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Birinci Dünya Savaşı sonrası birçok ülke artan kamu harcamalarını 
karşılamak üzere yeni gelirlere ihtiyaç duymuştur. Kamu gelirlerini 
arttırmak amacıyla uygulanmaya başlanan yeni bir vergi türü muamele 
vergisidir. Muamele vergisi, Birinci Dünya Savaşı öncesi karşılaşılmayan 
bir vergidir. Bazı ülkeler muamele vergisini yayılı muamele vergisi olarak 
uygulamaya başlamış ve uzun süre bu sistemden vazgeçmemişlerdir. 
Bazıları yayılı muamele vergisi şeklinde uygulamaya başladıkları vergiyi 
toplu muamele vergisine dönüştürmüşlerdir. Bazıları ise, başlangıcından 
itibaren toplu muamele vergisinden vazgeçmemişlerdir. Muamele 
vergisinin gelişim sürecinde genel eğilim, yayılı muamele vergisi şeklinde 
başlayan uygulamaların toplu muamele vergisine dönüştürülmesi 
yönündedir.
Ülkemizde de muamele vergisi, 1925 yılında Aşar Vergisi’nin kaldırılması 
sonucu azalan kamu gelirlerini arttırmak macıyla, 1926 yılında yayılı 
muamele vergisi şeklinde uygulanmaya başlanmış ve 1927 yılından 
itibaren 1957 yılına kadar toplu muamele vergisi şeklinde uygulanmıştır. 
Muamele vergisi’nden elde edilen gelir, her ne kadar Aşar Vergisi’nin 
kaldırılması sonucu bütçede ortaya çıkan açığı karşılayacak bir düzeye 
hiçbir zaman ulaşamamışsa da, özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
diğer birçok vergiye nazaran bütçeye oldukça önemli ölçüde katkı 
sağlamıştır.
Çalışmamız, kapsadığı dönem itibariyle, gerek ülkemizde, gerekse diğer 
ülkelerde önemi giderek artan muamele vergisinin, ülkemizdeki gelişim 
sürecini, bu süreçte başvurulan farklı uygulama biçimlerini, farklı 
uygulamalarda karşılaşılan sorunları, bu sorunların giderilmesine yönelik 
yapılan düzenlemeleri ve farklı uygulama dönemleri itibariyle muamele 
vergisinin, vergi ve bütçe gelirlerine sağladığı katkıyı açıklamaya 
yöneliktir. Bu döneme ilişkin vergi ve bütçe rakamları kesin hesap 
kanunları incelenerek tespit edilmiş olup, ilgili tablolar bu verilerden 
yararlanılarak tarafımızca düzenlenmiştir. 
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ÖNSÖZ 

Birinci Dünya Savaşı sonrası birçok ülke artan kamu 
harcamalarını karşılamak üzere yeni gelirlere ihtiyaç 
duymuştur. Kamu gelirlerini arttırmak amacıyla uygulanmaya 
başlanan yeni bir vergi türü muamele vergisidir. Muamele 
vergisi, Birinci Dünya Savaşı öncesi karşılaşılmayan bir 
vergidir. Bazı ülkeler muamele vergisini yayılı muamele vergisi 
olarak uygulamaya başlamış ve uzun süre bu sistemden 
vazgeçmemişlerdir. Bazıları yayılı muamele vergisi şeklinde 
uygulamaya başladıkları vergiyi toplu muamele vergisine 
dönüştürmüşlerdir. Bazıları ise, başlangıcından itibaren toplu 
muamele vergisinden vazgeçmemişlerdir. Muamele vergisinin 
gelişim sürecinde genel eğilim, yayılı muamele vergisi şeklinde 
başlayan uygulamaların toplu muamele vergisine 
dönüştürülmesi yönündedir. 

Ülkemizde de muamele vergisi, 1925 yılında Aşar 
Vergisi’nin kaldırılması sonucu azalan kamu gelirlerini 
arttırmak macıyla, 1926 yılında yayılı muamele vergisi şeklinde 
uygulanmaya başlanmış ve 1927 yılından itibaren 1957 yılına 
kadar toplu muamele vergisi şeklinde uygulanmıştır. Muamele 
vergisi’nden elde edilen gelir, her ne kadar Aşar Vergisi’nin 
kaldırılması sonucu bütçede ortaya çıkan açığı karşılayacak bir 
düzeye hiçbir zaman ulaşamamışsa da, özellikle İkinci Dünya 
Savaşı yıllarında, diğer birçok vergiye nazaran bütçeye oldukça 
önemli ölçüde katkı sağlamıştır.  

Çalışmamız, kapsadığı dönem itibariyle, gerek 
ülkemizde, gerekse diğer ülkelerde önemi giderek artan 
muamele vergisinin, ülkemizdeki gelişim sürecini, bu süreçte 
başvurulan farklı uygulama biçimlerini, farklı uygulamalarda 
karşılaşılan sorunları, bu sorunların giderilmesine yönelik 
yapılan düzenlemeleri ve farklı uygulama dönemleri itibariyle 
muamele vergisinin, vergi ve bütçe gelirlerine sağladığı katkıyı 
açıklamaya yöneliktir. Bu döneme ilişkin vergi ve bütçe 
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rakamları kesin hesap kanunları incelenerek tespit edilmiş olup, 
ilgili tablolar bu verilerden yararlanılarak tarafımızca 
düzenlenmiştir.  

Bu çalışmayı hazırladığım dönemde, göstermiş olduğu 
özveriyle bana destek olan değerli eşim Senem UŞUN’a, 
çalışmamın yayınlanması aşamasında sağlamış oldukları 
katkıdan dolayı Prof. Dr. Ali Rıza GÖKBUNAR’a teşekkürü 
bir borç bilirim.  

Ercan UŞUN 

Eylül 2022 
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GİRİŞ 

Muamele vergisi, üretim ile tüketim arasındaki sürecin 
herhangi bir aşamasında veya tüm aşamalarında alınabilecek bir 
vergidir. Bu aşamalar, imalatçı tarafından satış, son toptan satış 
(perakendeci tarafından satın alınma) ve perakende satış 
şeklinde sıralanabilir. Eğer vergi bu aşamalardan sadece birinde 
alınırsa toplu muamele vergisi, bu aşamaların her birinde ayrı 
ayrı alınırsa yayılı muamele vergisi olarak nitelendirilir1.  

Çalışmamızın kapsadığı dönem, birçok ülkede 
muamele vergisinin yeni uygulanmaya başlandığı bir dönemdir. 
Muamele vergisi, I. Dünya Savaşı’ndan sonra artan kamu 
harcamalarını karşılamak üzere ortaya çıkmış ve öncesinde 
karşılaşılmayan bir uygulamadır2.   

Muamele vergisi ilk defa 1916 yılında Almanya’da 
uygulanmaya başlanmıştır. Başlangıçta damga resmi şeklinde 
düzenlenen bu vergi 1918 ve 1919 yıllarında genel bir tüketim 
vergisi haline dönüştürülmüştür. Çeşitli değişikliklere 
uğradıktan sonra 1 Ocak 1968’e  kadar uygulanmış olan bu 
gayri safi yayılı muamele vergisinin temel karakteristiği, üretim 
ve dağıtımın her aşamasında, tarımsal mallar hariç, her türlü 
mal ve hizmetin gayri safi bedeli üzerinden alınması ve bazı 
zorunlu ihtiyaç maddeleriyle bir kısım ham ve yardımcı 
maddelerin indirimli vergi oranlarına tabi tutulmasıdır3. 
Almanya, uygulamaya yayılı muamele vergisi şeklinde başlayıp, 
dönem boyunca bu şekilde devam eden ülkelere tipik örnektir. 

Dönem itibariyle genel eğilim, uygulamaya yayılı 
mumele vergisiyle başlayan ülkelerin toplu muamele vergisine 

1 YAŞA Memduh (1956), ”Muamele Vergilerinde Teklif Safhası”, Maliye 
Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı: 2 s.66 
2 Yaşa, a.g.e., s.65 
3 TURHAN Salih (1977), “Vergi Teorisi”, Fakülteler Matbaası, İstanbul, s. 
176 
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geçişi şeklindedir. Bunun tipik örneği Fransa’dır1. Fransa’da 
muamele vergisi 1917 yılında yürürlüğe girmiş olan “lüks 
vergisi”nin gelişimi sonucu ortaya çıkmıştır. I. Dünya Savaşı 
sonunda ortaya çıkan mali zorunluluk, söz konusu lüks 
vergisinin mümkün olduğu ölçüde genel bir muamele vergisi 
şeklinde alınmasını gerektirmiştir. 25 Haziran 1920 tarihli 
kanunla yürürlüğe giren ve Alman Muamele Vergisi’ni örnek 
alan bu ilk Fransız Muamele Vergisi’nin temel özelliği, 
kümülatif karakterli yayılı bir vergisi olmasıdır. Üretim ve 
dağıtım sürecinin her aşamasını kapsamına alan böyle 
kümülatif bir muamele vergisi hakkındaki endişeler, Fransa’da 
Almanya’ya göre daha ciddi boyutlara ulaşmıştır. Özellikle, 
kümülatif muamele vergisi nedeniyle, kombine işletmeler 
lehine ve küçük işletmeler aleyhine sonuçların ortaya çıkması, 
yayılı muamele vergisi yerine, geçim giderleri içinde önemli yeri 
olan bazı mal gruplarını (et, kömür, şeker, şarap, bira, kahve, 
çay vb. gibi) kapsamına alan tek aşamalı toplu bir muamele 
vergisi uygulamaya sevketmiştir. Yayılı muamele vergisi, 
özellikle sanayi ham ve yardımcı maddeleri bakımından büyük 
endişeler uyandırmaktadır. Çünkü, bu maddeler (örneğin 
kömür) üretim ve ticaretin neredeyde bütün aşamalarında yeni 
bir maliyet unsuru olarak ele alınmakta ve ve verginin kümülatif 
etkisi de buna paralel olarak artmaktadır. Buna karşın, hizmet 
sektörü için böyle bir endişe olmadığından, bunların muamele 
vergisi yükü oldukça düşük bir düzeyde kalmaktadır. Bu 
nedenlerden dolayı, 1936 yılında kümülatif yayılı muamele 
vergisinden üretim aşamasında alınan toplu bir muamele 
vergisine geçilmiş ve 1954 yılında muamele vergileri alanında 
köklü bir değişiklik gerektiren katma değer vergisi kabul 
edilmiştir. 1966 yılına kadar yürürlükte kalan bu vergi, 6 Ocak 
1966 tarihli kanunla yeniden düzenlenerek, 1 Ocak 1968’den 
itibaren yerini Ortak Pazar ülkeleri için kabul edilen katma 

1 Yaşa, a.g.e., s.66 
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değer vergisinin temel ilkelerine göre düzenlenmiş yeni bir 
vergiye bırakmıştır1.  

Ülkemizdeki muamele vergisi 
uygulaması,başlangıcında yayılı ve sonrasında toplu muamele 
vergisi şeklinde olması açısından Fransa’ya benzemektedir.  

Toplu muamele vergisi tek tip bir uygulama olmayıp, 
özellikle hangi aşamanın vergi kapsamına alındığı bakımından 
ülkeler arasında farklılıklar bulunmaktadır. 

Kanada ve Finlandiya’da tercih edilen yöntem imalatçı 
tarafından satıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde belirli mallar 
üzerine konulan muamele vergisinin bir kısmı imalatçı 
tarafından satış aşamasında alınmaktadır. Toptan satış 
aşamasını esas alan muamele vergilerinin klasik örneği İsviçre 
Muamele Vergisi’dir. Bunların dışında, Avusturalya Muamele 
Vergisi ile birçok açıdan kendine özgü özelliklere sahip 
İngiltere Muamele Vergisi toptan satış aşamasına 
dayanmaktadır2.  

Fransa, ülkemizde olduğu gibi, yayılı muamele 
vergisinden toplu muamele vergisi sistemine geçtiğinde, önce 
vergiyi imalatçı tarafından satış aşamasına bağlamış, daha sonra 
toptan satış aşamasına geçmiştir. 

Toplu muamele vergisinde imalatçı tarafından satış 
veya toptan satış aşamasının vergi kapsamına alınması 
durumunda da, tek tip bir uygulamadan söz edilemez. Örneğin, 
imalatçı tarafından satış aşaması tercih edildiğinde, vergiyi 
doğuran olay, satış sözleşmesinin imzalanması olabileceği gibi, 
satış bedelinin ödenmesi veya malın alıcıya teslimi olabilir.  

1 Turhan, a.g.e., s.180 
2 Yaşa, a.g.e., s.67 
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Vergiyi doğuran olayın, imalatçı tarafından satış gibi 
belirli bir aşama olarak belirlendiği durumlarda, genellikle 
prensip, vergi kanununda bu işlemin tanımlanmasıyla 
yetinilmesi ve hangi malların vergiye tabi olacağının değil de 
hangi malların vergi kapsamında yer almayacağının istisna ve 
muafiyet şeklinde belirtilmesidir. Bu itibarla, ülkemizde olduğu 
gibi, Fransa ve Norveç’teki uygulamalarda da, kanunda sadece 
vergi kapsamına girmeyen mallar sayılmıştır. Buna karşın, 
İngiltere ve ABD’de her imal veya her satış vergiye tabi 
tutulmadığından vergiye tabi mallar kanunda tek tek sayılmıştır. 

Muamele Vergisi uygulamasında perakende satış 
aşamasını tercih eden ülkelerin sayısı azdır1. Bunun nedeni, 
perakendecilerin ufak çapta ve çok sayıda olmaları dolayısıyla 
mükellefiyetlerinin etkili bir şekilde denetlenme imkanının 
olmamasıdır2. Örneğin, Kanada’da yapılan bir araştırmaya 
göre, Kanada’da imalatçı tarafından satış aşamasında alınan 
vergide yaklaşık olarak 50.000 mükellef söz konusu iken, bu 
vergi perakende satış aşamasında alınmış olsaydı, bu sayı 
300.000 olacaktı3.  Norveç, perakende satış aşamasını tercih 
eden ülkelere örnek olarak gösterilebilir. İsveç de bu 
uygulamaya benzer bir muamele vergisini 1940 yılında tercih 
etmiş, fakat 1948 yılında yürürlükten kaldırmıştır. Rus 
Muamele Vergisi, kısmen bu uygulamaya örnek gösterilebilir. 
Rus Muamele Vergisi, bazen perakende satışı, bazen toptan 
satışı, bazen perakende ve toptan satış fiyatları arasındaki farkı 
veya belirli bir tutarı matrah olarak kabul etmektedir4.  

1 Yaşa, a.g.e., s.68 
2 COSCIANI Cesare (1969), “Katma Değer Vergisi”, (Çev.:İlhan ÖZAY), 
Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı: 18, s.137 
3 FORTE Françesco(1957), “Muamele Vergisi İktisadi Devrenin Hangi 
Safhasında Tahsil Olunmalıdır?”, (Çev.: İsmail Hakkı ÜLKMEN, Ankara 
Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 4, s.13 
4 Yaşa, a.g.e., s.68 
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Özetle, çalışmamızın kapsadığı dönem, birçok ülkede 
muamele vergisinin çok farklı biçimlerde uygulandığı bir 
dönem olmuştur. Çalışmamızın amacı, bu dönem itibariyle, 
Türkiye’de muamele vergisinin uygulama biçimlerini bir 
gelişim süreci içerisinde ele almak ve uygulamada karşılaşılan 
sorunları, bu sorunların giderilmesi için yapılan düzenlemeleri, 
muamele vergisinin farklı biçimlerde uygulandığı dönemler 
itibariyle, vergi ve bütçe gelirlerine sağladığı katkıyı ortaya 
koymaktır. 
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TÜRKİYE’DE MUAMELE 

VERGİSİ UYGULAMALARI 

(1926-1957) 

Cumhuriyetin ilanından sonra, vergi sistemimizde 
yaşanan en önemli gelişme, şüphesiz 1925 yılında Aşar 
Vergisi’nin kaldırılmasıdır. Aşar Vergisi’nin kaldırılması, 
bütçede önemli bir gelir kaybına yol açmıştır. 

Tablo 1) Aşar Vergisinin Vergi ve Bütçe Gelirleri 
içindeki Payı (1924) 

Aşar Vergisi (TL) 39.628.240,90 
Vergi Gelirleri Toplamı (TL) 112.186.110,09 
Bütçe Gelirleri Toplamı (TL) 138.450.305,29 
Vergi Gelirleri İçindeki Payı (%) 35,32 
Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (%) 28,62 

Kaynak: 1924 Yılı Kesin Hesap Kanunundan yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

1924 Yılı Kesin Hesap Kanunu’nu1 incelediğimizde, 
27.500.000 TL olarak tahmin  edilen Aşar Vergisi’nin, 
39.628.240,9 TL olarak tahsil edildiği ve 1924 Yılı vergi gelirleri 
toplamının %35,32'sini, Bütçe gelirleri toplamının ise 
%28,62’sini oluşturduğu görülmektedir. 

Vergi ve bütçe gelirleri içerisinde bu derece önemli 
paya sahip bir verginin kaldırılması, yeni vergilerin sisteme 
dahil edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Sisteme dahil edilen yeni 
bir vergi türü, 1926 yılından itibaren uygulanan muamele 
vergisidir.  

Türkiye’de muamele vergisinin gelişimi, iki farklı 
aşamada incelenebilir. İlk aşama, “Umumi İstihlak Vergisi” ve 

1 09.03.1929t.  ve 1405 s. 1924 Yılı Kesin Hesap Kanunu (18.03.1929 t. ve 
1144 s. Resmi Gazete) 
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“Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi” uygulamalarıdır. Bu 
aşamadaki vergiler, “yayılı muamele vergisi” niteliğinde olup, 
üretimden tüketime kadar her aşamada alınan vergilerdir1.  

İkinci aşamayı oluşturan ve 1927 yılından itibaren 
uygulanmaya başlanıp, 1931, 1934 ve 1940 yıllarında yeniden 
düzenlenen ve 1956 yılında, 1 Mart 1957 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere  yürürlükten kaldırılan “Muamele Vergisi” 
ise, sınai üretimin ilk aşamasında alınan “toplu muamele 
vergisi” niteliğinde bir vergidir2.  

1 DİKMEN Orhan (1945a), “Türkiye’de Muamele Vergisinin İnkişafı”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 5, Sayı: 1, s.99 
2 Dikmen, (1945a), s. 104 
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1. UMUMİ İSTİHLAK VERGİSİ

 (1926-1927)

Günümüzdeki Katma Değer Vergisi’nin ilk uygulaması 
olarak kabul edilen1 ve Aşar Vergisi’nin kaldırılışının yarattığı 
boşluğu doldurmak amacıyla yürürlüğe giren vergilerden biri 
olan2 Umumi İstihlak Vergisi, 10 Şubat 1926 tarih ve 735 sayılı 
Kanun’la düzenlenmiş ve 1 Mayıs 1926 tarihi itibariyle 
yürürlüğe girmiştir3.  

a) Konusu

Dükkan, mağaza, ticarethane, yazıhane, maden, 
taşocağı, fabrika ve imalathane gibi ticaret ve sanata mahsus 
yerlerde gerçekleşen mal satışları, imalat ve tamirat bedelleri ile 
bankacılık, sigortacılık, nakliyecilik, komisyonculuk ve tellalık 
gibi hizmetler karşılığı alınan bedellerdir.   

b) Mükellefi

Söz konusu işlemleri gerçekleştiren satıcı veya hizmet 
erbabı verginin mükellefi olmakla birlikte, verginin alıcı ve 
satıcı arasında aksine bir şart olmadıkça müşteri tarafından 
ödeneceği belirtilmiştir. Umumi İstihlak Vergisi’nde kanuni 
yansıma söz konusu olup, müşteri verginin yüklenicisi 
konumundadır.  

1 YAY Turan (1988), “Atatürk Döneminde Vergiler ve Vergi Politikası”, 
Uludağ Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt:IX, Sayı: 1-2, s.68 
2 ÖZYÜKSEL Murat (1985), “İmparatorluk ve Cumhuriyet Dönemlerinde 
Gelir, Gider, Servet Vergileri”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Dergisi, Cilt: VI, Sayı: 1, s.59; TÜRKAL Hasan (2011), “Türkiye’de 1923-
1930 Yılları Arası Bütçe Politikası ve Uygulamasının Vergi Politikası ve 
Uygulaması Açısından Değerlendirilmesi”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 44, 
Sayı: 3, s.97 
3 10.02.1926 t.  ve 735 s. Kanun ( 22.02.1926 t. ve 304 s. Resmi Gazete) 
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c) İstisna ve Muafiyetler

Aşağıdaki satış ve işlemler vergiden istisnadır: 

- Ekmek ve tekel maddelerinin satışı, 

- Nakliyat Resmi’ne tabi yolcu taşımacılığı, 

- Ticaret, esham (hisse senedi) ve kambiyo (döviz) 
borsalarında gerçekleştirilen her türlü işlem, 

- Otel, lokanta, kahvehane, birahane gibi yerlerde 
tüketilecek maddeler ile her ne ad altında olursa 
olsun alınan ücretler, 

- Sinema, tiyatro ve eğlence yerlerindeki bilet 
satışları, 

- Kazanç vergilerinin esası 10 TL’ye kadar olan 
bakkal, sebzeci, manav, balıkçı, oduncu, kömürcü, 
tenekeci, camcı, kundura tamircisi, kundura 
boyacısı gibi küçük esnaf ve sanatkarların satış, 
imalat, tamirat ve hizmet karşılığı aldığı bedel ve 
ücretlerdir. 

• 1 Mayıs 1926 tarihinde uygulanmaya başlanan Umumi
İstihlak Vergisi’nin istisna sınırları, 24 Mayıs 1926
tarihinde, 12 Haziran 1926 tarihinden itibaren geçerli
olmak üzere genişletilmiş1 ve

• Halı imalinde kullanılan, türü Maliye ve Ticaret
Bakanlıklarınca müştereken belirlenecek iplikler ile
satılarak ihraç edilen halıların satış bedelleri de istisna
kapsamına dahil edilmiştir.

1 24.05.1926 t. ve 852 s. Kanun (12.06.1926 t. ve 396 s. Resmi Gazete) 
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• 3 Temmuz 1926 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, 10 Haziran 1926 tarihinde yapılan diğer bir 
düzenleme1 ile,  

• Türk Tayyare Cemiyeti tarafından satın alınacak 
tayyare, hangar ve hangar levazımı, teslihat ve teçhizatı 
Umumi İstihlak Vergisi’nden muaf kılınmıştır. 

d) Tarifesi ve Tahsili 

Verginin matrahı satış, imalat ve tamirat bedelleri ile 
iskonto, faiz, ücret, prim, komisyon, ikramiye, ardiye, nakliye, 
bankacılık işlem ücretleri ve benzeri adlar altında alınan 
gayrisafi kârlar ve her iki işlemin birlikte yapılması durumunda 
alınan toplam tutardır.  

Vergi oranı % 2,5’tir.  

Verginin tahsili pul yapıştırılmak suretiyle 
gerçekleştirilmektedir. İki parçalı pulların biri müşteriye 
verilmekte, diğeri de deftere yapıştırılmaktadır. Her satıcının 
satış veya muamele defteri tutması ve her satış veya muameleyi, 
peşin veya vadeli olmasına bakmadan, defterine kaydetmesi 
gerekmektedir Toptan satış ve işlemlerde pulun satıcıda kalan 
kısmının deftere yapıştırılması zorunlu iken, perakende satış ve 
işlemlerde her bir işlem için pul yapıştırma mecburiyeti yoktur. 
Satıcı, bir gün içinde yapmış olduğu tüm satış ve işlemleri 
toplayarak bunların toplam tutarı için akşamları bir pul 
yapıştırabilir. 

Yaklaşık40 günlük ilk uygulama sonrası 9 Haziran 
1926 tarihinde, 6 Temmuz 1926 tarihi itibariyle geçerli olmak 

 
1 10.06.1926 t. ve 928 s. Kanun, (03.07.1926 t. ve 410 s. Resmi Gazete) 



11 

üzere, vergi matrahına ilişkin önemli bir değişikliğe gidilmiştir1. 
Yapılan düzenlemeye göre: 

Maliye Bakanlığı, gerek Umumi İstihlak Vergisi 
gerekse Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi’ni ödemekle 
yükümlü satıcı, esnaf ve saireden gerekli gördüklerini maktu 
vergiye bağlayabilecektir. Bunun yanı sıra, Kazanç Vergisi 
Kanunu’na göre beyannameye tabi olmayan ticaret ve sanayi 
erbabı da, maktu vergiye bağlanmalarını re’sen talep 
edebileceklerdi. Maliye Bakanlığı, beyannameye tabi olmayan 
mükelleflerin başvurularını onaylamakla yükümlüdür. 

Yeni uygulamaya göre maktu vergi, senelik asgari işlem 
miktarı üzerinden belirlenecektir. Senelik asgari işlem 
miktarının takdiri, her mahalde (yerleşim biriminde) en büyük 
mal memurunun veya adına vekil tayin edeceği kişinin 
başkanlığında, ticaret odasından ve belediye meclisinden 
seçilmiş birer üyeden oluşacak birinci komisyon tarafından 
belirlenecektir. Ticaret odası bulunmayan yerlerde her iki üye 
de belediye meclisinden seçilecektir. Komisyonun görev süresi 
bir yıldır. İş yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde Maliye 
Bakanlığı’nın izni ile komisyon sayısı arttırılabilir.     

Birinci komisyonlar, kendilerine verilecek dilekçeler 
üzerine ilgili mükellef veya ticaret odasından onaylı diğer bir 
meslektaş vekili ve gelir idaresinin tayin edeceği memur ve 
gerektiğinde benzeri ticaret erbabından davet olunacak uzman 
kişiyle toplanır ve gerekli göreceği ticari ve kanıtlayıcı belgeleri 
inceledikten sonra senelik asgari işlem miktarını tespit eder ve 
kararını gelir idaresi ile ilgili mükellefe tebliğ eder. 

Birinci komisyonların takdir ettikleri miktarlara karşı 
gelir idareleri ve ilgili mükellefler tarafından kararın tebliği 
tarihinden itibaren 20 gün içerisinde yazılı olarak itiraz 

1 09.06.1926 t. ve 924 s. Kanun (06.07.1926 t. ve 413 s. Resmi Gazete) 
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edilebilir. Bu itirazı inceleme ve karara bağlama yetkisi, her 
mahalde en büyük mülkiye memurunun veya belirleyeceği vekil 
kişinin başkanlığında en büyük mal memuru ile ticaret 
odasından seçilen iki ve belediye meclisi tarafından seçilecek 
bir üyeden oluşacak beş kişilik ikinci komisyona aittir. Ticaret 
odası bulunmayan yerlerde eksik üye belediye meclislerince 
seçilir. İkinci komisyon, bir ay içerisinde kesin kararını verir ve 
ilgililere tebliğ eder.  

Takdir edilen senelik asgari işlem miktarı, tebliğ 
tarihini izleyen aydan itibaren bir sene geçerlidir. Buna karşın, 
ilgili mükellefin veya gelir idaresinin mücbir sebepler nedeniyle 
gerçekleşecek talep ve teklifi üzerine altı ayda bir, olağanüstü 
bir durum gerçekleştiğinde yeniden incelenir ve düzenlenir. 
Asgari işlem miktarına itiraz, bu miktar üzerinden vergi 
tahakkuk ve tahsilini ertelemez. 

Senelik asgari işlem miktarına göre hesaplanan vergi 
on iki eşit taksitte, her biri ay sonunda maliye veznesine ödenir. 
Bir hafta içerisinde bu vergi borçlarını ödemeyen 
mükelleflerden, vergi % 10 fazlasıyla alınır.  

Senelik asgari işlem miktarı takdir edilmiş ve buna göre 
vergileri tahakkuk ettirilmiş iken sene içinde işi bırakan 
mükelleflerden, bir beyanname vermeleri şartıyla, izleyen 
ayların taksitleri alınmaz.  

İmtiyazlı şirketler ile anonim ve kooperatif şirketler 
ticari defterleri esas alınarak, ödemekle yükümlü oldukları 
vergiyi her işleme ayrı ayrı pul yapıştırmaksızın, her ay toptan 
ödeyebileceklerdir. Demiryolları ile gerçekleştirilen eşya 
nakliyatına ait Umumi İstihlak Vergisi de pul yapıştırılmaksızın 
ücret ile birlikte aylık bordrolarla mal sandıklarına 
yatırılabilecektir. Ödemelerin gecikmesi durumunda, Tahsili 
Emval Kanunu hükümleri uygulanacaktır.  
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e) Diğer Yükümlülükler

Umumi İstihlak Vergisi’ni ödemekle yükümlü olanlar, 
bir umumi satış veya muamele defteri tutmak ve bütün satış 
veya işlemlerini bu deftere kaydetmek zorundadırlar. Bu 
defterin her sayfası noterce veya maliye dairelerince 
mühürlenir. Bir mükellef elindeki defterin dolduğunu ispat 
etmedikçe ikinci bir defter mühürlettiremez. Buna karşın, 
işlemin hacim ve çeşitliliği itibariyle birden çok defter tutmak 
isteyenler için durum maliye dairelerince tespit edilerek birden 
çok defter tasdik olunabilir. Maliye dairelerince tasdik olunan 
defterlerden, tasdik bedeli olarak, herhangi bir harç, resim ve 
saire alınmaz. Satış veya muamele bedellerinin veya hizmet 
karşılığı alınacak meblağın peşin veya veresiye olmasının bir 
önemi olmayıp, tamamı deftere kaydedilmek zorundadır. 
Bunun yanında, satış işlemi ve hizmetin işletme içerisinde 
gerçekleştirilmesi gerekli olmayıp, o işletmeye ait olmak üzere 
işletme dışında gerçekleştirilen işlemler de deftere kaydedilmek 
zorundadır. Toptan satış ve işlemlerde her işin deftere 
kaydedilmesi ve hizasına vergi miktarına ait pulun bayide 
kalacak parçasının yapıştırılması ve tüccarlar arasında 
gerçekleşen satış ve işlemlerde, bunlara ek olarak, müşteri ve 
tüccarın isim ve adresinin de deftere kaydedilmesi zorunlu 
olduğu gibi, müşteriye fatura verilmesi ve pulun müşteriye ait 
parçasının bu faturaya yapıştırılması gerekmektedir. 

Defterler, maliye memur ve müfettişlerinin 
incelemesine tabi olup, düzenlendikleri yılın sonundan itibaren 
3 yıl süre ile muhafaza edilmek zorundadır.  

Defter tutulmaması veya tutulan defterin tasdik 
edilmemiş olması durumunda, emsal işletmelere kıyasla üç, 
tekrarı halinde beş kat olarak vergi alınacaktır.  

Mükellefin, ihbarname tebliğinden itibaren bir hafta 
içerisinde belediye meclisine emsal işletme mukayesesinin 
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tarzına ilişkin itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Defter 
tutulmadığı veya defterlerin tasdiksiz olduğu bu gibi 
durumlarda belediye meclisi sadece mukayesenin uygun olup 
olmadığına hükmedebiliyor ve yeni bir emsal bedel 
belirleyebiliyordu. Belediye meclisinin kararı nihai nitelikte 
olup, fazla alınan vergi iade, eksik alınan vergi tahsil ediliyordu. 

 Defterlerin tutulmuş ve tasdikli olmasına rağmen, ilgili 
kanuna aykırı bir durumun tespiti halinde, eğer vergi ziyaı 
yoksa, birinci defasında 20, ikinci defasında 50 lira maktu para 
cezası ve satış işleminin bazısının deftere kaydedilmemesi veya 
eksik kaydedilmesi gibi vergi ziyaına sebep olunan durumlarda, 
maktu cezanın yanı sıra tahakkuk eden vergi noksanı iki kat 
olarak tahsil edilirdi.  

 Umumi İstihlak Vergisi Kanun’unda, verginin 
uygulanmasında görevli memurlar için de birtakım yaptırımlar 
yer almaktadır. Şöyle ki, Umumi İstihlak Vergisi’nin 
uygulanmasında görevli memurların vazife gereği öğrenecekleri 
ticari sırları ifşa etmemeleri gerekiyordu. Memurun aksi 
davranış sergilemesi durumunda, 100 liradan 500 liraya kadar 
para cezası ile beraber bir haftadan üç aya kadar hapis cezası ile 
cezalandırılması ve davranışın tekrarında Devlet 
memurluğundan çıkarılması öngörülüyordu.  

f) Uygulamada Kaşılaşılan Sorunlar  

Yayılı muamele vergileri toplu muamele vergilerine 
nazaran uygulaması güç vergilerdir. İyi bir muhasebe ve kayıt 
sistemi, etkin bir vergi idaresi ister. 1926  Türkiye’sinde bu 
şartlar yoktu1.  

Verginin, her işlem sonunda deftere kaydedilmek ve 
pul yapıştırılmak suretiyle tahsili, uygulamayı oldukça 

 
1 TÜRK İsmail (1981), “Cumhuriyet Döneminde Vergi Sistemimizin 
Gelişmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 36, Sayı: 1, s. 349 
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zorlaştırıyor ve çoğu zaman, gerek ihmal ve gerekse kasıtlı 
olarak pul yapıştırılmıyordu. Her işlemin deftere kaydedilip 
kaydedilmediğini ve her işlem için pul yapıştırılıp 
yapıştırılmadığının kontrolü oldukça zordu1.   

Birçok işletme sahibi, Kanun gereği tutulması gereken 
defterleri tutabilecek vaziyette değildi. Genellikle, müşteriden 
alınan vergi karşılığında pul verilmiyor ve Devlete ait vergi 
geliri satıcının cebinde kalıyordu2. Gerek Umumi İstihlak 
Vergisi ve gerekse Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi 
uygulamasında karşılaşılan bu durum, beklenen vergi geliri 
hasılatının elde edilmesini önemli ölçüde engelliyordu.   

g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçerisindeki
Payı 

Tablo 2’de görüleceği üzere, Umumi İstihlak 
Vergisi’nin uygulandığı ilk yıl (1926) vergi gelirleri içindeki payı 
% 11,18 düzeyinde gerçekleşmiş ve bütçe gelirlerinin sadece % 
7,6’4’ünü oluşturabilmiştir. 1927 yılında ise, vergi gelirleri 
toplamı bir önceki yıla göre azalırken, Umumi İstihlak Vergisi 
artış göstermiş ve Umumi İstihlak Vergisi’nin vergi gelirleri 
içindeki payı %14,84’e ve bütçe gelirleri içindeki payı da 8,92’ye 
yükselmiştir. Buna rağmen, Umumi İstihlak Vergisi’nin 
bütçeye katkısı, Aşar Vergisi’nin kaldırılması sonucu ortaya 
çıkan kaybı karşılamaktan oldukça uzaktır.  

1 DİKMEN Orhan (1945b), “Türk Muamele Vergisinde Yeni İnkişaflar”, 
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt: 7, Sayı: 1-4, s.110 
2 Dikmen, (1945a), s. 103 
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Tablo 2) Umumi İstihlak Vergisi’nin Vergi ve Bütçe 
Gelirleri İçindeki Payı (1926-1927) 

Yıl 1926 1927 

Umumi İstihlak Vergisi (TL) 13.769.272,11 18.161.564,26 

Vergi Gelirleri Toplamı (TL) 123.068.705,55 122.353.580,13 

Bütçe Gelirleri Toplamı (TL) 180.183.547,75 203.564.939,56 

Vergi Gelirleri İçindeki Payı 
(%) 

11,18 14,84 

Bütçe Gelirleri İçindeki Payı 
(%) 

7,64 8,92 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

Ülkemizde okur yazar oranının düşük olması, her 
işlemin deftere kaydı ve pul yapıştırılmasının zor olması, halkın 
bu konudaki duyarsızlığı, bir taraftan kanunun bu vergiyi 
halktan alıp Devlete vermekle mükellef kıldığı aracıların (satıcı 
ve hizmet erbabı) vergi hasılatının önemli bir kısmını 
gizlemelerini kolaylaştırmış, diğer taraftan uygulamaya ilişkin 
genel şikayetlerin artmasına yol açmıştır. Uygulandığı ilk yıl, 
Maliye Bakanlığı’na verginin maktu olarak alınmasına ilişkin 
verilen yetki de bu olumsuz sonucu değiştirememiştir.  

1 Haziran 1927 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, Umumi İstihlak Vergisi yürürlükten kaldırılmış ve yerine 
1039 sayılı Kanun’la Muamele Vergisi yürürlüğe girmiştir. 
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2. EĞLENCE VE HUSUSİ İSTİHLAK

VERGİSİ (1926-1934) 

Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi’ni 737 sayılı Kanun 
ve 1629 sayılı Kanun’la düzenlenen iki farklı vergi olarak 
inceleyebiliriz. 

2.1. 737 s. Kanun’a Göre Eğlence ve 
Hususi İstihlak Vergisi (1926-1930) 

13 Şubat 1926 tarih ve 737 s. Kanun’la düzenlenip 1 
Mayıs 1926 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Eğlence ve Hususi 
İstihlak Vergisi, aynı tarihte yürürlüğe giren Umumi İstihlak 
Vergisi’ni tamamlayıcı bir vergidir1.  

a) Konusu

Birahane, meyhane, kahvehane, lokanta, bar, büfe, 
pastacı, dondurmacı, çaycı, muhallebici, tatlıcı, börekçi gibi 
içinde tüketilecek yiyecek ve içecek satan müesseseler ile 
otellerde müşteriden alınan meblağlar ve girişi ücrete tabi 
tiyatro, sinema, konser, dans, spor yerleri, bahçe, deniz hamamı 
gibi yerlerde alınan giriş ücretleridir.  

b) Mükellefi

Umumi İsithlak Vergisi’nde yer alan mükellef tanımı 
Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi için de geçerlidir.  

c) İstisna ve Muafiyetler

Resmi daire ve benzeri yerler dahilindeki tabldotlar ile 
bunlara ait lokantalarda yenilen ve umumi lokantalarda 

1 13.02.1926 t. ve 737 s. Kanun (26.02.1926 t. ve 306 s. Resmi Gazete) 
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yenmeyip lokanta dışına götürülen ve aile mutfakları tarafından 
dağıtılan yemekler bedeli bu vergiye tabi değildir. 

10 Haziran 1926 tarihinde yapılan bir düzenleme1 ile, 
3 Temmuz 1926 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere, Türk 
Tayyare Cemiyeti’nce düzenlenecek balo, konser ve benzeri 
organizasyonlara bit bilet satışları Eğlence ve Hususi İstihlak 
Vergisi’nden muaf kılınmıştır. 

1 Temmuz 1927 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, vergi konusu başlığı altında sayılan işyerlerinden, içinde 
yiyecek ve içecek tüketilmekle birlikte, alkollü içki satılmayan 
müesseselerdeki satış bedelleri, otellerin yatak ücretleri ve 
Maliye ve Eğitim Bakanlığı’nca terbiyeevi hizmetleri kabul 
edilecek tiyatro, konser ve çocuk sinemaları giriş ücretleri vergi 
kapsamı dışında bırakılmıştır2. 

d) Tarifesi ve Tahsili

Vergi ülke genelinde uygulanmayıp, sadece il ve ilçe 
merkezleri ile iskele ve tren istasyonu olan yerlerde ve 
vapurlarla trenlerde uygulanmaktadır. 

- Oteller, fevkalade (lüks), birinci, ikinci ve üçüncü 
olmak üzere dört sınıfa; 

- Alkol satılan lokantalar, lüks, birinci ve ikinci 
olmak üzere üç sınıfa; 

- Alkol satılmayan lokantalar ikinci ve üçüncü 
olmak üzere iki sınıfa; 

- Birahaneler, meyhaneler ve genellikle alkollü 
içeceklerin tüketildiği müesseseler birinci, ikinci ve 

1 10.06.1926 t. 928 s. Kanun (03.07.1926 t. ve 410 s. Resmi Gazete) 
2 25.06.1927 t. ve 1167 s. Kanun (18.07.1927 t. 636 s. Resmi Gazete) 
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üçüncü olmak üzere üç sınıfa (Bu müesseseler 1 
Temmuz 1927 tarihi itibariyle 2. Sınıf olarak kabul 
edilmişlerdir1); 

- Kahvehane, çaycı, pastacı, börekçi, tatlıcı ve saire 
gibi içinde tüketilecek yiyecek satan müesseseler 
ikinci ve üçüncü olmak üzere iki sınıfa 
ayrılmaktadır. 

- Giriş ücreti ile girilen yerler birinci sınıftan 
sayılacak olup, bu gibi yerlerde bilet kullanımı 
zorunludur. Yalnız amatörlere mahsus spor ve 
konserler üçüncü sınıf kabul edilir (1 Temmuz 
1927 tarihi itibariyle 4. sınıf olarak kabul edilip, % 
5 oranında vergilendirilmeleri öngörülmüştür2). 

Bu sınıflandırma, maliye dairelerince düzenlenecek 
cetvel ve açıklama üzerine mal memurlarının huzurunda 
belediye meclisleri veya emanet encümenleri tarafından 
yapılırdı. Sınıflandırma yapılırken her mükellef grubunden 
davet edilecek bir temsilcinin görüşü de alınırdı. Yapılan 
sınıflandırma üç yıl için geçerli olup, gerektiğinde düzeltme 
yapılabilirdi. Belediye meclisleri veya emanet encümenleri 
tarafından nisan ayı sonuna kadar tamamlanan sınıflandırma 
maliye dairelerince ilan olunurdu.  

Vergiye tabi olup sınıflandırmaya dahil edilmemiş 
olanlar veya cetvellerin düzenlenmesinden sonra yeni işyeri 
açanlar veya sınıfında değişim olanlar 10 gün içerisinde maliye 
dairelerine müracaat edip sınıflarını belirletmek zorundadırlar. 
Sınıflarını belirletmeksizin faaliyette bulunanlar iki kat vergi 
ödemek zorunda kalırlardı.  

1 1167 s. Kanun 
2 1167 s. Kanun 
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Yapılan sınıflandırmaya ilan tarihinden itibaren 15 gün 
içinde vergi dairelerine verilecek bir dilekçe ile itiraz edilebilirdi. 
Vergi daireleri de itiraz hakkına sahipti. Vergi dairelerinin 
itirazları mükellefe de bildirilirdi. Yapılan itirazlar idare meslici 
tarafından 15 gün içerisinde incelenir ve karar verilirdi. İdare 
meclisinin kararı kesindir. 

Verginin oranı: 

- Fevkalade müesseselerde müşteriden alınan 
meblağ üzerinden % 30; 

- Birinci sınıf müesseselerde % 20; 

- İkinci sınıf müesseselerde % 15; 

- Üçüncü sınıf müesseselerde ise % 10’dur. 

Yukarıda yapılan işyeri sınıflandırmaları, 6 Temmuz 
1926 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden 
belirlenmiş ve tamamı üçüncü sınıf olarak kabul edilmiştir1. 

Umumhaneler için vergileme oldukça farklıdır. Bu 
müesseseler, işyerinin yıllık kirasının % 75’i oranında vergiye 
tabi tutulurlar ve seneden seneye vergilerini öderlerdi. 
Umumhane sahipleri işyerinin yıllık kirası için tasdikli kira 
sözleşmesi düzenlemek zorundadırlar. 

e) Diğer Yükümlülükler

Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi mükellefi olan 
müesseseler (umumhaneler hariç) bir umumi satış defteri 
tutmak ve bütün satışlarını bu deftere günü gününe ve Türkçe 
kaydetmek zorundadırlar. Defterlerin tasdiki, saklanması ve 

1 09.06.1926 t. ve 924 s. Kanun (06.07.1926 t. ve 413 s. Resmi Gazete) 
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düzenlenmesine ilişkin hususlar Umumi İstihlak Vergisi’nde 
olduğu gibidir.  

Lüks, birinci ve ikinci sınıfa dahil messeseler, 
müşteriden alacakları meblağ karşılığında, üzerinde 
müessesenin ismini ve damgasını içeren hesap pusulası vermek 
zorundadırlar. Bu pusulalar koçanlı ve müteselsil numara takip 
eden bir defter halinde tutulup müşteriden alınan meblağ 
buraya kalemle Türkçe olarak yazılıp, vergi pulunun müşteriye 
ait olan parçası pusula üzerine ve müesseseye ait parçası da 
koçana yapıştırılırdı. Tiyatro, sinema gibi ücretli girilen 
yerlerde biletler müteselsil numara takip eden defter halinde 
olmalı ve müessesenin ismi ve pul bedeli de dahil fiyatını 
içermelidir. Pullar her iki nüshaya da yapıştırılmalıdır. Biletler 
dışında müessese içerisinde gerçekleşecek tüketime ilişkin 
meblağlar için yukarıda bahsettiğimiz hesap pusulaları 
kullanılırdı.  

Üçünçü sınıfa dahil olan müesseseler ayrıca koçanlı 
hesap pusulası düzenlemek zorunda olmayıp, satışlarını günlük 
olarak deftere işlemeleri ve pullarını yapıştırmaları yeterlidir. 

f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Umumi İstihlak Vergisi’ni tamamlayıcı nitelikteki 
Eğlence ve Hususi İsihlak Vergisi’nin uygulamasında da 
Umumi İstihlak Vergisi’nde olduğu gibi, bütün işlemlerin 
deftere kaydedilme zorunluluğu ve verginin pul yapıştırılmak 
suretiyle tahsili, uygulamayı zorlaştıran unsurlar olmuştur. 

g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

Tablo 3’de görüleceği üzere, Eğlence ve Hususi İstihlak 
Vergisi’nin gerek vergi gelirleri, gerekse bütçe gelirleri içindeki 
payı oldukça düşük ve önemsiz bir düzeydedir. Uygulandığı ilk 
dönemde vergi gelirlerine katkısı %  0,32 ile 0,99 arasında 
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değişen oranlarda, bütçe gelirlerine katkısı ise, % 0,22 ile %0,59 
arasında değişen oranlardadır.  
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Tablo  3) Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1926-1929) 

Yıl Eğlence ve Hususi 

İstihlak Vergisi 

(TL) 

Vergi Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

1926 404.642,73 123.068.705,55 180.183.547,75 0,32 0,22 

1927 1.221.224,21 122.353.580,13 203.564.939,56 0,99 0,59 

1928 590.238,62 132.602.469,87 221.729.458,74 0,44 0,26 

1929 542.149,79 136.117.024,12 224.169.949,65 0,39 0,24 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir.
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Gerek istisna ve muafiyet kapsamını genişletici 
düzenlemeler, gerekse işyeri sınıflandırmaları ve vergi 
oranlarını azaltıcı düzenlemeler sonucunda, özellikle 1927 
yılından itibaren vergi gelirlerine katkısı giderek azalmıştır.  

2.2. 1629 s. Kanun’a Göre Eğlence ve 

Hususi İstihlak Vergisi (1930-1934) 

31 Mayıs 1930 tarih ve 1629 s. Kanun’la, Eğlence ve 
Hususi İstihlak Vergisi’ne ilişkin 13 Şubat 1926 tarih ve 737 s. 
Kanun yürürlükten kaldırılmış olup, vergi 1 Haziran 1930 tarihi 
itibariyle yürürlüğe girmek üzere yeniden düzenlenmiştir1.  

a) Konusu

Mükellef başlığı altında yer alan işyerlerinde gerçekleştirilen 
satış ve hizmet bedelleridir. 

b) Mükellefi

1629 s. Kanun’a göre Eğlence ve Hususî İstihlâk 
Vergisi’ne tabi olan ticarethane ve müesseseler şunlardır:  

• A - Bar, umumhane;

• B - Dans yerleri, alkollü içki kullanılan çalgılı
yerler;

• C - Birahane, meyhane, alkollü içki kullanılan
lokanta, büfe, pastane ve benzeri yerler;

• D - Tiyatro, sinema, sirklerle giriş ücreti ile
girilen ve içerisinde alkollü içki kullanılmayan
benzeri oyun yerleri;

1 21.05.1930 t. 1629 s. Kanun (24.05.1930 t. 1501 s. Resmi Gazete) 
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• E - Tren ve vapurlardaki büfeler;

• F - Giriş ücreti ile girilen çalgılı yerler.

Mükellef, yukarıda sayılan işyerindeki satıcı ve hizmet 
erbabıdır.  

Yeni düzenleme ile,Eğlence ve Hususi İstihlak 
Vergisi’nin kapsamı biraz daha daraltılmış, örneğin, 
lokantalardan sadece içkili olanlar, duhuliye (giriş bedeli) ile 
girilen yerlerden sadece çalgılı olanlar vergi kapsamında 
kalmıştır1. 

c) İstisna ve Muafiyetler

Aşağıda yazılı yerler vergiden muaftır: 

- Dans dershanesi olduğu Hükümetçe tasdik edilen 
ve içinde konsomasyon olmayan yerler; 

- Maliye ve Maarif vekâletlerince terbiyevi 
hizmetleri kabul edilecek tiyatro, konser ve çocuk 
sinemaları;  

- At koşuları ve spor yerleri giriş ücretleri; 

- Genel merkezleri tarafından Maliye vekâletine en 
az on beş gün önce bildirilmek koşuluyla kamuya 
yararlı derneklerle belediye idarelerinde bulunan 
darülaceze taraflarından düzenlenecek balolar ve 
müsamereler. 

1 KÜSMENOĞLU İlham (2010), Cumhuriyet Dönemi Vergi Tarihi 1. Kitap: 
Osmanlı Devleti’nden 1980’e”, Oluş Yayıncılık, Ankara, s.274 
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d) Tarifesi ve Tahsili

Verginin matrahı, vergi mükellefi başlığı altında yazılı 
işyerlerinden A, B ve C maddelerinde yazılı yerler için Bina 
Vergisi matrahıdır. Verginin oranı, A maddesinde yazılı yerler 
için % 100, B maddesinde yazılı yerler için % 75, C maddesinde 
yazılı yerler için % 50’dir. 

D, E ve F maddesinde yazılı yerlerde matrah giriş 
ücreti ve tüketim bedelleridir. Vergi oranı, D ve E maddesinde 
yazılı yerlerde % 10, F maddesinde yazılı yerlerde % 20’dir.  

A, B ve C maddelerinde yazılı yerler için her yılın 
vergisi nisan ayının on beşinde mükellefe tebliğ olunurdu. 
Mükellefin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yazılı 
olarak itiraz hakkı vardır. İtiraz söz konusu olduğunda, 
mahallin en büyük mal memuru başkanlığında, idare 
heyetinden ve ticaret odasından, ticaret odası olmayan yerlerde 
belediyeden seçilmiş bir üyeden oluşan itiraz komisyonunda 
incelenir ve en geç 15 gün içinde karara bağlanıp, mükellefe 
tebliğ edilirdi. İtiraz komisyonunun kararı kesindir. 

Tahakkuk eden vergi, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 Aralık ve 1 
Mart tarihlerinde olmak üzere dört eşit taksitte ödenirdi. 
Taksit, isabet ettiği ayın on beşinci günü akşamına kadar 
ödenmediğinde % 15 zamla alınırdı. 

İşlerini terk edenler, durumu mahallin tahakkuk 
memurluğuna bildirirler ve bildirimi takip eden taksitten 
itibaren vergileri silinirdi. Yeni işe başlayanlar ve vergi oranının 
değişimini gerektirecek biçimde işlerini değiştirenler, durumu 
15 gün içinde tahakkuk memurluğuna bildirirler ve tahakkuk 
memuru bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde vergiyi tarh 
ve mükellefe tebliğ ederdi. Bu surette tarh olunan vergi 
mükellefin işe başladığı veya işini değiştirdiği tarihin tesadüf 
ettiği taksitten itibaren tahsil edilirdi. Bu gibi durumları 
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zamanında bildirmeyen mükelleflerden, durumun gerçekleştiği 
tarih ile bildirim tarihi arasındaki vergi iki kat olarak alınırdı.   

D maddesinde yazılı yerlerin vergileri, giriş biletlerine 
pul yapıştırmak suretiyle alınırdı. Biletler müteselsil numara 
takip eder defter halinde olmalı ve müessesenin ismini ve bilet 
bedelini içermelidir. Pullar, biletlerin kısmen aslına ve kısmen 
dip koçanına tesadüf edecek surette yapıştırılırdı. Pulsuz bilet 
veren veya giriş ücreti ile girildiği halde bilet kullanmayan veya 
pulları bu kanuna uygun biçimde yapıştırmamış olan 
müesseselerden, bu biletlere ait verginin yanı sıra, birinci 
defasında 150 TL ve tekrarında 300 TL ceza alınırdı.  

E maddesinde yazılı tren ve vapurlardaki büfelerin 
vergisi, bunların düzenleyecekleri defterler üzerinden aylık 
olarak hesaplanır ve izleyen ayın 15. günü akşamına kadar mal 
sandıklarına yatırılırdı. Gecikme durumunda % 15 zam 
uygulanırdı. Kayıtlarını günü gününe yapmayanlar veya 
inceleme sonucu eksik kaydettiği tespit edilenler, tahakkuk 
ettirilecek vergiyi üç katı olarak öderlerdi. 

e) Diğer Yükümlülükler

Bu Kanun’a göre mükellefler, söz konusu vergiyle 
birlikte, belediye ve Darülaceze paylarını da tahsil edip anılan 
kuruluşlara ödemekle yükümlü kılınmışlardır1.  

f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Bu yeni uygulamada, verginin Bina Vergisi matrahı 
esas alınmak suretiyle, karine usulüne göre tarh edilmeye 
başlanması, uygulamayı kolaylaştırırken, vergi hasılatını sürekli 
azaltan bir faktör olmuştur.  

1 Küsmenoğlu,  a.g.e., s.275 
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g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

Tablo 4’te görüleceği üzere, Eğlence ve Hususi 
İstihlak Vergisi’nin, vergi ve bütçe gelirleri içindeki payı dönem 
boyunca sürekli azalmış, 1930 yılında vergi gelirleri içindeki 
payı % 0,6 iken, 1933 yılında % 0,25’e, bütçe gelirleri içindeki 
payı 1930 yılında % 0,35 iken 1933 yılında % 0,16’ya 
düşmüştür.  
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Tablo 4) Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1930-1933) 

Yıl Eğlence ve Hususi 

İstihlak Vergisi 

(TL) 

Vergi Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

1930 780.950,82 129.613.575,91 217.496.027,23 0,6 0,35 

1931 350.424,45 107.136.065,75 185.538.215,8 0,32 0,18 

1932 356.083,58 123.803.721,03 214.365.254,55 0,28 0,16 

1933 322.232,32 124.189.810,88 198.947.884,57 0,25 0,16 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir. 

Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi, 1 Haziran 1934 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. 
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3. MUAMELE VERGİSİ (1927-1956)

Muamele Vergisi, ilk kez 1927 yılında 1039 sayılı 
Kanun’la yürürlüğe girmiş ve 1931 yılında 1860 sayılı, 1934 
yılında 2430 sayılı ve 1940 yılında 3843 sayılı Kanunlarla 
yeniden düzenlenmiştir. 

3.1. 1039 s. Kanun’a Göre Muamele 

Vergisi (1927-1931) 

1039 sayılı Kanun’a göre1 Muamele Vergisi’nin temel 
unsurlarını aşağıdaki başlıklar altında açıklayabiliriz. 

a) Konusu

Verginin konusu dört kısımdan oluşmaktadır. Bunlar: 

• Türkiye sınırları içerisinde motor gücü ile imal
edilip yurtiçinde sarf edilen maddeler,

• Yurtdışında imal edilip Türkiye’ye ithal edilen
maddeler

• Yurtdışına ihraç edilen maddeler ve

• Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde 
bulunanların gerçekleştirdikleri işlemler 
karşılığında faiz, iskonto, aciyo ve prim gibi her
ne ada altında olursa olsun aldıkları meblağlardır.

1 21.05.1927 t. ve 1039 s. Kanun31.05.1927  t. ve 598 s. Resmi Gazete) 
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b) Mükellefi

Muamele Vergisi, taraflar arası sözleşmede aksine şart 
bulunmadıkça müşteriye aittir. Ancak, İhraç ve yurtiçinde imal 
edilen maddeler için vergi ihraç ve imal edenlerden alınır. 

c) İstisna ve Muafiyetler

Aşağıdaki madde ve işlemler Muamele Vergisi’nden istisnadır: 

• İthal veya imal veya takas ve satış veya ihracı tekel
olan maddeler,

• Vals ve elek tertibatı olmayıp münhasıran düz
kırma imal eden adi değirmenlerin mamulleri,

• Ekmek fabrikalarında imal olunan ekmek,

• Her tür ham ve külçe halinde maden cevheri ile
yıkanmış ve yıkanmamış maden kömürleri ve kok
ve briket ve odun kömürleri,

• El ile imal olunan kilim ve halılar, 9 Mart 1930
tarih ve 1578 sayılı Kanun’la değişik şekli:

• El ile yapılan kilimler ve şark halıları,)

• Gazete, risale ve kitaplar,

• Gümrük Tarife Kanunu ve diğer kanunlar
gereğince muaf olan şahıslara ait maddeler ile bu
muafiyete tabi diğer maddeler ve elçilik
çalışanlarına ait muaf eşyalar,

8 Haziran 1930 tarih ve 1698 sayılı Kanun’la 1 Haziran 
1930 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere eklenen maddeler: 
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• Her tür buğday, arpa, mısır, çavdar, kaplıca
(bulgurluk buğday), yulaf, darı, pirinç, nohut,
fasulye, bakla ve diğer hububat ve un ve kepek
ile pamuk ipliği ( ihraç dolayısıyla),

• Şeker (ithal dolayısıyla)

• Sadece el ile imal olunan kilim ve halıların
dokumasında kullanılan ilme, arış ve argaç
iplikleri (imal dolayısıyla).

d) Tarifesi ve Tahsili

Türkiye sınırları içerisinde motor gücü ile imal edilip 
yurtiçinde sarf edilen maddeler ve yurtdışında imal edilip 
Türkiye’ye ithal edilen maddeler % 6; 

Yurtdışına ihraç edilen maddeler ve bankacılık ve 
sigortacılık faaliyetlerinde bulunanların gerçekleştirdikleri 
işlemler karşılığında faiz, iskonto, aciyo ve prim gibi her ne ada 
altında olursa olsun aldıkları meblağlar % 2 oranında vergiye 
tabidir. 

Yurtiçi sınai işletmelerde üretilen maddelerin Muamele 
Vergisi, önceden ithal ve imal dolayısıyla ödenen Muamele 
Vergisi düşülerek hesaplanır.  

İmal dolayısıyla Muamele Vergisi alınmış olan 
maddeler, ihraç edildiği takdirde, yeniden ihraç dolayısıyla 
Muamele Vergisi’ne tabi değildir.  

Yurtdışından ithal edilen maddelerden alınan Muamele Vergisi, 
bu maddeler ihraç edildiği takdirde tekrar ihraç dolayısıyla 
Muamele Vergisi’ne tabi olmayacakları gibi, önceden alınmış 
olan Muamele Vergisi’nin % 3,5’i ihraç ederken iade edilir. 
Yurtdışından geçici bir süre için ithal edilmiş olup tekrar 
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ihracında gümrüğe iade olunan maddelerin Muamele Vergisi 
de, ithalinde alınarak ihracında iade edilir. Sınai işletmelere ait 
Muamele Vergisi, tutulan defterlerdeki satış fiyatları üzerinden 
hesaplanır ve her ayın birinci günü işletmelerin bağlı oldukları 
maliye dairelerine verecekleri bir beyanname üzerine tahakkuk 
ettirilir. Beyanname vermede on günden fazla gecikme söz 
konusu olduğu takdirde, maliye dairelerince ilgili kayıt ve 
belgelere dayanılarak, vergi yüzde on fazlası resen tahakkuk 
ettirilerek Tahsili Emval Kanunu’na göre alınır. Verilen kar 
payları, satış bedeline mahsup edilmediği sürece vergiye tabi 
olmaz.  

Yurtdışında üretilip ithal edilen maddelerin vergisi, 
ithalatı gerçekleştiren veya bunlar adına hareket eden 
komisyoncu veya vekillerinin maliye memurlarına verecekleri 
beyannameler üzerinden tahakkuk ettirilir.  

Bu beyannamelerde, eşyanın türü, niteliği, orijinal 
faturanın değeri, alıcıya ulaşıncaya kadar gerçekleştirilen gider 
ve yasal yükümlülüklerin toplamı gösterilir ve bu toplam tutar 
matrah olarak kabul edilir. Gümrüğe verilen ithalat 
beyannamesinin onaylı bir sureti ile orijinal faturanın aslı veya 
sureti verilen beyannameye eklenir.   

İthal edilen maddelere ilişkin verilen beyannamelerde 
belirtilen değerlere mal memurları ikna olmadıkları takdirde, 
söz konusu maddelerin sevk ve gümrükten geçişine engel 
olmaksızın, vergisi beyannamede yazılı değer üzerinden 
alınarak ve ihtilaflı olan miktarı teminata bağlanarak değerin 
inceleme ve takdiri mahalli ticaret ve sanayi odasınca ve 
bulunmadığı takdirde belediyelerce seçilmiş üç kişilik heyete 
sevkedilir. Heyet kararını yazılı olarak beyannameyi veren 
mükellefe ve mahallin en büyük mal memuruna gönderir. Bu 
karara gerek mükellef ve gerek mahallin en büyük mal memuru 
15 gün içinde itiraz edebilir. İtiraz, mahallin en büyük mülkiye 
memurunun veya vekil olarak belirleyeceği kişinin 
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başkanlığında, biri maliye memuru ve biri ticaret ve sanayi 
odasına ve bulunmadığı takdirde belediyelerce seçilen üç 
kişiden oluşan temyiz heyeti tarafından otuz gün içinde karara 
bağlanır. Nihai nitelikteki bu karara göre tahakkuk eden vergi 
farkı mükelleften tahsil olunur.  

İhraç edilecek maddelerden alınacak vergi, mal 
sahiplerinin veya bunların adına hareket eden vekil veya 
komisyoncuların gümrüğe verdikleri ihracat beyannamesine 
ilişkin ve gümrük idaresince onaylı olarak maliye dairesine 
verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk ettirilir. Bu 
beyannamelerde gösterilen ihraç ürün fiyatları, malın geçeceği 
gümrük idaresinin bulunduğu ilçe merkezindeki fiyatlar olup, 
bu fiyatlar borsa varsa borsa fiyatına, borsa yoksa veya söz 
konusu ürünler borsaya tabi değilse, ticaret odalarınca veya 
ticaret odası olmayan yerlerde belediye idarelerince her ay için 
düzenlenip ilan edilen aylık ortalama fiyatlara göre belirlenir ve 
vergi bu fiyatlar üzerinden hesaplanır.  

Ticaret odasınca veya belediye idarelerince düzenlenen 
fiyat listelerine karşı gerek ilgililer ve gerekse mal memurlarının 
il idare meclislerine itiraz hakkı bulunmakta olup, il idare 
heyetlerinin kararı kesindir. Yapılacak itiraz, ihracatı ertelemez. 

İhraç maddelerinden olan yaprak tütünün Muamele 
Vergisi, istisna olarak, ihraçta alınmayıp, mahallerinde ilk 
transferde müşterilerin Tütün Tekel İdarelerince onaylı Maliye 
dairelerine verecekleri beyannameler üzerine tahakkuk 
ettirilerek alınır. 

İthalat ve ihracat maddelerine ait vergi teminata bağlı 
olarak üç ay üç eşit taksite bölünebilir. Bu suretle ertelenen 
vergiler vadesinde ödenmediği takdirde geciken taksit yüzde on 
fazlasıyla ve henüz vadesi gelmeyen diğer taksitlerle birlikte 
Tahsili Emval Kanunu’na göre alınır. Vergisini, belirlenen 
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taksit sürelerinde ödememekte tekerrürü görülen mükellefe bir 
daha erteleme izni verilmez. 

Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunanların 
tutacakları deftere göre ay sonlarında tahakkuk eden vergiler 
ertesi ayın onuncu günü akşamına kadar mal sandığına teslim 
olunur. Verginin ödenmesinde gecikme olduğu takdirde maliye 
dairelerince mahallinde kayıt ve ilgili evrak üzerinden resen 
tahakkuk ettirilerek yüzde on fazlası ile Tahsili Emval 
Kanunu’na göre alınır. 

e) Diğer Yükümlülükler

Muamele Vergisi mükellefi sınai işletme sahipleri 
maliye dairelerince her sene ocak ayında yeniden onaylanmak 
suretiyle bir veya gerektiğinde hammadde, üretim ve satış 
defterleri tutmak ve bu defterleri ekleriyle birlikte yılsonundan 
itibaren bir yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar. Defter 
ve ilgili evraklar maliye müfettişleri ve mahallin maliye 
memurları başkanının inceleme ve denetimine tabidir.  

Bankacılık ve sigortacılık faaliyetinde bulunanlar, her 
yıl ocak ayı başında yenilenmek üzere bir muamele vergisi 
defteri tutmakla ve komisyon, faiz, iskonto, aciyo ve prim gibi 
her ne ad altında olursa olsun aldıkları tutara tahakkuk eden 
Muamele Vergisi’ni günlük olarak bu deftere kaydetmekle 
mükelleftirler. Maliye müfettişleri ile mahalleri maliye 
memurları başkanı, bu işletmelere ait muamele vergisi defterleri 
ile buna ait belgeleri inceleyebilirler.  

Defterlere ilişkin yükümlülükler dışında, kanuna aykırı 
davranan mükellefler hakkında, maliye memurlarının 
müracaatı üzerine sulh mahkemelerince, fiilin derecesine göre, 
yirmi beş liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezası ve vergi 
ziyaı söz konusu olduğu takdirde ziyaa uğrayan vergi miktarı iki 
kat olarak hükmolunur.  
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f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

1039 s. Muamele Vergisi uygulamasının ortaya 
çıkardığı en önemli sorun, küçük işletmelerin vergi kapsamı 
dışında kalabilmek amacıyla, motor gücü kullanmama ve 
bunun için de işyerlerinde bulunan motorları kaldırma gayreti 
içerisine girmeleridir. Bu durumun, yurtiçi sınai üretimi 
olumsuz etkilediği söylenebilir. 

İkincisi, Dünya genelinde 1929 Krizi’nin olumsuz 
etkilerinin görüldüğü bir dönemde, ihracatın muamele vergisi 
kapsamında yer alması, her ne kadar iade ve indirim uygulansa 
da, ülkemiz ihracatı açısından olumsuz bir uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

1039 s. Kanun’da vergi konusuna ilişkin “bankacılık ve 
sigortacılık faaliyetlerinde bulunanların gerçekleştirdikleri 
işlemler karşılığında faiz, iskonto, aciyo ve prim gibi her ne ada 
altında olursa olsun aldıkları meblağlar”. İfadesinde yer alan 
“bankacılık” tabiri, çok geniş algılanmış ve kuyumcular da 
Muamele Vergisi kapsamında vergilendirilmiştir. Oysa 
Kanun’un amacı bu değildir1. 

g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

Tablo 5’te görüleceği üzere, 1039 s.  Muamele Vergisi, 
1928 yılında vergi gelirlerinin %14,26’sı ve bütçe gelirlerinin % 
8,53’ü düzeyinde bir hasılata sahip iken, 1929 ve 1930 yıllarında 
bu oranların giderek azaldığı görülmektedir. Bu durum, gerek 
1929 Krizi ve gerekse uygulamada karşılaşılan sorunların bir 
sonucu olarak kabul edilebilir. 

1 Dikmen, (1945a), s. 110 
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Tablo 5) Muamele Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1928-1930) 

Yıl Muamele Vergisi 

(TL) 

Vergi Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

1928 18.918.118,43 132.602.469,87 221.729.458,74 14,26 8,53 

1929 19.405.993,07 136.117.024,12 224.169.949,65 14,25 8,65 

1930 15.893.637,99 129.613.575,91 217.496.027,23 12,26 7,30 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir.
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3.2. 1860 s. Kanuna Göre Muamele 
Vergisi (1931-1934) 

Muamele Vergisi, 21 Temmuz 1931 tarih ve 1860 sayılı 
Kanun’la, 17 Ağustos 1931 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yeniden düzenlenmiştir1. 

a) Konusu

1860 s. Kanun’a göre: 

- Türkiye sınırları içerisinde motor gücü kullanan sınai 
işletmelerin senelik 10.000 liralık ciroyu aşan mamulleri, 

- Yurt dışında üretilip Türkiye’ye ithal olunan 
maddeler ve  

- Sigorta şirketlerinin, bankaların, bankerlerin yapmış 
oldukları işlemler dolayısıyla prim, komisyon, faiz, iskonto ve 
aciyo gibi her ne nam ile olursa olsun aldıkları meblağlar 

Muamele Vergisi’ne tabidir. 

İlk uygulamadan (1039 s. Muamele Vergisi’nden) farklı 
olarak, motor gücü kullanan sınai işletmelerin senelik 10.000 
TL cirolarının vergi kapsamı dışında  bırakılması, motor gücü 
kullanımından vazgeçilmesini önlemeye yönelik bir düzenleme 
olarak kabul edilebilir. 

1039 s. Kanun’da yer alan “bankacılık” ifadesi yerine 
“sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler” ifadesinin 
kullanılması, uygulamada mükellef tayinini kolaylaştırmış bu 
konudaki belirsizliği ortadan kaldırmıştır. 

1 21.07.1931 t. 1860 s. Kanun (02.08.1931 t. ve 1862 s. R.G. ve 06.08.1931 t. 
1866 s. R.G.) 
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b) Mükellefi

Sınai müesseseler, sigorta şirketleri, bankalar, 
bankerler ile Türkiye’ye ithalatta bulunanlar Muamele 
Vergisi’ni vermekle mükelleftirler. 

c) İstisna ve Muafiyetler

Aşağıdaki madde ve işlemler Muamele Vergisi’nden istisnadır: 

• İmal, ithal, alım satım veya ihracı ve yahut
bunlardan yalnız birisi Devlet tekeli altında
bulunan maddeler (imal, ithal, alım ve satım
dolayısıyla);

• Metre murabbaı 25 liradan yukarı kıymetteki
şark halıları (ithal dolayısıyla);

• Şeker (imal ve ithal dolayısıyla);

• Türkiye mahsullerini işleyen yağhaneler, yağ
fabrikaları ve pirina fabrikaları;

• Her tür ip ve iplik fabrikaları (imal
dolayısıyla);

• Kuru yemişleri ve hububatı ve diğer nebatî ve
hayvanî mahsulâtı kabuk ve çöplerinden ve
pamuğu çekirdeğinden ayıran ve temizleyen
ve tasnif eden müesseseler (bu işlerinden
dolayı );

• Gümrük İthalat Tarife Kanunu iIe veya diğer
kanunlarla gümrük resminden muaf olan
maddeler (ithal dolayısıyla - Gümrük İthalat
Tarife Kanunu ve diğer özel kanunlar
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gereğince, özel işlemlere tabi tutulmak 
itibariyle gümrük resmi teminata bağlanan 
maddelere ait muamele vergileri hakkında 
aynı işlem uygulanır);  

• Matbaa mamulleri;

• Sefarethanelerle siyasi memurlara ve diğer
şahıslara ait olup Gümrük Tarife Kanunu ile
veya diğer kanunlarla gümrük resminden
muafiyeti kabul edilen eşya (ithal dolayısıyla
ve karşılıklılık şartıyla);

• Demir sanayiine mensup imal ve tamir
müesseseleri ( imalat dolayısıyla);

• Türkiye içerisinde üretilip yabancı ülkelere
ihraç olunan maddeler (imal dolayısıyla);

Bu düzenleme ile yurtiçinde üretilen maddelerin 
yurtdışında rekabet gücü artırılmaya ve ihracat teşvik edilmeye 
çalışılmıştır. 

• Eleksiz un fabrikaları ile ekmek, tuğla, kiremit
ve hizar fabrikaları;

• İthalat Tarife Kanunu veya diğer özel
kanunlarla, memlekete gümrük ithalât
resminden muaf olarak girmesine izin verilen
bütün mal ve maddelerin memleket içerisinde
imal edilen benzeri ve muadilleri (imal
dolayısıyla);

• Mükerrer sigorta işlemleri;
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• Hayat sigorta primleri;

• Her tür maden cevherleri ile yıkanmış veya
yıkanmamış maden kömürleri ve kok ve
briket ( istihraç, tathir, izabe ve tasfiye veya
imal dolayısıyla);

• Trikotaj, mücevherat, ıtriyat ve sunî veya tabiî
ipek mensucat ve çorap fabrikaları hariç
olmak üzere en az beş beygire kadar (beş
dahil) motor gücü olan küçük sanayi ve esnaf
işletmeleri.

İlk uygulamadan farklı olarak, sınırlı sayıda sektör 
dışında beş beygire kadar motor gücü kullanan küçük sanayi ve 
esnaf işletmelerinin vergiden muaf kılınması, motor gücü 
kullanımından vazgeçilmesini önlemeye yönelik diğer bir 
düzenleme olarak kabul edilebilir. 

d) Tarifesi ve Tahsili

Sınai işletmelerin, sigorta şirketlerinin, bankaların ve 
bankerlerin Muamele Vergisi, imal ve işlemlerin yapıldığı ilçe 
gelir idaresince, İthalat Muamele Vergisi de vergiye tabi 
maddelerin ithal edildiği gümrük idaresinin bulunduğu ilçe gelir 
idaresince tahakkuk ettirilir. 

Sınai işletmelerin vergi matrahı, vergiye tabi her tür 
mamulün satış kıymetinden, Hammadde İndirim Cetvellerinde 
belirtilen indirim yapıldıktan sonra kalan tutar ve vergi oranı % 
6’dır. 

Hammadde İndirim Cetvelleri, Maliye ve Ekonomi 
Bakanlıklarınca müştereken düzenlenecek ve Bakanlar 
Kurulunca onaylanacaktır. 1931 mali yılında yapılacak olan 
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indirim bu cetvelde yazılı hammaddeler kıymetlerinin ipekli ve 
işlenmiş deri mamullerinde % 20’si ve diğerlerinde % 40’ıdır.  

Cetvelde hammadde oranı gösterilmeyen mamullerle 
un fabrikaları mamullerinin kıymetinden ancak % de 20’si 
indirilir.  

1932 ve izleyen yıllar için hammadde indirim oranları 
her senenin bütçe kanunu ile belirlenecektir.  

İthal edilen maddeler için bunların orijinal faturadaki 
kıymetlerine nakliye, sigorta ve gümrükten geçişine kadar 
gerçekleştirilen tüm masraf ve resimler eklenmek suretiyle elde 
edilen kıymetin % 6’sıdır.  

29.5.1932 t. ve 1995 s. Kanun’la, 1 Haziran 1932 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, gerek yurt içinde 
üretilen, gerekse ithal edilen mamul ve maddelere ilişkin geçerli 
olan % 6 vergi oranı % 10’a yükseltilmiştir1. 

Sigorta şirketleri, bankalar ve bankerler için vergi oranı 
% 2,5’tur.  

Sınai işletmeler ürettikleri mamullerden her ay içinde 
peşin veya veresiye suretiyle sattıklarının ve satılmak üzere 
komisyoncuya veya kendi şubelerine gönderdiklerinin tür, 
miktar ve satış fiyatlarını ve bu kıymetlerden indirilmesi 
gereken miktarları bildiren bir beyannameyi izleyen ayın 15. 
günü akşamına kadar bağlı oldukları gelir idaresine vermeğe 
mecburdurlar.  

Bu mamullerden, sınai işletmenin deposuna 
gönderilmiş olanların beyannamede gösterilmesi zorunlu 

1 29.05.1932 t. ve 1995 s. Kanun (31.05.1932 t. ve 2112 s. Resmi Gazete) 
1
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olmakla birlikte, bunların satılmadıkça vergileri tahakkuk 
ettirilmez. 

Mamullerini ihraç eden işletmeler için Muamele 
Vergisi tahakkuk ettirilmez. Mamullerini yurtiçinde satıp, bir 
kısmını gerek bizzat ve gerekse ihracat tüccarları vasıtasıyla 
ihraç eden işletmelerin istisnadan yararlanabilmeleri için, ilgili 
gelir idaresinden, ihraç edecekleri mamullerin türünü, 
miktarını, ambalajının türünü ve miktarını, markalarını ve hangi 
gümrükten ihraç edileceğini gösterir bir nakliye tezkeresi 
almaları ve bu tezkere tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu 
mamullerin tamamen ihraç edildiğini gösteren gümrük idaresi 
belgesini gelir idaresine teslim etmeleri gerekmektedir. Buna 
uygun hareket etmeyenlerden mamullerin fabrikadan 
çıkarıldığı zaman tahakkuk ettirilmiş olan vergisi bir defada 
tahsil edilir.  

 İthalat sahibi veya adına hareket eden vekilleri veya 
komisyoncuları, ithal edilen maddeler gümrük ambarından 
veya antrepodan çıkarılmadan önce ilgili gelir idaresine bir 
beyanname vermeye mecburdurlar. Bu beyannamede eşyanın 
türü, niteliği, orijinal faturalarındaki kıymeti ile eşyanın 
gümrükten çıkarılmasına kadar gerçekleştirilen tüm masraf ve 
resimler ve bunların toplamına göre tahakkuk etmesi gereken 
vergi miktarı gösterilir ve gümrük idaresine verilen ithalat 
beyannamesi ile orijinal faturanın gümrükten onaylı bir sureti 
beyannameye eklenir.  

Sigorta şirketleri ile bankalar ve bankerler bir ay 
içerisinde yapmış oldukları işlemler dolayısıyla aldıkları meblağı 
ve bunlara ait vergi miktarını ertesi ayın 10. günü akşamına 
kadar bağlı oldukları gelir idaresine bir beyanname ile bildirmek 
zorundadırlar. Sigorta şirket ve idarelerinin, sigorta 
işlemlerinden aldıkları meblağa ait beyannameler, ilgili ay 
içerisinde her tür sigorta işlemlerine özgü onaylı kayıt 
defterlerine geçirilmiş olan prim ile sigortacıların kendi 
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lehlerine aldıkları diğer meblağlar toplamından yine o ay içinde 
onaylı fesih ve iptal defterlerine geçirilmiş meblağlar toplamı 
indirilmek suretiyle ve sigorta işlemleri dışındaki işlemlerden 
aldıkları meblağ muhasebe kayıtlarından alınarak düzenlenir. 
Tahakkuk eden vergi 15. gün akşamına kadar ödenir.  

Sınai işletme mamulleri ve ithalat maddelerine ait olup 
beyanname ve faturalarda yer alan kıymet ve miktarların 
doğruluğuna gelir idaresi memurlarınca ikna olunmadığı 
takdirde, kıymet ve miktarın tayini beyannamenin verildiği 
tarihten itibaren on gün içerisinde ticaret odası tarafından ve 
ticaret odasının bulunmadığı yerlerde belediye tarafından 
seçilmiş yeminli üç kişilik heyete verilir. Heyet, ihtilaflı işlemin 
tevdii tarihinden itibaren on gün içerisinde karar vermeye ve 
kararı ilgili gelir idaresine yazılı olarak bildirmeye mecburdur. 
Heyet kararı, beş gün zarfında ilgili mal sahibine veya vekiline 
veya komisyoncusuna yazılı olarak tebliğ olunmakla beraber, 
bir sureti de mahallinin en büyük mal memuruna gönderilir. 
Heyet kararına gerek mükellef, gerek en büyük mal memuru 
tarafından tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz 
edilebilir.  

İtiraz, mahallinin en büyük mülkiye memurunun veya 
vekil tayin edeceği kişinin başkanlığında biri en büyük mal 
memurunca ikisi ticaret odasınca ve biri belediyece ve ticaret 
odası bulunmayan mahallerde üç üye de belediyelerce seçilmiş 
beş kişiden oluşan itiraz komisyonu tarafından on beş gün 
içerisinde incelenir ve karara bağlanır. Bu kararlar merkezdeki 
temyiz komisyonu nezdinde temyiz edilebilir.  

Onaylı muamele vergisi defterlerine muamelelerini 
eksik geçirenlerin veya defterlerinde yazılı muamele ve vergi 
miktarlarını beyannamelerinde eksik gösterenlerin veyahut 
onaylı muamele vergisi defteri tutmayanların vergileri gelir 
idaresince kayıt ve belgeler üzerinden, olmadığı takdirde resen 
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tahakkuk ettirilerek gerekçesi ile beraber ihbarname ile ilgililere 
tebliğ olunur.  

Bu suretle tahakkuk ettirilen vergiye mükelleflerin, 
tebliğ tarihinden itibaren on beş gün zarfında itiraz hakkı 
vardır.  

Sınai müesseseler, vergilerini her ay için tahakkuk 
ettirmekle beraber vergilerini, tahakkuku takip eden aydan 
itibaren üç eşit taksitte ve üç ayda ödeyebilirler. Mamullerini 
veresiye satmış olan işletmelerin buna tekabül eden vergileri 
ayrıca üç ay daha ertelenir.  

Vergilerini süresi içinde ödemeyenlerden % 10 ceza 
alınmakla beraber ayrıca geçmiş süreye ait% 9 faiz hesaplanır.  

Onaylı muamele defterini tuttukları ve muamelelerini 
bu deftere doğru olarak geçirdikleri halde beyanname 
vermeyenlerden ceza olarak tahakkuk edecek vergilerinin % 
10’u alındığı gibi geçmiş günler için de, verginin aslına ait olmak 
üzere, % 9 faiz hesaplanır.  

Vergisini saklayanlardan, kanun gereği resen tahakkuk 
ettirilen vergiler ve defterlerine vergisini noksan yazanlardan 
itiraz komisyonlarınca aleyhte karar ile tahakkuk ettirilen 
vergiler itiraz komisyonunun kararını izleyen 15 gün içerisinde 
bir misli zam ile tahsil olunur.  

İthalat eşyasının tahakkuk eden vergileri talep edildiği 
takdirde banka teminatına bağlı olarak 3 eşit taksitte ve üç ayda 
ödenir Bu takdirde ilk taksit, mal gümrükten çıkarıldıktan bir 
ay sonra tahsil olunur.  

Vergisini belirlenen taksitlerde ödememekte tekerrürü 
görülen mükelleflere bir yıl süreyle erteleme izni müsaadesi 
verilmez.  
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e) Diğer Yükümlülükler

Sınai müesseseler, sigorta şirketleri, bankalar ve 
bankerler her sene ocak ayı başında mahallin en büyük mal 
memuru tarafından tasdik olunmuş bir veya gerektiğinde 
birden fazla muamele vergisi defteri tutmaya ve vergi konusuna 
giren madde ve işlemleri ve bunlar için tahakkuk ettirecekleri 
vergiyi bu defterlere günü gününe kaydetmeye mecburdurlar.  

 Defterlerin ek belgeleriyle beraber 2 yıl süreyle 
saklanması zorunludur. Tahakkuk senesi geçtikten sonra bu 
defterler ancak maliye müfettişleri veya mahallin en büyük 
maliye memuru veya en büyük maliye memurunun tahakkuk 
yapan memurun dışında vekil tayin edeceği kişi tarafından 
incelenebilir. Mükellefler bu memurlara, müracaatlarında 
defterlerini ibraza mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet 
etmeyenler hakkında sulh mahkemelerince (50) liradan (200) 
liraya kadar para cezası hükmolunur.  

Gelir idaresi memurları ile heyet ve itiraz komisyonu 
başkan ve üyeleri öğrenecekleri ticari sırları ifşa edemezler. 
Aksi durumda, 100 liradan 500 liraya kadar para cezası ile 
beraber bir haftadan üç aya kadar hapis ile cezalandırılırlar. 
Muvazzaf memurların bu davranışları tekrarlandığında Devlet 
hizmetinde istihdam olunmazlar. 

f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Bu Kanun’a göre, sadece motor gücü kullanan 
müesseselerin vergiye tabi olması ve motor gücü 
kullanmayanların vergi kapsamı dışında kalması, motor gücü 
kullanan müesseseler aleyhine bir durum olarak 
algılanmaktadır. 1932 yılı itibariyle, Teşviki Sanayi 
Kanunu’ndan yararlanan 1473 müessesenin 1295’i motor gücü 
kullanmaktadır. Dolayısıyla, Teşviki Sanayi Kanunu’ndan 
yararlanan müesseselerin büyük çoğunluğunun mağdur olduğu 
ifade edilmektedir. Bunun yanında, motor gücü kullanan 
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işletmelerin yıllık 10.000 TL gelirinin vergi dışında kalması, 
büyük işletmelerin ödediği verginin oranını yükseltmektedir. 
Şöyle ki, yıllık geliri 20.000 TL olan bir işletmenin 10.000 TL 
geliri vergiden muaf olduğunda ödeyeceği vergi kalan 10.000 
TL’nin % 10’u yani 1.000 TL’dir. Yıllık geliri 200.000 TL olan 
bir işletme de 10.000 TL indirimden yararlanır ve 190.000 TL 
üzerinden vergi öder. Fakat, ödeyeceği vergi 190.000 TL’nin % 
10’u, yani 19.000 TL’dir. Ödenen verginin gelire oranına 
baktığımızda, 20.000 TL gelir elde eden müessese 1.000 TL, 
yani % 5 vergi öderken, 200.000 TL gelir elde eden 
müessesenin vergisi (19.000 TL) gelirinin (200.000 TL) % 
9,5’una ulaşmaktadır. Dolayısıyla, gelir yükseldikçe vergi oranı 
artmaktadır1.    

g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

1932 yılında vergi oranlarında yapılan artışın vergi 
hasılatını olumlu yönde etkilediği söylenebilir. Nitekin Tablo 
6’da görüleceği üzere, 1931 yılında vergi gelirleri içerisinde % 
8,47 paya sahip olan Muamele Vergisi, 1932 yılında % 9,5 ve 
1933 yılında %11,01 paya sahip olmuştur 

1 TBMM, 4. Dönem, 138 No’lu Komisyon Raporu, 22.03.1934, s.1 
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Tablo 6) Muamele Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1931-1933) 

Yıl Muamele 

Vergisi (TL) 

Vergi Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

1931 9.083.215,64 107.136.065,75 185.538.215,80 8,47 4,89 

1932 11.763.816,40 123.803.721,03 214.365.254,55 9,50 5,48 

1933 13.674.907,75 124.189.810,88 198.947.884,57 11,01 6,87 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir.
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Yine, 1931 yılında bütçe gelirlerinin % 4,89’unu oluştururken, 
1932 yılında % 5,48, 1933 yılında ise % 6,87’ini oluşturmuştur. 

3.3. 2430 s. Kanuna Göre Muamele 

Vergisi (1934-1940) 

Muamele Vergisi, 10 Mayıs 1934 tarih ve 2430 sayılı 
Kanun’la, 1 Haziran 1934 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere yeniden düzenlenmiştir1. 

2430 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme sonrası, 
Muamele Vergisi, Kesin Hesap Kanunlarında 1934 yılından 
itibaren 1940 yılındaki düzenlemeye kadar, “Sınai Müesseseler 
Muamele Vergisi”, “İthalat Muamele Vergisi” ve “Banka, 
Bankerler ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi” şeklinde yer 
almıştır. Bu itibarla, Muamele Vergisi’nin temel unsurları, bu 
ayrıma uygun olarak açıklanacaktır. 

a) Konusu

Sınai Müesseseler Muamele Vergisi’nin Konusu 
2430 sayılı Kanun’a göre, sınai müesseselerin her tür 

mamulatı (mamulleri) Muamele Vergisi’ne tabidir. Mamulat 
kavramı oldukça geniş bir kavram olmakla birlikte, Muamele 
Vergisi Kanunu’nun vergi konusuna almış olduğu mamul 
maddeler, hangi amaçla üretilmiş ve hangi işte kullanılacak 
olursa olsun, makine alet veya tezgahlar yardımıyla nitelik ve 
şekli değiştirilmiş ve kıymetlendirilmiş (değeri arttırılmış) olan 
maddelerdir. Üretilen mamullerin kullanım ve tüketime uygun 
olmaması vergiye tabi tutulmaları bakımından önemli değildir. 
Örneğin pamuğun bükülerek tek kat iplik haline getirilmesi bir 
imaldir. Bu imali gerçekleştiren bir sınai müessese, Kanun’da 
belirtilen niteliklere sahip oldukça bu madde vergi konusuna 

1 10.05.1934 t. 2430 s. Kanun (15.05.1934 t. 2701 s. Resmi Gazete) 
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dahil olacaktır. Bu tek kat ipliği alarak çok katlı ipliğe 
dönüştürmek de bir tür imaldir. Bu çok katlı ipliklerin 
dokunarak kumaş haline getirilmesi de yine bir imaldir. Bütün 
bu imal safhaları ayrı ayrı sınai müesseselerde yapıldığında, bu 
sınai müesseselerin her biri ayrıca Muamele Vergisi’ne tabi 
olacaktır. İmalat sırasında ortaya çıkan yan ürünler de vergi 
konusuna girmektedir. Örneğin kepek, buğdayın öğütülmesi 
sırasında ortaya çıkan bir yan ürün ise de, buğdayın makine ve 
aletler yardımıyla şeklinin değişmesinden ve 
kıymetlendirilmesinden ortaya çıkan bir madde olması 
nedeniyle vergi konusuna girer. Ancak, aynı sınai müessese 
içerisinde çeşitli imalat safhaları geçiren maddelerin, söz 
konusu müesseseden son şeklini alıp çıkarılmadıkça vergiye 
tabi olması mümkün değildir. Örneğin, filatür (iplik haline 
getirme), büküm ve dokuma tesisatını da içeren bir dokuma 
fabrikasının kozadan ipek çekmesi ve bunu katlı ipek ipliği 
haline getirmesi ve katlı ipliklerden kumaş dokuması, bu 
kumaşları boyayıp ütülemesi ve tüketime arzetmesi 
durumunda, bu birbirini izleyen imal aşamalarının her birinde 
ortaya çıkan mamulün vergilendirilmesi mümkün değildir. 
Çünkü, vergi, sınai müesseselerin mamulleri üzerinden 
alınmakla birlikte, mamullerin müesseseden satılması veya 
satılmak üzere şube veya komisyoncuya gönderilmesi halinde 
tahakkuk ettirilmektedir. Müessese içerisindeki birbirini izleyen 
imalat aşamalarından geçen maddeler, satılmadan veya satılmak 
üzere komisyoncuya veya şubeye gönderilmeden bir atölyeden 
diğerine geçirilmekle vergiye tabi tutulamaz. Fakat, bir sınai 
müessese bu imal aşamalarından sadece birini gerçekleştirdiği 
ve mamulü o haliyle sattığı takdirde vergiye tabi tutulur1. 

1 ÜLKMEN İsmail Hakkı (1939) “Muamele ve İstihlak Vergileri”, Maarif 
Matbaası, İstanbul, s.49 
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İthalat Muamele Vergisi’nin Konusu 
Yabancı ülkelerde imal edilip Türkiye’ye ithal olunan 

maddeler Muamele Vergisi’ne tabidir. 

Kanun’da “imal edilip” ifadesi, ithal edilen maddelerin 
mamul veya yarı mamul olmasını ifade etmektedir. Buna göre, 
nitelik ve şekli değiştirilmemiş hammaddeler vergi konusuna 
dahil değildir. Örneğin, yabancı ülkelerden ithal edilen malt, 
yani bira imalinde kullanılan arpa vergi kapsamındadır. Çünkü 
bu madde arpanın çimlendirilmesi ve fakat filizlenmemesi için 
özel fırınlarda kurutulması suretiyle elde edilmektedir. Yani 
arpanın niteliği ve şekli değiştirilmiş ve kıymetlendirilmiştir1.   

Banka ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi’nin Konusu 

Kanun’a göre, her türlü sigorta şirketlerinin, banka ve 
bankerlerin, yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla prim, 
komisyon, faiz, iskonto ve aciyo gibi her ne ad altında olursa 
olsun aldıkları paralar Muamele Vergisi’ne tabidir. 

Vergi konusunu oluşturan bu paralardan hangilerinin 
sigorta şirketlerine, hangilerinin banka ve bankerlere ait 
olduğuna ilişkin bir açıklama yapılmamıştır. Örneğin, sigorta 
şirketlerinin sigortalılara yaptıkları borçlanma dolayısıyla 
aldıkları faiz ve komisyonlar Muamele Vergisi’ne tabi iken, 
gayrimenkullere yaptıkları yatırımlardan veya bankalara 
yatırdıkları mevduatlardan aldıkları faiz ve komisyonlarla kar 
payları da vergi konusu kapsamındadır. 

Banka ve Bankerler, ticari senet iskontosundan, mal, 
hisse senedi ve tahvil, altın ve gümüş üzerine yaptıkları 
avanslardan veya cari hesaplardan ticari senet tahsilatından faiz 
ve komisyon, çek ve havale gibi para nakline aracılık işinden 
ücret, döviz alım satımından aciyo ve komisyon, müşteriler 
adına hisse senedi ve tahvil alım ve satımına aracılıktan dolayı 

1 Ülkmen, a.g.e., s.54 
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komisyon alırlar. Saydığımız bütün bu işlemler Muamele 
Vergisi konusuna girmektedir. Kanun’da geçen “muameleler” 
ifadesi örfen ve teamülen banka muamelesi olarak kabul edilen 
işlemlerdir. Banka muamelesi olarak kabul edilmeyen 
muameleler Muamele Vergisi kapsamı dışında kalacaktır. 
Örneğin, bir bankanın sahip olduğu bir gayrimenkulden elde 
edeceği kira geliri banka muamelesi olarak kabul 
edilemeyeceğinden Muamele Vergisi’ne tabi değildir1. 

b) Mükellefi 

Sınai Müesseseler Muamele Vergisi’nin Mükellefi 

Bu Kanun’a göre, sınai müesseseler kavramı, Teşviki 
Sanayi Kanunu’nun birinci maddesine dahil sınai müesseseleri 
ifade etmektedir.  

1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanunu’nda sınai işletme 
şöyle tanımlanmaktadır2: 

“Daimî veya muayyen zamanlarda içinde, makine veya 
aletler veya tezgâhlar ianesile, her hangi bir madde veya 
kudretin evsaf veya eşkâli kısmen veya tamamen değiştirilip 
kıymetlendirilmek suretile toplu imalât vücuda getirilen ve bu 
maksada tahsis edilen yerler bu kanuna göre sınaî müessese 
addolunurlar”.  

Teşviki Sanayi Kanunu’ndaki sınai müessese tanımına 
göre, bir işletmenin sınai müessese olarak kabul edilerek 
Muamele Vergisi mükellefi olabilmesi için: 

• Müessese içinde makine, alet veya tezgahlar 
yardımıyla bir madde veya kudretin nitelik ve 

 
1 Ülkmen, a.g.e., s.53 
2 28.05.1927 t. ve 1055 s. Kanun (15.06.1927 t. ve 608 s. Resmi Gazete) 
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şeklinin değiştirilerek o madde veya kudrete 
yeniden bir değer kazandırılması, 

• Bu faaliyetin sürekli olarak veya belirli
zamanlarda yapılması,

• Bu faaliyet ile toplu imalat gerçekleştirilmesi
ve

• Bu faaliyetin bu amaca tahsis edilmiş bir yerde
yapılması gerekmektedir.

Toplu imalat ile kastedilen, imalatın piyasanın 
ihtiyacını karşılayacak şekilde oldukça yüksek miktarda ve seri 
halde yapılmasıdır. Bu bakımdan bir terzi atölyesi her ne kadar 
makine ve aletler yardımıyla kumaşın şeklini değiştirerek elbise 
haline getirmekte ve bu faaliyeti gerçekleştirmeye mahsus bir 
yerden ibaret bulunmasına rağmen, imalatı toplu olmayıp, 
müşterisinin ölçüsüne göre münferit mahiyettedir. Dolayısıyla, 
2430 s. Kanun’a Muamele Vergisi mükellefi değildir. Buna 
karşın, hazır elbise imal eden bir müessese sınai müessesedir ve 
Muamele Vergisi mükellefidir. Çünkü, kumaşı biçip dikmek 
suretiyle aynı türden seri halde yüzlerce elbise imal etmekte ve 
bunu faaliyete tahsis edilen bir yerde kumaşı kıymetlendirmek 
suretiyle gerçekleştirmektedir. Benzer şekilde, soğuk hava 
depoları, bozulacak malların uzun süre korunması için 
oluşturulmuş birer işletme olmakla birlikte, bir madde veya 
kudretin nitelik veya şeklini değiştirmedikleri için sınai 
müessese olarak kabul edilmemekte ve Muamele Vergisi 
mükellefi sayılmamaktadırlar1.  

Kısacası, 2430 s. Kanun’da sınai müessese tanımının 
Teşviki Sanayi Kanunu’na atıfta bulunularak yapılması, önceki 
Muamele Vergisi uygulamalarında mükellef olarak kabul edilen 

1 Ülkmen, a.g.e., s.46 
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sınai işletmelerin bir kısmının kapsam dışında kalmasına yol 
açmıştır.  

İthalat Muamele Vergisi’nin Mükellefi 
İthalat Muamele Vergisi’nin mükellefi, ithalatta 

bulunan gerçek ve tüzel kişilerdir. Muamele Vergisi, dolaylı bir 
vergi olduğu için gerçekte vergi yükünü taşıyan tüketiciler 
olmakla birlikte, kanun “muamele ve satış şartları bu 
mecburiyeti değiştiremez” şeklinde biten maddede “Türkiye’ye 
ithalatta bulunanlar muamele vergisini ödemeye 
mecburdurlar” şeklinde düzenlenmiştir. Bu itibarla ithalatı 
gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişi, verginin müşteri 
tarafından ödeneceğine ilişkin müşteri ile yapmış olduğu bir 
sözleşmeyi gerekçe göstererek vergiyi ödemekten kurtulamaz. 

Banka ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi’nin 
Mükellefi 

Her türlü sigorta şirketleri, banka ve bankerler 
Muamele Vergisi mükellefidir.  

Her türlü sigorta şirketleri ifadesi, yangın, kaza, hayat, 
nakliyat sigortalarının tamamını ifade eder. Yalnız hayat 
sigortası primleri vergiden istisna edildiğinden, vergi konusuna 
girdikleri halde, hayat sigortalarından elde edilen primlerden 
vergi alınmaz. Prim tabiri, sigorta şirketlerinin müşterilerinden 
aldıkları sigorta ücretini ifade eder. 

Bankanın ne olduğu malumdur. Banker tabiri ile 
banka işlemlerinden bir veya birkaçını yapan şahıslar 
kastedilmektedir. 2279 sayılı Kanun’a göre1, faizden para 
kazanmak için ödünç para verme işleri ile uğraşan gerçek ve 
tüzel kişiler bu Kanun hükümlerine göre Hükümetten izin 
alırlar. Anonim, limited, kooperatif ve hisseli komandit şirket 

1 11.06.1933 t. 2279 s. Kanun (18.06.1933 t. ve 2430 s. Resmi Gazete) 
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şeklindeki bankalar ile Özel kanunlar gereğince yapılan 
teşekküller bu izin usulüne tâbi değildir.  

Ödünç para verme işleri ile uğraşanlar bu Kanun’un 
yürürlüğe girdiği tarihten (18 Haziran 1933) itibaren üç ay 
içinde ve bundan sonra her sene mayıs ayı içinde beyanname 
vermeğe mecburdurlar. Beyannamede borçlulardan alınacak 
faizin en yüksek haddi ve borçlulara belirleyecekleri şartları 
bildirilecektir. Anonim, limited, kooperatif ve hisseli komandit 
şirket şeklindeki bankalar, özel kanunlar gereğine yapılan 
teşekküller istisna olmak üzere diğer gerçek ve tüzel kişiler 
ödünç para verme işlerine tahsis edecekleri sermayenin Türk 
lirası olarak miktarını ve ticari ikametgâhlarını beyannamelerine 
kaydedeceklerdir.  

Beyannameler üç nüsha olarak makbuz karşılığında 
mahallin en büyük mülkiye memuruna verilecektir. Bu 
beyannameler üzerine kendisine vilayetlerce izin belgesi verilir. 
Beyannamelerin bir nüshası izin belgesi sureti ile birlikte 
Ekonomi Bakanlığı’na, ikinci nüshası ilgili mal memurluğuna, 
üçüncü nüshası da kayıt ve ilân edilmek üzere ticaret sicilli 
memurluğuna gönderilir. Ödünç para verme işleri ile 
uğraşanlar beyannamenin büyük harflerle yazılmış bir suretini 
ticari ikametgahlarına halkın görebileceği bir yere asmağa 
mecburdurlar. Yıl içerisinde beyannamelerindeki şartlarını 
değiştirmek isteyenler Ekonomi Bakanlığı’na müracaat ederler. 
Bakanlığın onayı halinde kendilerine yeni bir izin belgesi  verilir 
ve usulü çerçevesinde ilan edilir. İzin usulüne tabi gerçek ve 
tüzel kişiler yaptıkları ödünç para verme işlerini noterlikten 
tasdikli bir deftere ayrıntısı  ile yazarlar. Bu defterler Ekonomi 
Bakanlığı’nca her zaman incelenebilir. Her ticari yıl sonunda 
defterlerin birer sureti Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı bulunan 
yerlerde bunlara,  Ekonomi Bakanlığı teşkilâtı 
bulunmayan yerlerde valilere verilir. Bu Kanun gereğince izin 
usulüne tabi olup da izinsiz faizle ödünç para verenler ve 
beyannamelerinde yazılı faiz oranlarından fazla faiz alan ve 
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beyannamelerindeki şartları veya faiz oranlarını gizleyen gerçek 
ve tüzel kişilere tefeci denir.  

Faiz tabirine, ödünç para verme karşılığında  
borçludan Muamele Vergisi ile Damga Resmi dışında 
komisyon ve hesap masrafı ve diğer her ne ad ile olursa olsun 
alınan tüm paralar dahildir.  

Tefecilik edenler bir aydan bir seneye kadar hapse ve 
500 TL’den 10.000 TL’ye kadar ağır para cezasına mahkûm 
edilir. Ayrıca 2 seneden 5 seneye kadar kamu hizmetlerinden 
yasaklanmalarına karar verilebilir. Bu cezalar ertelenmez. 
Tefecilik suçu ile mahkum olanların izin belgeleri iptal edilir. 
İptal durumu ticaret sicilline kayıt ve usulü çerçevesinde  ilan 
edilir. Tefecilik suçu ile mahkum olanlara tekrar izin verilmesi 
için mahkumiyetin infazından sonra üç yıl geçmesi şarttır. 
Tekerrürü halinde tekrar izin verilmez. 

c) İstisna ve Muafiyetler

Aşağıdaki madde ve işlemler Sınai Müesseseler 
Muamele Vergisi ve/veya İthalat Muamele Vergisi’nden 
istisnadır1: 

* İmal, ithal, alım ve satımı veya ihracı veyahut
bunlardan birisi Devlet tekeli altında olan maddeler (imal ve 
ithal dolayısıyla), 

Burada bahsedilen maddeler, imali, ithali, ihracı, alım 
ve satımı tekel altına alınmış maddelerdir. Bu maddeleri 
koruyacak veya oluşturacak maddeler değildir. İstisna, sadece 
tekel konusunu oluşturan maddelere ilişkindir. İstisnanın 
amacı, tekel altına alınmış ve maliyetlerine yeterli ölçüde vergi 

1 Parantez içerisinde “imal dolayısıyla” yazan madde ve işlemler Sınai 
Müesseseler Muamele Vergisi’nden, parantez içerisinde “ithal dolayısıyla” 
yazanlar İthalat Muamele Vergisi’nden istisnadır. 
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yüklenmiş olan maddelerin tekrar vergilendirilmelerini 
engellemektir. Bu suretle mükerrer vergilemeden kaçınılmış 
olacaktır. 

* Şeker ve glikoz (imal ve ithal dolayısıyla),

Şeker ve glikoz 1718 sayılı Dahili İstihlak Vergisi 
Kanunu’nu değiştiren 2785 ve 3101 sayılı kanunlar gereğince 
imalinde İstihlak Vergisi’ne tabi tutulmuş olduklarından ayrıca 
Muamele Vergisi’ne tabi tutulmaları mükerrer vergilemeye 
sebep olacağından Muamele Vergisi’nden istisna edilmişlerdir. 
Burada bahsedilen şeker, piyasada şeker adıyla satılan çay ve 
kahvede tatlı ve şekercilik mamullerinin imalatında kullanılan 
maddeler olup toz (kristal) veya küp şekline olabilirler. Dahili 
İstihlak Vergisi Kanunu’na göre, şekerden imal olunan 
maddeler de Muamele Vergisi’nden istisnadır. Bu maddeler, 
şekerleme, helva, akide şekeri gibi şekerden mamul 
maddelerdir. Şekerden mamul madde ile şekerli maddeyi 
birbirinden ayırabilmek amacıyla, şekerden mamul madde, esas 
hammaddesi şeker olan ve mamulün içerisinde % 50’den fazla 
şeker bulunan madde şeklinde tanımlanmıştır. Örneğin akide 
şekerinde % 80, lokumda %7-80 şeker olduğundan istisnadan 
yararlanırken, Bisküvi ve çikolata gibi şekerli maddeler, esas 
hammaddesi şeker olmadığından istisnadan yararlanamazlar.   

• Türkiye mahsullerini işleyen tasirhaneler
(yağhaneler), yağ fabrikaları, pirina fabrikaları
(imal dolayısıyla),

• Halı ipliği imalathane ve boyahaneleri ile kendir
ip, sicim ve halat imalathaneleri (mal dolayısıyla),

• Kuruyemişler ve hububatı, bitkisel ve hayvani
mahsulatı kabuk ve çöplerinden, pamuğu
çekirdeğinden ayıran ve temizleyen müesseseler
(imal dolayısıyla),
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Bu işlerinden dolayı çeltik, kuştüyü, suni yün ve suni 
pamuk imal yerleri mamulleri vergiye tabidir, 

• Harp maddeleri, deniz inşaat, makine
tamirhane ve montaj yerleri, zirai alet imal ve
tamir müesseseleri (imal ve ithal dolayısıyla),

• Türkiye sınırları içerisinde üretilen ve yabancı
ülkelere ihraç edilen maddeler (imal
dolayısıyla),

• Bütün matbaa mamulleri (imal ve ithal
dolayısıyla),

• Yel ve su ile işleyen eleksiz, valssiz
değirmenler, adi tuğla harmanları, yumurta
talaşı ve tomruktan kereste yapan fabrikalar,
fırınlar ve ekmek fabrikaları (imal dolayısıyla),

• Her tür maden cevherleriyle, yıkanmış,
yıkanmamış maden kömürleri (imal
dolayısıyla),

• Ev sanatları, halı imalathaneleri, motor gücü
beş beygire kadar (Beş beygir dahil) olan,
motor gücü kullanmayanlarda en fazla on işçi
çalıştıran küçük esnaf müesseseleri (imal
dolayısıyla)

Trikotaj, mücevherat, ıtriyat, plastik eşya, karyola ve 
nikelaj fabrika ve imalathaneleri, suni veya tabii ipek 
mensucat ve çorap fabrikaları bu istisna hükmünden 
yararlanamaz.  



59 

22.6.1938 t. ve 3482 s. Kanun’la eklenen istisna: 

• Tezyinat makamında1 kullanılan resim ve
nakışlarla işlenmiş vazo, tabak, saksı ve emsali
Kütahya tipi çini imal eden sınai müesseseler
(imal dolayısıyla),

29.6.1938 tarih ve 3535 s. Kanun’la eklenen stisnalar: 

• Halı imalathaneleri, sanayi ve maden işlerinde
kullanılıp memlekette imal edilmeyen ve
türleri İcra Vekilleri Heyetince tayin ve ilân
edilecek olan makineler ile alet, edevat ve
bunların yedek ve yenileme parçaları (ithal
dolayısıyla),

• Motor gücü kullanmayan ve günde en fazla 10
işçi çalıştıran müesseseler (imal dolayısıyla)

Tepme mancınıklar hariç olmak üzere, kozadan ipek 
çeken müesseseler işçi sayısı ne olursa olsun bu muafiyetten 
yararlanamazlar. İşçi sayısı, bir önceki ay ödenen işçi 
gündelikleri toplamının o ay içinde çalışılmış gün sayısına 
bölünmesi suretiyle bulunur.  

• Motor gücü 5 (dahil) beygiri ve kullandıkları
işçi sayısı günde 10’u geçmeyen sabun,
alkolsüz meşrubat, süt ve süt ürünleri,
ayakkabı (lastik ayakkabı hariç), soba, zarf,
şapka, eczacılık ve tıbbi ilaçlar, deri ve sahte
deri fabrika ve imalathaneleri, dondurmacılar,
kuru kahveciler, tuz değirmenleri,

1 Tezyinat makamı ile kastedilen süsleme sanatıdır. 
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terzihaneler, kuyumcular, tenekeciler Sınai 
Müesseseler (imal dolayısıyla), 

Motor gücü 5 beygiri ve işçi sayısı 10’u geçmeyen ve 
yukarıda yer almayan meslek sınıflarından gerekenleri dahil 
etmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.  

Aşağıdaki işlemler Banka ve Sigorta Şirketleri 
Muamele Vergisi’nden istisnadır:  

• Mükerrer sigorta işlemleri1,

• Hayat sigorta primleri2;

d) Tarifesi ve Tahsili

Sınai Müesseseler Muamele Vergisi’nin Tarifesi ve 
Tahsili 

Sınai müesseselerin Muamele Vergisi matrahı, vergiye 
tabi her tür mamulün satış kıymetidir. Bu kıymetten zarf veya 
kap bedeli indirilmez. Sınai müesseselerde mamul maddelerin 
vergiye matrah olacak satış kıymeti, her sene Maliye ve 
Ekonomi Bakanlıklarınca müştereken düzenlenip ve Bakanlar 
Kurulu’nca onaylanıp ilan edilecek hammadde indirim 
cetvelinde gösterilen oranlar çerçevesinde bir kalemde 
yapılacak indirimden sonra kalacak tutardır. Mamul maddelerin 
ithal edilen ve Muamele Vergisi’nden istisna olunan 

1 Mükerrer sigorta işlemi, herhangi bir sigorta şirketinin yaptığı sigortaların 
belirli kısmını (örneğin %25’i veya % 50’sini) başka bir sigorta şirketine tekrar 
sigorta ettirmesi ve aldığı primlerden bir kısmını ona devretmesidir. Bu 
suretle bütün sigorta şirketleri yaptıkları sigortaların tehlike olasılıklarını 
asgari düzeye indirmiş ve zararı mümkün mertebe fazla sigorta şirketi 
arasında paylaştırmış olurlar.  
2 Hayat sigortaları, sigortalı lehine açılmış bir tür tasarruf hesabı 
niteliğindedir. Tasarruf sahipleri bir bankaya yatırdıkları mevduattan dolayı 
lehlerine tahakkuk eden faizlerden dolayı Muamele Vergisi’ne tabi 
tutulmadığı gibi hayat sigortası primleri de istisna edilmiştir. 
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hammaddesi için indirim yapılmaz. Boyahane ve 
tamirhanelerde matrah, alınan ücrettir.  

Sınai müesseselerin vergisi mamul maddelerin 
yapıldığı yerin gelir idaresince, tahakkuk ettirilerek alınır. Vergi 
oranı % 10’dur. 

Sınai müesseseler, imal ettikleri maddelerden, her ay 
içinde, peşin veya veresiye suretiyle sattıkları, yahut satılmak 
üzere komisyoncu ve şubelerine gönderdikleri malların tür, 
miktar, fiyatlarını (satış fiyatları) ve bunlarda indirim gerektiren 
hammaddeler varsa bu miktarı gösterecek surette iki nüsha 
beyanname düzenlemeye ve bir nüshasını işletmede saklayarak 
diğerini izleyen ayın 15. günü akşamına kadar bağlı oldukları 
gelir idaresine vermeye mecburdurlar. Mamul maddelerden 
komisyoncu ve şubeler aracılığıyla satılanların fatura suretleri, 
işletmede kalacak beyanname nüshasına eklenerek saklanır. 
Sınai müesseseler, mamul mallardan bir kısmını kendi 
depolarına gönderdikleri takdirde bunların da beyannamede 
gösterilmesi zorunlu olup, ancak satılmadıkça bunlar için vergi 
tahakkuk ettirilmez.  

Mamullerinin tamamını ihraç eden işletmeler için vergi 
tahakkuk ettirilmez. Mamullerini kısmen ihraç eden işletmeler 
için vergi tahakkuk ettirilir. Ancak bunlardan, ihraç olunacak 
malların geçici olarak tahakkuk ettirilen vergiden muafiyeti için 
bulundukları yer gelir idaresine müracaatla bu malların türünü, 
miktarını, kaplarının adet ve miktarını ve hangi gümrükten 
çıkarılacağını gösterir bir nakliye tezkeresi almaları ve bu 
tezkere tarihinden itibaren altı ay içerisinde bu mamullerin 
tamamen ihraç edildiğini gösteren gümrük idaresi belgesini 
gelir idaresine ibraz etmeleri gerekir. Bu suretle hareket 
edilmediği takdirde mamullerin fabrikadan çıkarıldığı zaman 
tahakkuk ettirilmiş olan vergisi bir defada alınır.  
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Sınai müesseseler tarafından verilen beyannamelerdeki 
kıymetin doğruluğuna gelir idaresince kanaat edilmediği 
takdirde, bildirilen kıymete ait vergi usulen tahakkuk ettirilir ve 
ihtilaflı kıymetin incelenmesi için tahakkuk memuru tarafından 
15 gün içerisinde1 tetkik heyetine müracaat edilir. Bu heyet bir 
ay içinde kararını verir.  

Tetkik heyeti, hesap Uzmanlarının bulunduğu illerde 
en büyük mal memurunun veya vekil edeceği memurun 
başkanlığında hesap uzmanlarından biriyle mükellefin kayıtlı 
mesleki teşekküller veya bunların bulunmadığı yerlerde ticaret 
odalarınca ve bu da yoksa belediyelerce kendi üyelerinden veya 
dışarıdan seçilecek ihtilaflı konuda ehil  iki üyeden oluşan dört 
kişilik heyettir. Hesap uzmanı bulunmayan illerde, bunların 
yerine gelir idaresi müdürü veya vekil olarak belirleyeceği 
memur bulunur. İlçelerde bu heyetler en büyük mal 
memurunun veya vekilinin başkanlığında, biri gelir idaresi 
memuru ve biri mesleki teşekküllerden, yoksa ticaret 
odasından, ticaret odası da yoksa her ikisi de belediye 
tarafından seçilen iki üye ile kurulur.   

Mükellefler beyannamelerinde gösterdikleri miktar 
üzerinden tahakkuk ettirilen vergiye itiraz edemezler. Resen 
yapılan tarh muameleleri ile tetkik heyetleri ve itiraz 
komisyonları kararları mükellefe yazı ile tebliğ olunur. 
Mükellefler tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde tarh olunan 
vergiye, takdir olunan kıymete itiraz edebilirler. İtirazların yazı 
ile olması şarttır. İtiraz yazısı mükellefin bağlı olduğu gelir 
idaresine veya o mahallin en büyük mal memuruna bir makbuz 
karşılığında verilir. Taahhütlü olarak posta ile gönderildiğinde, 
postaya teslim tarihi, gelir idaresine verilme tarihi sayılır. 

Tahakkuk memuru, mükellef tarafından verilen itiraz 
yazısını on gün içinde illerde gelir idaresi müdürüne, ilçelerde 

1 15 günlük süre, 24.06.1937 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
12.06.1937 t. ve 3257 s. Kanun’la 3 ay olarak değiştirilmiştir. 



63 
 

en büyük mal memuruna görüşünü ekleyerek teslim eder. Gelir 
idaresi müdürü veya en büyük mal memuru itirazı gerektiren 
durumu, maddi hata ve oran uygulanması gibi açık bir hesap 
yanlışlığı şeklinde görürse düzeltilmesini tahakkuk memuruna 
emreder. Bunların haricindeki itiraz evrakını itiraz 
komisyonuna verir.  

İtiraz, gelir idaresi tarafından yapılacak olursa itiraz yazısının 
ekli belgeleriyle birlikte 5 gün içerisinde mükellefe tebliği 
gerekir. Mükellef bu tebliği aldığı tarihten itibaren on gün 
içinde itiraz komisyonu nezdinde müdafaasını yazı ile yapar.  

Sınai müesseseler her ay için tahakkuk ettirilen vergiyi 
tahakkuku takip eden aydan itibaren iki eşit taksitte ve iki ayda 
öderler. Mamullerini veresiye satmış olduğunu ispat eden 
müesseselerin vergisi, biri gerçekleştiği ayı takip eden üçüncü 
ay içinde, diğeri dördüncü ay içinde olmak üzere iki taksitte 
alınır. Gününde verilmeyen taksitler % 10 zam ile tahsil edilir.  

  Sınai müesseselerin vergilerinin tahsiline ilişkin bu 
uygulama 24 Haziran 1937 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere şöyle değiştirilmiştir: 

Sınai müesseseler bir aya ait muamelelerin vergisinden 
peşin satışa ait kısmını ertesi ayın on beşinci günü aksamına 
kadar ödemekle mükelleftirler. Veresiye satıldığı 
belgelendirilen kısım ile satılmak üzere komisyoncuya veya 
satış şubelerine gönderilen malların vergisi beyannamenin 
verildiği ayı takip eden ayın on beşinde tahsil edilir. Veresiye 
satılan malların vergisi, teminat gösterildiği takdirde biri 
muamelenin gerçekleştiği ayı takip eden dördüncü ve diğeri 
beşinci ay içinde ve iki eşit taksitte tahsil edilmek üzere 
ertelenir. Bu kanuna göre veresiye kabul edilecek satışlar en az 
bir ay vade ile yapılmış olanlardır. 
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İthalat Muamele Vergisi’nin Tarifesi ve Tahsili 
İthalat Muamele Vergisi matrahı, fob ve sif satışlar 

açısından farklılık gösterir.  

Fob satışlarda, nakliye ve sigorta masrafları müşteriye, 
yani mali Türkiye’ye ithal edenlere ait olduğundan, vergi 
matrahı, bunların orijinal fatura veya menşe 
şahadetnamesindeki kıymetlerine nakliye, sigorta ve 
gümrükten çıkarılıncaya kadar yapılacak her türlü zorunlu 
masraf ve rüsumun eklenmesi suretiyle bulunan toplam 
tutardır.  

Sif satışlarda, nakliye ve sigorta masrafları malın 
fiyatına dahil olduğundan, bu masrafların matraha dahil 
edilemeyeceği Kanun’da ayrıca belirtiliştir. 

İthalat maddelerinin kıymeti ile buna ilave edilecek 
nakliye, sigorta, gümrük resmi ve belediye hissesi beyannamede 
ayrı ayrı gösterilir.  

İthal edilen maddelerin vergisi ithal edildiği gümrük 
idaresince tahakkuk ettirilerek alınır. İthal edilecek maddelerin 
gümrük beyannamesini verenler aynı zamanda Muamele 
Vergisi’nin tahakkukuna esas olacak unsurları bu beyannamede 
göstermek zorundadırlar. Bunun için ithalâtçılar ithal etmek 
istedikleri maddelerin orijinal fatura veya menşe 
şahadetnamesindeki kıymeti, nakliye, sigorta ve gümrükten 
çıkarılıncaya kadar yapılacak masraf ve rüsum ile bunların 
toplamını ve bu toplama göre verilmesi gereken vergi miktarını 
bildirirler. Ancak maktu olarak matraha eklenmesine karar 
verilen resim, ücret ve masraflar ithalatçılar tarafından beyana 
tabi değildir.  

Gümrükte vergi tahakkuk memurları matraha dahil 
unsurlar hakkında gereken incelemeleri yaptıktan sonra tespit 
edecekleri matraha göre vergiyi tahakkuk ettirirler.  
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Orijinal fatura ve menşe şahadetnamelerinde yazılı 
yabancı paralar, Gümrük ve Tekel Bakanlığınca düzenlenen 
cetvellere göre TL’ye çevrilir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu 
cetvelleri, İstanbul borsasının son bir aylık ortalama kambiyo 
fiyatlarına göre yabancı paraların TL tutarını gösterecek 
biçimde düzenler uygulamaya geçmeden 15 gün önce ilan eder. 
Bu cetveller bir ay için geçerlidir.  

İthal edilen maddelere ilişkin gümrük daireleri 
tarafından tahakkuk ettirilen vergiye ilgililer 7 gün içerisinde 
itiraz edebilirler, bu takdirde beyan edilen matraha ait vergi 
ayrılarak, ihtilaflı matrah farkına ait vergi teminata bağlanmak 
suretiyle malın gümrükten çıkışına izin verilir. İtirazlar Gümrük 
idaresince 8 gün içerisinde Ekonomi Bakanı tarafından tayin 
olunan 3 eksperden oluşan daimi heyete gönderilir. Bu heyet 
15 gün içinde karar verir. Bu kararlar kesindir.  

Verginin oranı, sınai müesseselerde olduğu gibi  % 
10’dur. 

İthalat maddelerinin muamele vergisi, eşya 
gümrüklerden çıkarılmadan önce alınır. Hükümetçe kabul 
edilecek bankalardan birisi tarafından teminat verenlerden 
verginin tahsili bir ay ertelenir.  

Banka ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi’nin Tarifesi 

ve Tahsili 
Matrah, Sigorta şirketleri, banka veya bankerlerin 

yapmış oldukları bütün işlemler dolayısıyla prim, komisyon, 
faiz, iskonto ve acyo gibi her ne ad altında olursa olsun aldıkları 
paralar tutarıdır. Vergi oranı %2,5’tur.  

Sigorta şirketlerinin, bankaların ve bankerlerin vergisi 
muamelenin yapıldığı yerin gelir idaresince tahakkuk ettirilerek 
alınır.  
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Sigorta şirketleri ile banka ve bankerler bir ay içerisinde 
yapmış oldukları işlemler dolayısıyla aldıkları paraları ve 
bunlara ait vergi miktarını izleyen ayın 15. günü akşamına kadar 
bağlı oldukları gelir idaresine bir beyanname ile bildirmeye 
mecburdurlar.  

Sigorta şirket ve idarelerinin sigorta işlemlerinden 
aldıkları meblağ, ilgili ay içerisinde her tür sigorta işlemlerine 
mahsus kayıt defterlerine geçirilmiş olan prim ile, sigortacıların 
kendi lehlerine aldıkları diğer meblâğlar toplamından, aynı ay 
içinde fesih ve iptal defterlerine geçirilmiş meblağlar toplamı 
indirilmek suretiyle ve sigorta işlemleri dışındaki işlemlerden 
aldıkları paralar da muhasebe kayıtlarından çıkarılarak, 
beyannameye dahil edilir.  

Sigorta şirketleri ile banka ve bankerler her ay için 
tahakkuk ettirilen vergiyi ertesi ayın on beşinci günü akşamına 
kadar ödemeğe mecburdurlar.  

e) Diğer Yükümlülükler  

Sınai müesseseler, sigorta şirketleri, banka ve bankerler 
her sene ocak ayı başından itibaren mahallin en büyük varidat 
memuru tarafından tasdik edilmiş bir muamele defteri tutmak 
ve vergi konusuna giren her unsuru ve mamulleri, bunlar için 
tahakkuk ettirilmesi gereken vergileri muamele defterine günü 
gününe kaydetmek zorundadırlar. 

Sınai müesseselerin, muamele defterinin yanı sıra 
hammadde alım ve sarf hareketlerini gösteren ayrı bir defter 
tutmaları gerekmektedir. Gerektiğinde, tasdik edilmek şartıyla 
bu defterlerin sayısı arttırılabilir.  

Bu defterlerin ve içeriğine ait belgelerin tahakkuk 
zamanaşımı süresince saklanması ve talep edildiğinde ilgili 
memur ve müfettişlere gösterilmesi zorunlu olduğu gibi, diğer 
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alış veriş yaptığı müesseselerde verginin tahakkukuna dayanak 
olacak belge ve defterlerin de gösterilmesi zorunludur.  

Tutulması gereken defterler tutulmadığı veya defterler 
tutulmuş olmakla birlikte, içeriğine ait belgeler korunmadığı 
veya korunan belgeler ilgili memurlara gösterilmediği takdirde 
vergi iki kat olarak resen tarh olunur.  

Defterler üzerinde değişiklik yapıldığı veya gerçeğe 
aykırı belge düzenlendiği takdirde ortaya çıkan farka ait vergi 
üç kat olarak resen tarh edilmekle beraber haklarında ayrıca 
takibat yapılır.  

Beyanname vaktinde verilmediği halde tamamı veya 
beyanname defter kayıtlarına uygun olmadığı takdirde noksanı 
% 20 fazlası ile tahakkuk ettirilir. Fiillerin tekerrürü halinde 
cezalara bir kat zam uygulanır.  

f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Bir malın üretimi ile tüketimi arasındaki süreç 
uzundur. Üretim ile tüketim arasındaki bu süreçte, muvazaa1, 
spekülasyon ve kaçakçılığa en müsait alan toptan ticaret 
alanıdır. Ülkemizde, özel sanayi büyük ölçüde doğrudan 
doğruya ticaretten gelmekte ve ticarete sıkı bir şekilde bağlı 
bulunmaktadır. Ülkemizde sınai müesseselerin büyük 
çoğunluğu, eskiden aynı malların ithalatını gerçekleştiren 
toptancı tüccarlar tarafından kurulmuş ve işletilmektedir. Bu 
itibarla, sınai müesseselere ve bunların imalat ve mamullerine 
tamamen hakim olan toptancı tüccarlardır. Sınai müessese ile 

1Muvazaa, bir hukuki ilişkinin taraflarının, üçüncü kişileri aldatmak amacıyla 
gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında hüküm ve sonuç doğurmayan 
bir görünüş yaratmak konusunda yaptıkları gizli anlaşmadır. 
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toptancı tüccar arasındaki ayrım, görünüşte bir ayrım olup 
gerçekten uzaktır. 

Bir sınai müessese, işinin doğal ve ticari bir gereği 
olarak satışlarını özel bir satış hizmeti veya satış bürosu 
yardımıyla gerçekleştirebilecekken, bu işi genellikle bir 
yazıhaneden ibaret olan ve şeklen sınai müesseseden ayrı 
görünen bir ticarethane ile bağlanarak gerçekleştirmektedir. Bu 
durumun bir sonucu olarak “sınai müessese toptancı tüccar” 
bileşimi şeklinde sınai üretimin birbirine bağlı bulunan üretim 
ve satış aşamaları olağandışı bir şekilde birbirinden 
ayrılabilmekte ve bu suretle sınai müesseselerin Muamele ve 
Kazanç Vergisi’ne esas olacak mamullerinin değeri gerçek 
olmayan, muvazaalı birtakım fiyatlar üzerinden gerçekleşmekte 
ve hatta nicelik itibariyle kolaylıkla gizlenmesi mümkün 
olabilmektedir. 

Bu durumu kolaylaştıran temel neden, Muamele 
Vergisi açısından defter tutmak ve belge düzenlemek zorunda 
olan sınai müesseselerin karşısında, bunların toptan ve tek 
alıcısı konumunda olan şahıs veya ticarethanelerin böyle bir 
zorunluluklarının bulunmamasıdır. Bu itibarla, “sınai müessese 
toptancı tüccar” bileşimi sayesinde sınai müessesenin Muamele 
Vergisi’ne esas olacak satış kısmı kolaylıkla gizlenebilmekte ve 
Devlete ait olması gereken vergi sınai müessese sahibi toptancı 
tüccarın cebine girmektedir. Uygulamada karşılaşılan bu sorun 
Muamele Vergisi’den beklenen hasılatın gerçekleşmesini 
engellemektedir1. 

Bir diğer sorun, uygulamada karşılaşılan bazı 
durumlarla ilgili mevcut Kanun’da (2430 s. Kanun) herhangi 
bir hükmün yer almamasıdır. Örneğin, sınai müessese 
sahibinin, kendisi veya akrabalarının, eğer şirket şeklinde bir 
sınai müssese ise ortaklarının veya ortaklarının akrabalarının 

1 TBMM, 6. Dönem, 161 Nolu Komisyon Raporu, 20.03.1940, s. 4 
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kendi ihtiyaçları için müesseseden bedelsiz olarak mal almaları 
veya inşaat işiyle uğraşanların inşaat işlerinde satış ve teslim söz 
konusu olmadan kendi mamullerini kullanmaları gibi 
durumlarda matrahın nasıl belirleneceği belirsizdir. 

g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

Tablo 7’de görüleceği üzere, 1934-1939 döneminde 
Muamele Vergisi, vergi gelirlerine % 10,53 ile % 13,07 arasında 
değişen oranlarda katkı sağlamıştır. 

Dönem boyunca düşük düzeyde de olsa artış eğilimi 
gösteren Muamele Vergisi’nin bütçe gelirleri içindeki payı % 
6,66’dan başlayarak % 8,41’ e kadar yükselmiştir.  
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Tablo 7) Muamele Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1934-1939) 

Yıl Muamele 

Vergisi (TL) 

Vergi Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 

Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 

İçindeki Payı 

(%) 

1934 16.079.902,24 152.656.761,38 241.229.796,23 10,53 6,66 

1935 18.398.897,78 169.061.524,80 266.784.988,28 10,88 6,89 

1936 22.283.538 188.582.158,28 270.805.298,61 11,81 8,22 

1937 26.668.229,93 210.372.455,08 317.041.492,28 12,67 8,41 

1938 26.871.077,97 205.474.218,75 329.333.942 13,07 8,15 

1939 25.322.731,36 200.711.012,49 388.257.268,98 12,61 6,52 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından yararlanılarak düzenlenmiştir.
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Tablo 7’de görüleceği üzere, Muamele Vergisi 
içerisinde dönem başında İthalat Muamele Vergisi ağırlıklı paya 
sahip iken, dönem sonunda Sınai Müesseseler Muamele Vergisi 
Muamele Vergisi’nin yarısından fazla bir düzeye ulaşmıştır. 
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Tablo 8) Muamele Vergisi Dağılımı (TL) (1934-1939 

Yıl Sınai Müesseseler 

Muamele Vergisi 

İthalat Muamele 

Vergisi 

Bankalar ve Sigorta 

Şirketleri Muamele Vergisi 

Muamele Vergisi 

Toplamı 

1934 5.855.533,68 9.587.223,61 637.144,95 16.079.902,24 

1935 7.715.410,32 10.073.060,79 610.426,67 18.398.897,78 

1936 8.810.087,11 12.765.781,17 707.669,72 22.283.538 

1937 10.728.334,90 15.080.970,34 858.924,69 26.668.229,93 

1938 10.932.707,24 14.982.059,71 956.311,02 26.871.077,97 

1939 13.760.363,24 10.621.258,08 941.110,04 25.322.731,36 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından yararlanılarak düzenlenmiştir.
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İthalat Muamele Vergisi’nin Muamele Vergisi içindeki 
ağırlığını yitirmesi, bu dönemde uygulanan dış ticaret 
politikasının bir sonucu olarak da düşünülebilir. Zira, 1930’lu 
yıllarda dış ticaret, sıkı kontrol ve denetim altında tutulmuştur. 
1929 tarihli yeni Gümrük Kanunu ve 1930 tarihli Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, Hükümete ithalatı 
dilediği gibi kısıtlama ve denetleme imkanı veriyordu. 1930’lu 
yıllarda uygulanan dış ticaret politikasının ilkelerinden biri, 
içeride üretilen malların ithalatını yasaklamaktır1. 

Tablo 9) Muamele Vergisi Dağılımı (%) (1934-1939 

Yıl 

Sınai 
Müesseseler 

Muamele 
Vergisi 

İthalat 
Muamele 
Vergisi 

Bankalar 
ve Sigorta 
Şirketleri 
Muamele 
Vergisi 

Muamele 
Vergisi 

Toplamı 

1934 36,4 59,6 4,0 100 

1935 41,9 54,8 3,3 100 

1936 39,5 57,3 3,2 100 

1937 40,2 56,6 3,2 100 

1938 40,7 55,8 3,5 100 

1939 54,3 42,0 3,7 100 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

Nitekim, 1948 yılı baz alınarak yapılan bir hesaplamaya 
göre, 1924-1929 döneminde, ithalatın GSYİH’ya oranı % 23 
gibi oldukça yüksek bir değere sahip iken, bu oran 1930-1938 
döneminde % 10’a düşmüştür. 1930 yılında % 12, 1936 yılında 
% 0,8 ve 1938 yılında ise, % 10 düzeyinde gerçekleşmiştir2. 

1 ŞAHİN Hüseyin (1995), “Türkiye Ekonomisi”, Gözden Geçirilmiş ve 
Genişletilmiş 3. Basım, Ezgi Kitabevi, s. 67 
2 ÖZKARDEŞ Levent (2015), “Cumhuriyetin İlk Yılları ve 1929 Ekonomik 
Buhranında Dış Ticaretin Yönetimi”, Gümrük ve Ticaret Dergisi, Sayı: 6, s. 
32 
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Bu dönemde, Bankalar ve Sigorta Şirketleri Muamele 
Vergisi’nin payı ise, % 3,2 ile % 4 arasında değişen oranlarda 
kalmıştır. 

3.4. 3843 s. Kanuna Göre Muamele 
Vergisi (1940-1957) 

Muamele Vergisi, dördüncü ve son defa, 28.05.1940 
tarih ve 3843 sayılı Kanun’la1, 1 Haziran 1940 tarihinde 
yürürlüğe girmek üzere,  yeniden düzenlenmiştir.  

a) Konusu

3843 s. Kanun, Muamele Vergisi’nin konusunu: 

• Türkiye sınırları içerisinde imal edilen
maddeler,

• Yabancı ülkelerde imal edilip Türkiye’ye ithal
olunan maddeler ve

• Banka, banker ve sigorta şirketlerinin tüm
işlemleri

şeklinde belirtmiş ve vergi konusunu oluşturan 
unsurları, 3 ayrı vergi olarak düzenlemiştir. Bunlar “İmalat 
Muamele Vergisi”, “İthalat Muamele Vergisi” ve “Banka, 
Banker ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi’dir. 1940 yılından 
itibaren Kesin Hesap Kanunlarında da bu şekilde yer almıştır. 

“İthalat Muamele Vergisi” ve “Banka, Banker ve 
Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi”nin konusu eski 
Kanun’daki (2430 s. Kanun) şekliyle kalmış, herhangi bir 

1 28.05.1940 t. ve 3843 s. Kanun (04.06.1940 t. ve 4526 s. Resmi Gazete) 
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düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla, sadece “İmalat Muamele 
Vergisi’nin konusu açıklanacaktır.  

İmalat Muamele Vergisi’nin Konusu 

Türkiye sınırları içerisinde imal edilen maddelerin: 

I) Sınai müesseseler;

II) Sınai müesseselere imalât yaptıran toptancı
ticarethane ve müteahhitler;

III) Sınai müesseselerden veya bunların filyal (yan
kuruluş), şube veya satış mağazalarından
doğrudan doğruya veya komisyoncu, simsar
gibi aracılar vasıtasıyla mal alan toptancı
ticarethane ve müteahhitler;

IV) I ve II işaretli fıkralarda yazılı mükelleflerin
toptan ve perakende satış yapan filyal, şube ve
satış mağazaları;

V) III işaretli fıkrada yazılı mükelleflerin toptancı
filyal, şube ve satış mağazaları

tarafından teslimi İmalat Muamele Vergisi’nin 
konusunu oluşturmaktadır.  

Bu Kanun’la, önceki Muamele Vergisi Kanunlarından 
farklı olarak, sınai müesseselerin toptancı ticarethaneler 
kurarak mamullerini bu kuruluşlara düşük fiyatla satmak 
suretiyle vergi kaçırmalarını önlemek amacı ile Muamele 
Vergisi’nin uygulama alanı, ticaret kesimini de kapsayacak 
şekilde genişletilmiştir1.  

1 KESKİN Kemal Serkan (2017), “Katma Değer Vergisi İle İstihsal 
(Üretim) ve İstihlak (Tüketim) Vergileri Arasındaki Farklar, Her İki Vergi 
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Kanun’da “İmal” kavramı, bir maddenin karışımını, 
niteliğini, özelliğini veya şeklini değiştirmek suretiyle işlenmesi, 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu suretle işlenen maddelere 
mamul madde ve bunu meydana getiren müesseselere sınai 
müessese denilir. İmal esnasında ortaya çıkan tali maddelerle 
döküntüler de mamul madde hükmündedir. İmalin makine, 
alet, tezgah veya kaplar yardımıyla yapılması, bunların motor 
gücü veya beden veya hayvan kuvveti ile işletilmesi, imalatın 
geçici veya sürekli şekilde yapılması ve işlenen maddenin 
müesseseye ait olup olmaması mükellefiyeti etkilemez. 

“Teslim” kavramı, bir malın mülkiyetinin diğer bir 
gerçek veya tüzel kişiye geçişini ve malın bu şahsa veya 
gösterdiği diğer bir yere bırakılması veya gönderilmesini ifade 
eder.  

Gerçek ve tüzel bir kişi tarafından verilen 
hammaddeden imal edilen mamullerin o kişiye veya gösterdiği 
diğer bir yere gönderilmesi veya imali de teslim hükmündedir. 
Bir sınai müessesenin kendi mamullerini, faaliyet konusu olan 
imalat haricinde, müessesenin ihtiyaçlarında kullanması, veya 
müessese sahibinin ve müessese bir şirkete ait ise ortaklarının 
özel ihtiyaçlarında tüketmek etmek üzere müessesenin 
mamullerini alması veya giriştikleri taahhüdün (inşaat 
taahhütleri de dahil) ifasında müessesenin mamullerini sarf 
etmesi veyahut mamullerin ikramiye, teberru, prim ve diğer 
adlar altında başkalarına verilmesi, mamullerin satılmak üzere 
filyallere, şubelere satış mağazalarına veyahut komisyonculara 
gönderilmesi de bu kanuna göre teslim sayılır. Sınai 
müesseselerden başka, yukarıda ikinci, üçüncü ve dördüncü 
maddede yazılı mükelleflerin vergiye tâbi mamullerini bu 
şekillerde kullanmaları da teslim sayılır. 

 
Rejiminin Uygulanmasına Yönelik Avantaj ve Dezavantajlar”, Vergi 
Raporu, Sayı: 219, s.199-36 
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Yukarıda yazılı yerlerden aldığı malları depo, ambar ve 
mağazalarına getirmeden doğrudan doğruya satan ve teslim 
eden veya ettiren toptancı ticarethane ve müteahhitlerin 
teslimatı da Muamele Vergisi’ne tabidir. 

b) Mükellefi

“İthalat Muamele Vergisi” ve “Banka, Banker ve 
Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi”nin mükellefi, eski 
Kanun’daki (2430 s. Kanun) şekliyle kalmış, herhangi bir 
düzenleme yapılmamıştır. Bu itibarla sadece “İmalat Muamele 
Vergisi’nin mükellefi açıklanacaktır. 

İmalat Muamele Vergisi’nin mükellefi: 

* Sınai müesseseler,

* Sınai müesseselerin yan kuruluşları (filyal), şube ve
satış mağazaları, 

* Toptancı ticarethaneler ve

-Müteahhitler 

şeklinde sayılmıştır 

Buna göre: 

Sınai müessese, mamul maddeleri üreten 
işletmelerdir. 

Filyal, bir şirket veya sınai müessesenin idaresi altında 
veya ona tabi olarak söz konusu şirket veya sınai müesseseye 
ait mamulleri satan işletmelerdir. 

Satış mağazası, sınai müessesenin mamullerinin 
satıldığı işletmelerdir.  
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Vergiye tabi sınai müessese veya toptancı ticarethane 
sahibinin akrabalarına ve bunlar şirket halinde ise ortaklarına 
veya ortaklarının akrabalarına ait olup bu müessese veya 
ticarethanelerin mallarını satan satış mağazaları, sınai müessese 
veya toptancı ticarethanenin satış mağazası hükmündedir. Sınai 
müessese veya toptancı ticarethane sahibinin veya 
akrabalarının veya ortaklarının iştirak ettikleri veya hissedar 
bulundukları şirketlere (hissedarı on kişiden fazla anonim, 
limited ve kooperatif şirketler hariç) ait olup sınai müessese 
veya toptancı ticarethanenin mamulatını satan mağazalar da 
sınai müessese veya toptancı ticarethanenin satış mağazası 
olarak kabul edilir. Bu satış mağazalarının, mamullerini 
sattıkları sınai müessese veya toptancı ticarethaneden başka 
yerlerden aldıkları malları da satmaları bu vasıflarını 
değiştirmez.  

Toptancı ticarethane, sınai müesseselerin veya 
toptancı ticarethane veya müteahhitlerin şube ve satış 
mağazaları, merkezlerinden veya filyaller, tabi oldukları şirket 
veya sınai müesseseden bir takvim yılı içerisinde aldıkları 
malların bedeli 30.000 TL’yi geçtiği takdirde toptancı olarak 
kabul edilir. 

Vergiye tabi bir veya birden çok sınai müesseseye 
hammadde vererek yaptırdığı mamullerin veya bir veya birden 
çok sınai müesseseden veya bunların filyal, şube veya satış 
mağazalarından aldıkları mamullerin bedeli bir takvim yılı 
içinde 30.000 TL’yi geçen ticarethane veya müteahhitler 
toptancı sayılır. 30.000 TL’nin belirlenmesine esas olacak 
bedel, imalat veya satışı yapan sınai müesseselerin veya bunların 
filyal, şube ve satış mağazalarının satış bedelidir.  

Müteahhitler, 2395 sayılı Kazanç Vergisi 
Kanunu’nun sekizinci maddesinin bir numaralı fıkrasında yazılı 
müteahhitlerdir. Yani, genel, katma ve özel bütçeli daire ve 
kuruluşlara, bankalara, sermayesinin en az yarısı Devlete ait 
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olan müesseselere, kamu yararına faaliyette bulunan 
cemiyetlere ve imtiyazlı şirketlere taahhütte bulunan 
müteahhitleri ifade etmektedir1. 

1 Ocak 1947 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
mükellef, eski uygulamalarda olduğu gibi tekrar “sınai 
müesseseler” şeklinde değiştirilmiştir2. 

c) İstisna ve Muafiyetler

İlk kez bu Kanun’la verginin konusu kapsam dışı 
bırakan istisnalar ile vergi mükellefini kapsam dışı bırakan 
muafiyetler ayrı ayrı belirtilmiştir. 

Aşağıda yazılı mamul maddelerin teslimi 
muamele vergisinden istisnadır:  

• İmal, alım, satım veya ihracı Devlet tekelinde
bulunan maddeler,

• Şeker ve glikoz,

• Havagazı ve elektrik,

• Deniz, kara ve hava harp teçhizatı olarak kabul
edilen bireyler tarafından kullanımı kanunen
yasak olan araç ve malzeme,

• Harp gaz maskesi,

• Tayyare, balon ve her nevi hava gemileri,
planörler ve bunların başka yerlerde kullanılması

1 22.03.1934 t. ve 2395 s. Kanun (25.03.1934 t. ve 2662 s. Resmi Gazete) 
2 13.06.1946 t. ve 4939 s. Kanun (21.06.1946 t. 6339 s. Resmi Gazete) 
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mümkün olmayan yedek ve yenileme parçaları ve 
paraşüt,  

• Buharlı, motorlu, yelkenli gemiler, yat ve kotralar,
kayık, sandal, kik, salaporya, mavna ve her tür
deniz nakil vasıtaları,

• Duba, köprü, her tür dumbaz (çelik kaplı tekne),
iskele, sal, şat (sığ sularda ağır yük taşıyan altı düz
tekne) ve benzeri eşya nakline mahsus deniz
vasıtaları, sabih vinçler, tarak vapurları ve
dubaları, sabih dok ve elevatörler,

• Sanayi ve maden işlerinde ve her tür su
vasıtalarında kullanılan ve türleri Maliye ve
Ekonomi Bakanlıklarının müşterek teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu’nca tespit ve ilan edilecek olan
makineler, alet ve edevat ve bunların yedek ve
yenileme parçaları,

• Nakliye, yükleme ve boşaltma ve motor gücü
üretim ve nakil tesisatına gerekli olup türleri
Maliye ve Ekonomi Bakanlıklarının teklifi üzerine
Bakanlar Kurulu’nca tespit ve ilân edilecek olan
malzeme (inşaat malzemesi hariç) ve motorlu
araç ve bunların yedek ve yenileme parçaları,

• Ziraatte kullanılan her tür makine, aletler ve araba
gibi vasıtalar, (cins ve türleri Ziraat ve Maliye
Bakanlıklarınca belirlenir),

• ziraatte kullanılan suni gübreler.

• Kitap, gazete, mecmua, risale, harita, atlas,
coğrafya ve kozmoğrafyaya müteallik mücessem
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küreler, ilme, talim ve terbiyeye müteallik 
resimler, plânlar, levhalar, maketler, modeller, 
musiki notası ve nota kâğıdı,  

• Sıkılaştırılmış veya yoğunlaştırılmış veya toz
haline getirilmiş şekerli ve şekersiz süt, tereyağ,
sadeyağ, yoğurt, peynir, balık konservesi, kırılmış
veya toz haline getirilmiş tuz, kavrulmuş veya
döğülmüş kahve, uzun süre muhafazası mümkün
olmayan ve satıldığı yerde tüketimi alışılmış
bulunan yiyecek ve içecek maddeleri, ekmek,
peksimet, hayvan yemi olarak kullanılmak üzere
un haline getirilmeksizin ezilmiş veya kırılmış
hububat ve bakliyat, melas, prina, kepek,

• Hayvan yemi olarak kullanılan her türlü mamul
maddeler (Türleri Maliye ve Tarım
Bakanlıklarınca birlikte belirtilir),

• Balık gübresi, kırılmış veya toz haline getirilmiş
palamut, çam kabuğu, som ak ve mazı.

• Temizlenmiş ve işlenmiş bağırsak,

• Bütün maden cevherleri ve taşlar, kok, sömikok
ve biriket kömürleri,

• Her türlü soba (elektrik ve havagazı sobaları
hariç) Kütahya tipi ve üzeri resim ve nakışlarla
işlenmiş vazo, tabak, saksı ve emsali çini
mamulâtı,

• Şark halısı, kilimi ve keçesi,
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• Eczanelerde imal edilip perakende olarak satılan
ilaçlar,

• Vergiye tabi olmayan veya muamele vergisi
ödenmiş bulunan bitkisel, hayvani ve madeni
yağların, gaz ve benzinlerin karıştırılması suretiyle
elde edilen karışımlar, ispirto ve benzinin
karıştırılması suretiyle elde edilen karışımlar ve
suni kauçuk,

• Ağaç rende talaşı, yol ve yapı inşaatında
kullanılmak üzere hazırlanmış taşlar ve harçlar,

• Odun kömürü,

• Altı ingiliz numarasına kadar olan kaskam ve
pamuk iplikleri ile 4 metrik numaraya kadar olan
strayhgarn iplikleri,

• Her türlü tuğla ve kiremit, ateş tuğlası ve harçları,

• Sabun (Tuvalet sabunu hariç),

• Kasket,

• Tıbbi ilaçlar, diş macunu, suyu ve tozu,

• Gliserin.

• Tahin helvası1,

1 29.05.1941 t. ve 4040 s. Kanun’la eklenmiştir. (31.05.1941 t. ve 4822 s. 
Resmi Gazete) 
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• Yabancı ülkelerde imal edilmiş olup da
Türkiye'de kullanılmak veya tüketilmek üzere
yurda sokulan ticaret eşyasından ithallerinde
Gümrük veya Tarife Kanunları veya diğer
kanunlarla gümrük resminden muaf tutulanların
yurt içinde imal olunan eşit ve benzerleri. (Transit
ve geçici kabul usullerinden, geçici veya şarta
bağlı muaflıktan faydalananlar hariç).

• Gümrük veya Tarife Kanunları veya diğer özel
kanunlarla resmi dairelere ve bunlara bağlı
kurumlarla resmi ve özel diğer kurumlara verilmiş
olan gümrük resmi muaflığından faydalanan
eşyanın yurtiçinde imal olunan eşit ve
benzerlerinden Bakanlar Kurulu kararı ile İmalat
Muamele Vergisi’nden muaf tutulacak olanlar.
(Yalnız Gümrük muaflığını haiz olan daire ve
kurumlara teslim edilmek ve bunlar tarafından
kendi ihtiyaçlarında kullanılarak başkalarına
satılmamak veya devredilmemek şartlarıyla).

Bu kapsamda vergiden muaf tutulan eşyanın üç yıl 
içinde başkalarına satılması veya devredilmesi halinde satan 
veya devredenlerin, satış veya devir tarihinden başlayarak bir ay 
içinde ilgili gelir idaresine başvurmaları ve satış bedeli veya 
devir kıymeti üzerinden Muamele Vergisi’ni ödemeleri gerekir. 
Buna riayet edilmemesi halinde vergi bir kat zamla alınır. 

• Her türlü kibrit1

1 30.01.1952 t. 5867 s. Kanun’la eklenmiştir. (05.02.1952 t. ve 8026 s. Resmi 
Gazete) 
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• İnsan tartan basküller ve adi basküller1  

• Toprakları ve taşları kırmak, öğütmek ve 
karıştırmak suretiyle imal olunan toprak 
boyalar2.  

 Aşağıda yazılı müesseseler Muamele 
Vergisi’nden muaftır: 

• Yerli mahsulleri ve prinayı tasir veya tasfiye 
ederek yağ üreten müesseseler3 

• Hububatı, bitkisel ve hayvani mahsulleri, kuru 
yemişleri, kabuk, çöp ve kıllarından, pamuğu 
çekirdeğinden ayıran, ayıklayan, temizleyen, 
eleyen, havalandıran, kurutan, tuzlayan ve üzümü 
boyayan müesseseler, su ile çalışan pirinç dinkleri 
(dibekleri (Bu işlerinden dolayı kuş tüyü, suni 
ipek, suni yün ve suni pamuk imal yerleri  
muafiyetten yararlanamaz), 

• Vergiden istisna nakil vasıtalarının ve vasıtalarda 
kullanılan makine ve aletlerin tamiratını ve her 
türlü montaj işini yapan müesseseler, 

• Fotoğrafhaneler, film imalâthane ve stüdyoları,  

• Özellikle halkın kendi ihtiyaçları için getirdikleri 
hububatı üğüten, fırınlara, un ve zahire 

 
1 03.03.1954 t. ve 6315 s. Kanun’la eklenmiştir. (09.03.1954 t. ve 8653 s. 
Resmi Gazete) 
2 20.05.1955 t. ve 6592 s. Kanun’la eklenmiştir. (27.05.1955 t. ve 9013 s. 
Resmi Gazete) 
3 29.05.1941 t. ve 4040 s. Kanun’la kaldırılmış ve 03.09.1947 tarih ve 5124 s. 
Kanun’la yeniden yürürlüğe girmiştir. 
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tüccarlarına hububat öğütmeyen ve kendi 
hesaplarına hububat öğütüp satmayan yel ve su 
ile çalışan valssiz, eleksiz değirmenlerle motor 
gücü kırk beygiri geçmeyen ayni şartları haiz 
eleksiz, valssiz motorlu değirmenler (Bu 
değirmenlerde kişisel ihtiyaç için öğütülen unlar 
satılığa çıkarılırsa bu unlardan vergi alınır).  

• İnşaat yerlerinde, faaliyeti inşaat süresiyle sınırlı 
olmak üzere kurulan atölyeler (söz konusu 
inşaatta kullanılacak maddeleri imal etmek, inşaat 
dışına imal ve satış yapmamak veya imal ettikleri 
mamulleri her ne ad ile olursa olsun parasız da 
olsa başkalarına vermemek şartıyla muafiyetten 
yararlanılır. Bu şartlardan herhangi birine 
uyulmadığı takdirde bu atölyelerde imal edilen 
mamuller resen ve iki kat zamla vergiye tabi 
tutulur).  

• Motor gücü 5 beygiri ve işçi sayısı 10’u geçmeyen, 
dolap ve palamut değirmeninden başka tesisatı 
olmayan ve sadece deri imal eden tabakhaneler,  

• El veya su ile çalışan hizarlar,  

• Darülaceze ve Yardımsevenler Cemiyeti döner 
sermaye atölyeleri1, 

• Deneme ve öğretim amacıyla imalat yapan, Tarım 
Bakanlığı’na bağlı kauçuk istasyonları2,  

 
1 02.08.1944 t. ve 4641 s. Kanun’la eklenmiştir. (08.08.1944 t. ve 5777 s. 
Resmi Gazete) 
2 13.06.1946 t. ve 4939 s. Kanun’la eklenmiştir. (21.06.1946 t. ve 6339 s. 
Resmi Gazete) 
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• Aynı evde ikamet eden aile fertleri tarafından
sadece ikametgah dahilinde gerçekleştirilmek ve
motor gücü kullanılmamak (motor gücüyle
işleyen dikiş makineleri hariç) ve hariçten alacağı
işçi sayısı 5’i geçmemek şartıyla iplik, havlu, örtü,
çorap ve mensucat gibi örgü ve dokuma işleriyle
dantel ve nakış işleri, hasırcılık ve sepetçilik
mamulleri, ip ve urgan imalatı muamele
vergisinden muaftır, ip ve urgan imalatında
ikametgahtan başka yerlerden yararlanılması
muafiyeti kaldırmaz. Yukarıdaki yazılı şartlardan
herhangi biri yitirildiği takdirde durumun bir
hafta1 içinde gelir idaresine bildirilmesi ve bu
durum devam ettiği sürece vergilerin ödenmesi
mecburidir. Yapılan yoklamalarda motor gücü
veya 5’ten fazla işçi çalıştırıldığı ve durumun
bildirilmediği tespit edilirse, mali yılbaşından
tespit tarihine kadar olan süre için resen takdir
olunacak matrah üzerinden aile reisi adına üç kat
zamla vergi tarh olunur. İzleyen mali yıl için
motor gücü veya beşten fazla işçi
kullanılmayacağını, mali yıldan önce yazı ile gelir
idaresine bildirenlere yeniden muafiyet verilir.

• Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak sadece bir
müşteri hesabına imalat yapmayan ve istihdam
ettiği işçi sayısı müessese sahibi de (bizzat çalışsın
çalışmasın) dahil olmak üzere 5’i geçmeyen ve
motor gücü kullananlarda motor gücü 2 beygiri
geçmeyen küçük sanat müesseseleri muamele
vergisinden muaftır. “İşçi” tabiriyle, usta, kalfa,
çırak, fen memuru, kimyager, kâtip, satıcı ve
kısaca müessesenin faaliyet konusu olan işte
fikren veya bedenen çalışanların tamamı

1 Bir haftalık süre, 4939 s. Kanun’la 15 güne çıkarılmıştır. 
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kastedilmektedir1. 16 yaşını bitirmemiş 
olanlardan, sanat öğrenmek üzere müessesede 
çalıştırılan beş işçi bu muafiyetin uygulanmasında 
dikkate alınmaz2. Türleri 6551 sayılı Kanunun 
birinci maddesinde yazılı barut ve patlayıcı 
maddelerle silah ve teferruatı ve av malzemesi 
imal eden sınai müesseseler bu muaflıktan 
yararlanamazlar3. Tuğla ve kiremit imalâtı 
haricindeki toprak sanayiine mensup 
müesseselerin muafiyetten istifade etmeleri 
muharrik kuvvet kullanmamaları ve işçi 
miktarının müessese sahibi ile birlikte beşi 
geçmemesiyle mümkündür. Bu şartları sağlasalar 
bile, sahibinin markasını içeren şişe, kutu ve diğer 
ambalaj maddeleri içinde satışa çıkarılan 
mamulleri imal eden müesseseler ile trikotaj, 
mücevherat, plastik eşya, lastik ayakkabı, kundura 
kalıbı, ökçe, çamaşır mandalı, her tür maden 
kaplamaları, deri mamulleri, boyama, apre veya 
kaşarlama işleri, suni veya tabii ipek ve ipek 
mensucat ve ipek çorap, kesekâğıdı, karbon 
kâğıdı, terazi, baskül ve bunların montaj işlerini 
yapan müesseseler bu muafiyetten 
yararlanamazlar. Bunlara ek olarak, her tür ıtriyat 
ve tuvalet maddeleri4. ve bitkisel ürünler ve 
prinadan üretilen yağları5 imal eden müesseseler 
de muafiyet kapsamı dışında kalmıştır. Aynı 
binada veya bitişik çatılar altında aynı motor 
gücünden yararlanmak suretiyle çalışan 
işletmeler, ayrı şahıslara ait olsalar bile muafiyet 
hadlerinin hesabında bu işletmelerin işçi 

1 3843. Kanun m.12 
2 02.08.1944 t. ve 4641 s. Kanun (08.08.1944 t. ve 5777 s. Resmi Gazete) 
3 09.05.1955 t. ve 6554 s. Kanun (18.05.1955 t. 9009 s. Resmi Gazete) 
4 29.05.1941 t. ve 4040 s. Kanun (31.05.1941 t. ve 4822 s. Resmi Gazete) 
5 10.08.1942 t. ve 4290 s. Kanun (14.08.1942 t. ve 5184 s. Resmi Gazete) 
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adetlerinin ve motor gücü miktarının toplamı 
esas alınır. Aynı mamulün muhtelif veya 
tamamlayıcı imal safhalarının, aynı şahsa veya 
akrabasına, ortaklarına veya memur ve 
müstahdemlerine ait ve birbirinden ayrı binalarda 
yapılması halinde muafiyet hadlerinin hesabında 
bu imal safhaları için kullanılan motor gücü 
miktarının ve işçi sayılarının toplamı dikkate 
alınır. 

Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri Muamele 
Vergisi’ne 3843 s. Kanun’la Getirilen istisnalar:  

• Nakliyat sigortası muameleleri,

• Merkezleri Türkiye’de bulunan bankaların kendi
şube ve ajansları ile veya bu şube ve ajansların
birbirleriyle yaptıkları muameleler dolayısıyla
tahakkuk eden paralar,

• Merkezleri Türkiye dışında bankaların Türkiye’de
mevcut şube ve ajanslarının birbirleriyle yaptıkları
muameleler dolayısıyla tahakkuk eden paralar,

• Özel kanunlarla bütün vergi ve resimlerden
istisna edilmiş olan hisse senedi ve tahvil faiz,
temettü ve ikramiyeleri,

• Bankaların müşterileri nam ve hesabına başka
şahıs ve müesseselere yaptırdıkları hizmetler
karşılığında aldıkları ve aynen söz konusu şahıs
veya müesseselere ödedikleri paralar,
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d) Tarifesi ve Tahsili 

“İthalat Muamele Vergisi’nin” ve “Banka, Banker ve 
Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi”nin tarh, tahakkuk ve tahsil 
yöntemleri eski Kanun’daki (2430 s. Kanun) şekliyle kalmış, 
sadece oranları arttırılmıştır. 

Banka, Banker ve Sigorta Şirketleri Muamele 
Vergisi’nin başlangıçta %2,5 olan oranı, 27 Mayıs 1940 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 5’e1, 30 Mayıs 1942 
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 7,5’e2 ve 25 Mayıs 
1943 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 10’a3 
yükseltilmiştir.  

İthalat Muamele Vergisi’nin başlangıçta % 10 olan 
oranı, 30 Mayıs 1942 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere % 
12,5’a4 yükseltilmiştir. 

İmalat Muamele Vergisi’nin Tarifesi ve Tahsili 

İmalat Muamele Vergisi’nin matrahı, kendi hesabına 
imalat yapan sınai müesseseler için teslim edilen mamul 
maddenin satış bedelidir.  

“satış bedeli” tabiri, teslim edilen mamuller karşılığında 
her ne ad altında olursa olsun, müşteriden alınan veya 
müşterinin borçlandığı paranın toplamını ifade eder. 

• Kendi hesabına imalat yapan sınai müesseselerde, 
hammaddesi başkalarına ait olarak üretilen 

 
1 17.05.1940 t. ve 3828 s. Kanun (27.05.1940 t. 4519 s. Resmi Gazete) 
2 27.05.1942 t. ve 4226 s. Kanun (30.05.1942 t. ve 5119 s. Resmi Gazete) 
3 15.05.1943 t. ve 4415 s. Kanun (25.05.1943 t. 5412 s. Resmi Gazete) 
4 4226 s. Kanun 
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mamullerin, müessesede faaliyet konusu olan 
imalat haricinde kullanılması veya  

• Müessese sahibinin ve müessese bir şirkete ait ise 
ortaklarının özel ihtiyaçlarında tüketmek üzere 
müessesenin mamullerini alması veya giriştikleri 
taahhüdün (inşaat taahhütleri de dahil) 
gerçekleştirilmesinde müessesenin mamullerini 
kullanması veya  

• Mamullerin, ikramiye, bağış, prim ve benzeri adlar 
altında başkalarına verilmesi, mamullerin satılmak 
üzere filyallere, şubelere, satış mağazalarına veya 
komisyonculara gönderilmesi veya 

• Kendi hesabına imalat yapmayıp başkalarına ait 
hammaddeleri işleyerek mamul üreten sınai 
müesseselerde veya 

• Mamullerin mal karşılığında takas edildiği 
durumlarda, 

vergi matrahı takdir komisyonunca belirlenecek ve 
müesseseye tebliğ edilecek olan emsal satış fiyatı üzerinden 
hesaplanan emsal satış bedelidir.  

“Emsal satış bedeli” tabiri, mamullerin teslim edildiği 
ay içinde, sınai müessesenin emsal mamullerinin birim satış 
fiyatları ortalaması esas alınarak bulunan bedeldir. Sınai 
müessesenin o ay içinde emsal mamul teslimatı bulunmadığı 
takdirde, ortalamanın hesabına, teslimatı mevcut olan en son 
ayın birim satış fiyatları esas alınır. 

Takdir komisyonunun belirleyeceği emsal satış bedeli, 
mamullerin maliyet bedeline satılıncaya kadar yapılan bütün 
masrafların ve bu mamullere ait vergi ve resimlerin tamamının 
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(Buğday Koruma Vergisi hariç) teamül derecesinde bir kârın 
eklenmesi suretiyle bulunan değerin altında olamaz. İmalatta 
maliyet bedeli, hammaddelerin alış fiyatına müesseseye 
getirilinceye kadar yapılan bütün giderlerle ödenen vergi ve 
resimlerin, işçilik ücret ve giderlerinin ve genel giderlerden 
mamule düşen payın eklenmesi suretiyle bulunan toplam 
tutardır. 

Sınai müesseselere imalat yaptıran toptancı ticarethane 
ve müteahhitlerde maliyet bedeli, malı satın alırken ödedikleri 
emsal satış bedeline, mamulün satış yerine getirilinceye kadar 
yapılan tüm giderlerin ve ödenen vergi ve resimlerin eklenmesi 
suretiyle bulunan toplam tutardır. Bunların vergi matrahı ise, 
vergiye tabi sınai müesseselerden veya bunların filyal, şube ve 
satış mağazalarından aldıkları mamullerin maliyet bedeliyle bu 
mamullerin kendileri tarafından teslimi karşılığında alınan 
bedel arasındaki farktan vergiye tabi senelik satış bedelleri 
toplamının % 5 i oranında bir miktarın indirilmesinden sonra 
kalan tutardır.  

Vergiden muaf değirmenlerde unların satılması 
durumunda da vergi matrahı emsal satış bedelidir. 

Başkaları hesabına yapılan tüm boyama, apre, 
havalandırma, kolalama, kaşarlama, ütü, kaynak, maden 
kaplaması, tesviye, torna, tamir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işlerinde, mamul ipliklerin yeniden bir katlama işlemine tabi 
tutularak katlı iplik haline getirilmeksizin yalnız 
büktürülmesinde ve kireçlenmiş hayvan derilerinin dolaplarda 
ve sair suretlerle temizlenmesinde vergi matrahı, bu işler 
karşılığında alınan ücrettir.  

Sınai müesseselerden veya bunların filyal, şube veya 
satış mağazalarından doğrudan doğruya veya komisyoncu, 
simsar gibi aracılar vasıtasıyla mal alan toptancı ticarethane ve 
müteahhitlerin vergi matrahı, sınai müesseselere imalat 
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yaptıran toptancı ticarethane ve müteahhitlerde olduğu gibi, 
vergiye tabi sınai müesseselerden veya bunların filyal, şube ve 
satış mağazalarından aldıkları mamullerin maliyet bedeliyle bu 
mamullerin kendileri tarafından teslimi karşılığında alınan 
bedel arasındaki farktan vergiye tabi senelik satış bedelleri 
toplamının % 5 i oranında bir miktarın indirilmesinden sonra 
kalan tutardır.  

Aldıkları veya yaptırdıkları mamulleri taahhütlerinin 
gerçekleştirilmesinde kullanan veya teslim eden müteahhitler 
için taahhüt mukavelenamesinde yazılı bedel, satış bedeli olarak 
kabul edilir.  

Sınai müesseselerin ve sınai müesseselere imalat 
yaptıran toptancı ticarethane ve müteahhitlerin perakendeci 
filyal, şube ve satış mağazalarının vergi matrahı, bunların tabi 
oldukları sınai müesseselerden aldıkları mamullerin maliyet 
bedeliyle bu mamullerin  kendileri tarafından teslimi 
karşılığında alınan bedel arasındaki farktan vergiye tabi senelik 
satış bedelleri toplamının % 20’si oranında bir miktarın 
indirilmesinden sonra kalan tutardır.  

Sınai müesseselerin vergi matrahlarından, Maliye ve 
Ekonomi Bakanlıklarınca  müştereken belirlenip Bakanlar 
Kurulu’nca tasdik ve ilan olunacak cetvelde yazılı oranlarda 
indirim yapılır. İndirim oranları, ilgili olduğu mamulün 
hammaddesinden ve mamul ile birlikte satılan zarflarından 
evvelce alınmış olan Muamele Vergisi miktarını geçemez. Bu 
oranlar, değiştirilinceye kadar geçerlidir. Değiştirilen oranlar 
ilanı izleyen aydan itibaren yapılan teslimatın vergilerine 
uygulanır. Hammaddesinden ve mamul ile birlikte satılan 
zarflarından evvelce Muamele Vergisi alınmış olan 
mamullerden cetvele dahil edilmediği ilgililerin başvurusuyla 
anlaşılanlar da cetvele dahil edilir ve bunlar için belirlenen 
indirim oranları, ilanı izleyen aydan itibaren yapılan teslimatın 
vergilerine uygulanır.  
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Satış bedellerinden indirim yapılması Hükümetçe 
kabul edilmiş olan mamul maddelerin vergi matrahı, bu 
indirimin yapılmasından sonra kalan miktardır. Cetvelde 
indirim oranı gösterilmemiş olan mamullerin vergi 
matrahından indirim yapılmaz.  

Vergi oranı % 10’dur. 

30 Mayıs 1942 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
% 12,5’a1 yükseltilmiş ve 1 Ocak 1947 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere:. Yapılan düzenlemeye göre vergi oranı: 

• Yiyecek ve içecek maddeleri için %10,

• Çimento, tomruktan biçilmiş tahta ve kalas,
pencere camı, çivi ve çubuk halinde veya profil
demirler %10,

• Diğer mamuller % 12,5

şeklinde yeniden belirlenmiştir2. 

Sınai müesseseler, bir ay içindeki teslimlerini izleyen 
ayın 15. günü akşamına kadar bir beyanname ile bağlı oldukları 
gelir idaresine bildirmek zorundadırlar. Beyannamede, teslim 
edilen malın cins ve türü, miktarı, tür itibariyle en yüksek ve en 
düşük birim satış fiyatı, satış bedelinin tutarı, hammaddesi 
başkalarına ait olarak üretilen mamullerin işletme veya sahip 
veya sahipleri tarafından faaliyet konusu dışında kullanılan veya 
tüketilen veya filyal, şube, satış mağazaları ve  komisyonculara 
gönderilen mamullerin emsal satış bedellerinin tutarı, varsa, her 
cins ve türe ait hammadde indirim tutarları, Muamele Vergisi 

1 4226 s. Kanun 
2 13.06.1946 t. ve 4939 s. Kanun (21.06.1946 t. ve 6339 s. Resmi Gazete) 
2
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miktarı, peşin veya veresiye satışlarla satılmak üzere filyal, şube, 
satış mağazaları veya komisyonculara gönderilenler ayrı ayrı 
gösterilir.  

Başkaları hesabına yapılan boyama, apre, 
havalandırma, kolalama, kaşarlama, ütü, kaynak, maden 
kaplaması, tesviye, torna, tamir, cam kesmesi ve tesviyesi 
işlerinde, mamul ipliklerin yeniden bir katlama işlemine tabi 
tutularak katlı iplik haline getirilmeksizin yalnız 
büktürülmesinde ve kireçlenmiş hayvan derilerinin dolaplarda 
ve sair suretlerle temizlenmesi işleri için, beyannamede her ay 
için yapılan işlerin tür ve miktarı, her tür işe ait en yüksek ve en 
düşük birim ücretle, imal ücreti tutarı ve muamele vergisi 
gösterilir. 

Herhangi bir ay içinde teslimatları mevcut olmayan 
sınai müesseseler durumu beyannamelerine dahil ederek aynı 
süre içinde beyannamelerini vermeye mecburdur.  

Sınai müesseselerin vergisi imalin yapıldığı, 
müteahhitlerin vergisi yazıhanelerinin, diğer mükelleflerin, 
vergisi de toptancı ticarethane, filyal, şube, satış mağazasının 
bulunduğu yer gelir idaresince, mükelleflerin verdiği 
beyannameler üzerinden tarh olunur. 

Sınai müesseselerce, satılmak üzere komisyonculara 
gönderilen malların satış faturaları müessesede saklanır. Kesin 
satış kıymetlerine göre, evvelce vergiye matrah edilmiş olan 
kıymetlerde fazlalık veya noksanlık hâsıl olursa, faturanın 
alındığı ayın beyannamesine bu fazlalık veya noksanlık, evvelce 
hangi ayın beyannamesine dahil edilmiş olan malla ilgili olduğu 
belirtilmek suretiyle kaydedilir. Fazlalık o ayın matrahına 
eklenir, eksiklik de o ayın matrahından indirilir. Ancak 
noksanlığın fatura ve kayıtlarla kanıtlanması şarttır. Mükellef 
işini terk etmiş ise fazlaya ait vergi farkı ayrıca tahsil ve noksana 
ait vergi farkı geri verilir.  
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Sınai müesseselerin kendi toptancı filyal, şube ve satış 
mağazalarına gönderdikleri mamuller hakkında da aynı 
hükümler uygulanır. 

Satışı fesih ve iptal olunan mallar, en çok iki ay içinde 
sınai müesseseye iade edildiği takdirde, bu mallara ait vergi, 
iadenin gerçekleştiği ayın beyannamesinde yazılı vergi 
miktarından indirilebilir. Ancak satışı fesih ve iptal edilmiş olan 
malların filen müesseseye gönderilmiş olması ve beyannamede, 
gönderildiği tarih ile muamelenin sıra numarası ve evvelce 
hangi ayın beyannamesine geçirilmiş olduğunun gösterilmesi 
şarttır. Mükellef işini terk etmiş ise bu mala isabet eden vergi 
mükellefe iade ve vergi tahsil edilmemiş ise silinir.  

Mamullerini bütünüyle yurtdışına çıkaran sınai 
müesseseler için vergi tahakkuk ettirilmez.  

Mamullerini kısmen yurtdışına çıkaran sınai 
müesseseler, mal müesseseden çıkmadan önce gelir idaresine 
ihraç edilecek malın cinsi ve nevi, miktarı, satış bedeli, 
kaplarının adet ve türü, ihraç gümrüğü, ihracatı yapacak tüccar 
veya komisyoncunun adı ve adresi ve ihracatın sınai müessese 
adına mı yapılacağı, yoksa ihraç edilmek kaydıyla memleket 
dahilinde ihracat tüccarına mı satıldığı bilgilerini içeren bir 
beyanname verirler ve bu beyanname üzerine vergi tarh 
edilerek ertelenir. Beyanname verilen gelir idaresinden iki 
nüsha olarak alınan nakliye tezkeresi ile altı ay içinde malın 
beyannamede yazılı şekilde ihraç edildiğini gösterir gümrük 
idaresi belgesi gelir idaresine verilmek suretiyle ertelenen vergi 
silinir.  

Mükellefin bu şartlardan herhangi birine riayet 
etmediği anlaşılırsa, önceden ertelenen vergiler % 10 zamla ve 
taksit kaydına bakılmadan tahsil olunur. Ancak nakliye 
tezkeresinin alındığı ayı izleyen ayın başından itibaren bir 
buçuk ay içinde nakliye tezkeresinde yazılı mamullerin kısmen 
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veya tamamen ihracından vazgeçildiği yazı ile gelir idaresine 
bildirilirse % 10 zam alınmaz.  

Bu mamuller ihbar tarihine kadar nakliye tezkeresinde 
yazılı ihracat tüccarından başka bir şahıs veya müesseseye 
memleket içinde satılmış ise satıldığı ayın beyannamesine, şayet 
İhracat tüccarı tarafından memleket içinde satılmış ise ihbarın 
yapıldığı ayın beyannamesine dahil edilir.  

İhbar tarihine kadar memleket içinde satılmayıp sınai 
müesseseye iade edilmiş olan mamuller, imalat defterinde 
gereken kayıtlar yapılmak suretiyle müesseseye ithalat 
kaydedilir.  

Götürü Vergi Usulü 

İşçi sayısı ve motor gücü bakımından muafiyet dışında 
kalan sınai müesseselerden müessese sahibi de dahil olduğu 
halde işçi sayısı günde 10’u ve motor gücü kullananlarda motor 
gücü de 5 beygiri geçmeyenler ile motor gücü 10 beygiri 
geçmeyen valssiz ve elekli değirmenlerin ve muafiyet şartlarını 
taşımayan valssiz ve eleksiz ve motor gücü 10 beygire kadar 
olan değirmenlerin sahipleri, istedikleri takdirde vergileri 
götürü alarak tahakkuk ettirilir.  

Götürü verginin matrahı, müessesenin kuruluşuna 
göre, imalat kabiliyeti, çalışma tarzı, iştigal türü, geçen yıl 
içindeki imalat ve satışları ve emsali müesseselerin iş hacmi 
nazarı dikkate alınarak resen takdir heyetlerince tayin olunur. 
Bu matrah üzerinden, varsa, hammadde indirimi yapıldıktan 
sonra vergi tarh ve mükellefe tebliğ edilir.  

Götürü vergi talebinde bulunmuş olan mükellef tarh 
olunan vergi miktarına kanaat etmediği takdirde tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde yazı ile gelir idaresine bildirmek 
şartıyla talebinden vazgeçebilir. Bu takdirde, beyanname usulü 
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ile mükellefiyette devam eder. Tebliğ tarihinden itibaren bir ay 
içinde, talebinden vazgeçtiğini bildirmeyenlerin vergisi 
kesinleşir. Kesinleşen vergi iki mali yıl için geçerlidir. İki yıllık 
devre sonunda götürü usulden vaz geçmek isteyenler, keyfiyeti 
ikinci malî yılın başlangıcından evvel gelen takvim yılı başına 
kadar yazı ile gelir idaresine bildirirler ve defterlerini tasdik 
ettirirler. Böyle bir ihbar yapılmadığı takdirde mükellef, iki yıl 
daha götürü usulünü tercih etmiş sayılır. Ancak, söz konusu iki 
yıl için tarh ve tebliğ olunacak vergiye kanaat etmez ise tebliğ 
tarihinden itibaren bir ay içinde yazı ile gelir idaresine bildirmek 
şartıyla beyanname usulüne geçme hakkına sahiptir. Bu 
takdirde, aynı müddet içinde defterlerini de tasdik ettirirler.  

e) Diğer Yükümlülükler

Sınai müesseseler, imalat ve teslimatlarını göstermek 
üzere biri “imalat” ve diğeri “muamele” defteri olmak üzere iki 
defter tutmak zorundadırlar.  

İmalat defterine sınai müessese tarafından satın alınan 
veya üretilen hammaddelerin tür, miktar ve kıymetleriyle 
bunlardan imale sevk olunan ve imal edilen maddelerin tür ve 
miktarları, satın alınma veya üretim ve imal tarihleri, satın 
alınma faturalarının tarih ve numaraları kaydedilir. 
Hammaddelerden üretime sevk edilmeyip aynen satılanların 
tür, miktar ve kıymetleriyle satış tarihleri ve satış faturalarının 
tarih ve numarası da bu deftere kaydedilir.  

Muamele defterlerine, müessesenin müşterilere teslim 
veya filyal, şube ve satış mağazalarına veya komisyonculara 
veyahut müessese haricindeki depolara1 gönderdiği veya 
yabancı ülkelere ihraç ettiği veya faaliyet konusu dışında 
kullandığı ve tükettiği mamul maddelerin tür ve miktarları, 

1 Depo, içinde satış yapılmayan ve malların muhafaza edildiği yerlerdir. 
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ortalama satış fiyatları ve buna göre satış bedelinin tutarı, satış 
faturalarının tarih ve numaraları kaydedilir.  

Hammaddesini kendi imal eden sınai müesseseler, 
hammadde imalatının kaydına mahsus olmak üzere ayrıca bir 
imalat defteri tutmak zorundadırlar.  

Ücret üzerinden Muamele Vergisi’ne tabi olan sınai 
müesseseler, imal için aldıkları hammaddelerin tür ve miktarları 
ile imal ettikleri maddelerin tür ve miktarlarını ve aldıkları imal 
ücretini göstermek üzere bir defter tutarlar. Satış bedeli 
üzerinden vergiye tabi bulunan sınai müesseseler ayni zamanda 
ücret üzerinden vergiye tabi işleri de yaparlarsa bu bilgileri 
muamele defterinde belirleyecekleri ayı bir bölümde 
göstermeye mecburdurlar. 

Götürü vergi veren müesseseler bu maddede yazılı 
defterleri tutmak zorunda değillerdir. 

Sınai müesseseler teslim ettikleri mamul maddeler için 
müşterilere fatura vermek zorundadırlar. Faturalar müteselsil 
sıra numaralı olacak ve aslı müşteriye verilerek kopyası 
müessesede saklanacaktır. Faturalara, teslim edilen malın cinsi, 
tür, miktarı, ortalama satış fiyatı, satış bedelinin tutarı, teslim 
tarihi, müşterinin adı ve adresi ve kopyasına bunlardan başka 
faturanın muamele defterinin kaydedildiği sıra numarası yazılır 
ve müessese yetkilisi tarafından imzalanır. Faturalar malın 
gönderildiğinin beşinci günü akşamına kadar defterlere 
geçirilir. 

Defterler, her yıl ocak ayının 15. günü akşamına kadar 
mahallin en büyük maliye memuruna tasdik ettirilir. 
Defterlerini ertesi yıl içinde kullanmak isteyenler, aynı süre 
içinde tasdiki yenilemeye mecburdurlar. Defterlerin Türkçe 
tutulması, muamelenin en geç, yapıldığının beşinci günü 
akşamına kadar, kazıntı, silinti olmaksızın defterlere 
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kaydedilmesi, kayıtların ay ve sene sonlarında toplamları 
yapılması ve sene sonundan itibaren iki ay içinde, mevcut ham 
ve mamul maddelerle imal halinde bulunan maddelerin tür, 
miktar ve kıymetlerini gösteren envanteri düzenlenerek 
mevcudun defterlerde ertesi yıl başlangıcına devrolunması 
zorunludur. Envanter, bunu tanzim eden memurla müessese 
sahibi tarafından imzalanır ve müessesede saklanır. Yeniden işe 
başlayan veya işlerini terk veya devreden mükellefler de 
başlama, terk veya devir tarihinde mevcut malların bu suretle 
envanterini düzenlemeye ve mevcudu defterlerinde 
göstermeye, mecburdurlar.  

Sınai müessese sahipleri yetkili memurlar tarafından 
yapılan kontrol sırasında, ham ve mamul madde stokları ile 
imal edilmekte bulunan maddelerin sayım ve tespiti için gerekli 
görülecek vasıtaları temine ve kontrol esnasında bizzat 
bulunmaya veya bir adamını bulundurmaya mecburdurlar.  

Sınai müesseselerin bina ve müştemilâtıyla gerek 
kendilerine gerek başkalarına ait bulunan bitişik binalar 
arasında kapı, pencere ve saire gibi irtibat aracı 
bulundurulamaz. Maliye dairesi mevcut olanları kapatmağa, 
yola ve bitişik binalara bakan pencerelere demir parmaklık 
koydurmaya müesseseleri mecbur edebileceği gibi bunları 
mühürleyebilir.  

Defterlerden herhangi birini tutmayan veya tasdik 
ettirmeyen veyahut yetkili memurlara ibraz etmeyen İmalat 
muamele vergisi mükelleflerinin defter tutmadıkları veya tasdik 
ettirmedikleri veyahut ibraz etmedikleri devrelere ait vergileri 
resen ve bir kat fazlası ile tarh olunur. Türkçe tutulmamış 
defterler, hiç tutulmamış hükmündedir.  

Yapılan kontrol sırasında defterlere kaydedilmiş 
olmakla beraber satış faturaların kanun hükümlerine uygun 
olarak düzenlenmediği veya kopyaları saklanmadığı belirlenen 
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mamuller için sınai müesseselerde bu mamullerin vergisine % 
50 ve sınai müesseseler dışındaki mükelleflerde de senelik 
vergiye bu mamullerin satış bedelinin binde beşi oranında zam 
yapılır. 

Teslim ettiği veya depolarına gönderdiği mamullerin 
satış bedelini veya miktarını kısmen veya tamamen defterlerine 
kaydetmeyen veya imalat yapmak üzere aldığı maddeleri veya 
imal ücretlerini kısmen veya tamamen defterlerine geçirmeyen 
sınai müesseselerin bu suretle gizledikleri matrahlar üzerinden 
ikmalen tarh olunacak vergilerine iki kat zam yapılır.  

Bu fiiller, sınai müesseseler dışındaki mükellefler 
tarafından işlendiği takdirde, deftere geçirilmeyen miktar veya 
bedeller eklenmek suretiyle vergi matrahı yeniden belirlenerek 
beyannamede yer alan vergi ile bu matrah üzerinden 
hesaplanacak vergi arasındaki farka iki kat zam yapılır. 

Defterlerini veya belgelerini tahrif1 edenlerin, bu 
tahrifin yapıldığı mali yıla ait muamele vergilerine beş kat zam 
yapılır.  

Muamelelerin defterlere beş günden geç olarak 
kaydedilmesi veya ayrıntılı veya kazıntısız olarak geçirilmemiş 
olması hallerinde bu fiillerin işlendiği ayların muamele 
vergilerine % 5 zam yapılır.  

Defterlerde ay ve yıl sonu toplamlarının beş gün içinde 
yapılmamış olması halinde o aya (yıl sonu toplamı yapılmamış 
ise son aya) ait muamele vergilerine % 1 zam yapılır. 

 
1 Tahrif, kayıtların okunmayacak şekilde silinerek yerine başka bir kayıt 
geçirilmesi, faturaların aslı ile kopyalarının birbiriyle aynı olmaması, tasdikli 
defterlerin yapraklarından bir kısmının imha veya bunların yerine 
başkalarının ikame edilmesi, çift defter veya vesika kullanılması gibi halleri 
ifade eder. 
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Toptancı ticarethane ve müteahhitlerle filyal, şube ve 
satış mağazaları bir “mal alış ve satış defteri” tutmağa 
mecburdurlar. Bu defterlerin alış kısmına Muamele Vergisi’ne 
tabi müesseselerden aldıkları veya bu müesseselere imal 
ettirdikleri mamullerin cins, tür ve miktarı ile maliyet bedeli, alış 
faturalarının tarih ve numarası, satış kısmına da teslim ettikleri 
veya filyal, şube ve satış mağazalarına gönderdikleri mamullerin 
cins, tür ve miktarı birim satış fiyatı ve satış bedeli, satış 
faturalarının tarih ve numarası ve müşteri, şahıs veya 
müessesenin isim ve adresi kaydedilir.  

Bir sınai müesseseden aldıkları, yarı mamul maddeleri 
diğer bir sınai müesseseye vererek imalat yaptıran toptancı 
ticarethane ve müteahhitler, imal edilmek üzere verdikleri yarı 
mamul maddeler ile bunlardan yaptırdıkları mamulleri mal alış 
satış defterinin belli bir kısmına ayrıca kaydetmek 
zorundadırlar ki bunlara ilişkin matrah ayrıca belirlenebilsin. 

Muamele Vergisi’ne tabi olmamakla beraber, sınai 
müesseselere sürekli olarak mal satan toptancı ticarethaneler de 
sınai müesseselere sattıkları malları, satış faturalarının tarih ve 
numarasını, malı alan müessesenin isim ve adresini göstermek 
üzere (bir satış defteri) tutmak zorundadırlar. Ticaret 
Kanunu’nda yazılı yevmiye defteri ve defteri kebir tutan 
ticarethaneler satış defteri tutmak zorunda değillerdir. Burada 
bahsedilen toptancılar, satın aldıkları genellikle doğrudan 
doğruya tüketicilere satmayıp, aracılara ve sınai müesseselere 
satanlardır. Bunların tüketiciye de mal satması toptancı vasfını 
değiştirmez. 

Satış defterini tutmayan veya ibraz etmeyen veya 
Ticaret Kanunu gereğince tutulan yevmiye defteri ile ayrıca 
defteri kebiri ihraz etmeyen veya faturaları düzenlemeyen veya 
göstermeyen toptancı tacirlerden 200 liradan 1.000 liraya kadar 
para cezası alınır.  
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Muamele vergisi mükellefleri ile münasebette bulunan 
ticari ve sınai müesseseler, ticari defterlerini ve ilgili belgeleri 
kontrol yapan yetkili memurlara ibraz etmedikleri takdirde, 
bunlar hakkında da 200 liradan 1.000 liraya kadar para cezası 
uygulanır.   

Beyannameyi zamanında vermeyenlerin 
vergisine % 20 ve defter kayıtlarından bir kısmı, ait 
oldukları devrenin beyannamesine geçirilmemiş 
olduğu takdirde noksana ait vergiye % 50 zam yapılır.  

Beyanname verilmesini gerektiren muamelesi 
olmayan sınaî müesseselerden hu durumu zamanında 
bildirmeyenlerin, bundan önceki en son beyannameleri 
üzerinden hesaplanan vergilerine % 5 zam yapılır. 

f) Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Bu Kanun’a göre, doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak sadece bir müşteri hesabına imalat yapmayan ve 
istihdam ettiği işçi sayısı müessese sahibi de (bizzat çalışsın 
çalışmasın) dahil olmak üzere 5’i geçmeyen ve motor gücü 
kullananlarda motor gücü 2 beygiri geçmeyen küçük sanat 
müesseseleri Muamele Vergisi’nden muaftır. Bu şartları 
sağlasalar bile, amilinin1 veya sahibinin markasını içeren şişe, 
kutu ve diğer ambalaj maddeleri içinde satışa çıkarılan 
mamulleri imal eden müesseseler muafiyetten yararlanamazlar. 

Kanun’da açıkça veya atıf yoluyla markanın ne olduğu 
tarif edilmediği için uygulamada mükellefiyetin kapsamı belirsiz 
kalmış ve özellikle bazı maddelerin sahip veya amillerinin 
mamulleri üzerine isim ve adreslerini gösterir bir etiket koymak 
zorunda olmaları örneğin, gıda maddeleri tüzüğünün getirdiği 
bir zorunluluk gibi) bunların adeta zorla muamele vergisi 
mükellefiyetine girmelerini gerektirmiştir. Diğer taraftan, bir 

1 Amil, işi yapan demektir. Burada, üretici anlamında kullanılmıştır. 
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marka kullanılmasının vergi mükellefiyetine neden olması, 
marka kullanma eğilimini ve markaya olan rağbeti azaltmış, bu 
durum yerli mamullerin benzeri yabancı mamullerle rekabet 
etmelerine ve ülke piyasasında tutunup tanınmalarına engel 
olmuştur1. 

Uygulamada karşılaşılan bu olumsuz durumu 
gidermek amacıyla, 3843 s. Kanun’un “Bu şartları sağlasalar 
bile, amilinin veya sahibinin markasını içeren şişe, kutu ve diğer 
ambalaj maddeleri içinde satışa çıkarılan mamulleri imal eden 
müesseseler muafiyetten yararlanamazlar. “ hükmü 1946 
yılında yürürlükten kaldırılmıştır2.  

Diğer bir sorun emsal satış bedelinin belirlenmesine 
ilişkindir. 3843 s. Kanun’da emsal satış bedeli belirlenirken, 
mamullerin teslim edildiği ay içinde sınai müessesenin emsal 
mamul birim satış fiyatları ortalamasının esas alınacağı, ay 
içinde emsal mamul teslimatı yoksa, ortalamanın hesabında, 
teslimatı mevcut olan en son ayın birim satış fiyatlarının esas 
alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu hükme göre, 
vergi matrahı belirlenirken hiçbir sınırlama olmaksızın  geriye 
doğru gidilmekte, bu durum, mamullerin teslim edildiği ayın 
gerçek satış bedellerine mümkün mertebe yakın olması gereken 
vergi matrahını bu esastan uzaklaştırmaktadır3.  

Bu olumsuz durumu gidermek amacıyla, geçmiş 
aylardaki rakamlarla tespit etme uygulamasına sınırlama 
getirilmiş ve 2 ay öncesine kadar gidildiği halde müessesenin 
emsal mamul teslimatı yoksa, matrahın resen takdir 
komisyonunca belirlenmesi hükme bağlanmıştır4. 

1 TBMM, 7. Dönem, 167 No’lu Komisyon Raporu, s.4 
2 4939 s. Kanun 
3 167 No’lu Komisyon Raporu, s.6 
4 4939 s. Kanun 
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g) Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı

Tablo 10’da görüleceği üzere, Muamele Vergisi’nin 
vergi gelirleri içindeki payı 1940 yılında %13,02 düzeyinde iken, 
1947 yılına kadar sürekli artarak %22,7’e ulaşmış, hatta 1951 % 
yılında vergi gelirlerinin % 25,73 gibi önemli bir kısmını 
oluşturmuştur.  
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Tablo 10) Muamele Vergisi’nin Vergi ve Bütçe Gelirleri İçindeki Payı (1940-1956) 
Yıl Muamele 

Vergisi (TL) 
Vergi Gelirleri 
Toplamı (TL) 

Bütçe Gelirleri 
Toplamı (TL) 

Vergi Gelirleri 
İçindeki Payı 

(%) 

Bütçe Gelirleri 
İçindeki Payı 

(%) 

1940 30.170.831,78 231.670.654,36 549.271.895,73 13,02 5,49 

1941 44.267.900,56 313.296.815,37 652.251.392,50 14,13 6,78 

1942 82.723.832,82 730.219.892,02 983.777.352,51 11,32 8,41 

1943 129.167.839 757.941.758,15 1.038.507.212,45 17,04 12,43 

1944 130.354.700 761.242.952,10 1.079.241.236,85 17,12 12,07 

19451 87.470.409,45 521.819.345,07 663.860.373,86 16,76 13,17 

1946 154,556.457,14 829.717.253,49 1.061.055.253,68 18,69 14,56 

1947 250.908.675,96 1.104.920.141,18 1.624.943.384,57 22,70 15,44 

1948 241.271.947,22 1.092.838.965,06 1.494.682.870,20 22,07 16,14 

1949 286.674.922,79 1.324.039.273,47 1.658.935.139,99 21,65 17,28 

1950 235.142.848,46 1.160.612.947,71 1.448.797.856,81 20,26 16,23 

1951 303.565.547,78 1.179.458.294,96 1.683.808.233,71 25,73 18,02 

1952 380.448.234,85 1.483.203.242,01 2.293.739.030,24 25,65 16,58 

1953 431.622.096,6 1.708.084.345,12 2.336.948.269,57 25,27 18,47 

1954 426.082.478,31 1.940.691.819,65 2.394.286.724,29 21,95 17,80 

1955 503.045.065,04 2.254.698.601,70 3.201.865.193,35 22,31 15,71 

1956 553.147.170,28 2.587.345.176,2 3.395.157.899,49 21,37 16,29 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir.
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Not: Muamele Vergisi, 1 Mart 1957 tarihine kadar yürürlükte 
kalmış olmasına rağmen, 1957 Yılı Kesin Hesap Kanunu’nda, 
Muamele Vergisi rakamı yer almamış, Muamele Vergisi rakamı, 
Mülga Vasıtalı Vergiler Artıkları rakamı içinde ayrıca 
belirtilmeden gösterilmiştir. Bu yüzden Tablo 10, 1956’ya 
kadar rakamları içermektedir.  

1: 1945 Yılı Kesin Hesap Kanunu rakamları, sadece yılın ilk 7 
aylık dönemine ilişkindir.  

Muamele Vergisi’nin 1940 yılında bütçe gelirleri içinde 
payı %5,49 iken, savaş yıllarında bütçe gelirleri içindeki payı 
sürekli artarak, 1945 yılında %13,17’e ulaşmış, 1953 yılında ise, 
%18,47 gibi yüksek bir orana sahip olmuştur. 
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Tablo 11) Muamele Vergisi Dağılımı (TL) (1940-1956) 
Yıl İmalat Muamele Vergisi İthalat Muamele 

Vergisi 
Bankalar ve Sigorta 
Şirketleri Muamele 

Vergisi 

Muamele Vergisi 
Toplamı 

1940 20.132.613,50 7.901.175,21 2.137.043,07 30.170.831,78 

1941 30.166.694,71 11.091.912,92 3.009.292,93 44.267.900,56 

1942 51.391.062,72 25.374.432,44 5.958.337,66 82.723.832,82 

1943 83.607.833,10 35.500.540,40 10.059.465,50 129.167.839 

1944 98.226.897,94 21.223.220,72 10.904.581,34 130.354.700 

19451 64.436.126,38 18.494.989,75 4.539.293,32 87.470.409,45 

1946 108.500.461,59 34.135.669,93 11.920.325,62 154,556.457,14 

1947 119.778.740,92 115.595.901,37 15.534.033,67 250.908.675,96 

1948 110.619.461,2 114.789.195,50 15.863.290,52 241.271.947,22 

1949 140.437.922,15 115.799.844,69 20.437.155,95 286.674.922,79 

1950 109.768.108,86 107.055.612,20 18.319.127,40 235.142.848,46 

1951 118.429.789,37 162.670.780,91 22.464.977,50 303.565.547,78 

1952 145.564.615,42 206.941.162,91 27.942.456,52 380.448.234,85 

1953 167.028.679,22 201.988.937,50 62.604.479,88 431.622.096,6 

1954 196.301.378.78 184.106.376,76 45.674.722,77 426.082.478,31 

1955 247.412.307,55 194.012.363,94 61.620.393,55 503.045.065,04 

1956 299.265.582,08 158.772.394,12 95.109.194,08 553.147.170,28 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak düzenlenmiştir.
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1 : 1945 Yılı Kesin Hesap Kanunu rakamları, sadece yılın ilk 7 
aylık dönemine ilişkindir.  

Tablo 12’de görüleceği üzere, bu dönemde ve özellikle savaş 
yıllarında, Muamele Vergisi içinde İmalat Muamele Vergisi’nin 
ağırlığı giderek artmış, 1940 yılında % 66,7 paya sahip iken 1944 
yılında % 75,3’e kadar yükselmiştir. Aynı dönemde İthalat 
Muamele Vergisi’nin payı ise giderek azalmıştır. İthalat 
Muamele Vergisi, 1940 yılında Muamele Vergisi’nin % 26,2’sini 
oluştururken, 1944 yılında % 16,3 gibi düşük bir paya sahip 
olmuştur.  

1942 yılında İmalat Muamele Vergisi’nde olduğu gibi, İthalat 
Muamele Vergisi oranının da % 10’dan % 12,5’e 
yükseltilmesine rağmen, İthalat Muamele Vegisi’nin Muamele 
Vergisi içindeki payının azalması, savaş yıllarında uygulanan dış 
ticaret politikası ile açıklanabilir. 
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Tablo 12)Muamele Vergisi Dağılımı (%) (1940-1956) 

Yıl 
İmalat 

Muamele 
Vergisi 

İthalat 
Muamele 
Vergisi 

Bankalar ve 
Sigorta 

Şirketleri 
Muamele 
Vergisi 

Muamele 
Vergisi 

Toplamı 

1940 66,7 26,2 7,1 100 

1941 68,1 25,1 6,8 100 

1942 62,1 30,7 7,2 100 

1943 64,7 27,5 7,8 100 

1944 75,3 16,3 8,4 100 

19451 73,7 21,1 5,2 100 

1946 70,2 22,1 7,7 100 

1947 47,7 46,1 6,2 100 

1948 45,8 47,6 6,6 100 

1949 50,8 41,8 7,4 100 

1950 46,7 45,5 7,8 100 

1951 39,0 53,6 7,4 100 

1952 38,3 54,4 7,3 100 

1953 38,7 46,8 14,5 100 

1954 46,1 43,2 10,7 100 

1955 49,2 38,6 12,2 100 

1956 54,1 28,7 17,2 100 

Kaynak: Kesin Hesap Kanunlarından Yararlanılarak 
düzenlenmiştir. 

1 : 1945 Yılı Kesin Hesap Kanunu rakamları, sadece yılın ilk 7 
aylık dönemine ilişkindir.  

İkinci Dünya Savaşı yıllarında hükümet, dış ticaret 
fazlası elde etmeyi amaçlayan bir politikada izlemiş ve bu 
amacın gerçekleştirilmesinde de kısmen başarılı olmuştur. 1940 
yılında çıkarılan Milli Korunma Kanunu hükümete dış ticareti 
tamamen denetim altına alma olanağı vermiş ve böylece hangi 
mallardan ne kadar ithal edileceği kararlarla belirlenmiş, 
tüketim malları ithalatı sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla hükümet, 



110 

elde ettiği dış ticaret fazlasını, uluslararası uygun ortamdan da 
yararlanarak daha ziyade ithalatın kısılması yoluyla 
gerçekleştirmiştir1. 

Bu dönemde, Muamele Vergisi’nin gerek vergi gelirleri 
gerekse bütçe gelirleri içinde öneminin artmasında, 1939 
yılında Muamele Vergisi içinde % 3,7 paya sahip olan Bankalar 
ve Sigorta Şirketleri Muamele Vergisi’nin oranına yapılan 
zamlarla, % 5,2 ile % 17,2 arasında değişen oranlarda Muamele 
Vergisi’ne sağladığı katkı etkili olurken, asıl belirleyici İmalat 
Muamele Vergisi olmuştur. Özellikle savaş yıllarında İmalat 
Muamele Vergisi’nin Muamele Vergisi içindeki payı % 62,1 ile 
% 75,3 gibi yüksek oranlara sahip olmuştur. 1947 yılından 
itibaren bu ağırlığını yitirdiği, 1953 yılında % 38,3 gibi düşük 
bir paya sahip olduğu görülmektedir. 

1947 yılına kadar, Muamele Vergisi içindeki ağırlığı 
sürekli artan İmalat Muamele Vergisi’nin, 1947 yılından 
itibaren ağırlığını yitirmesi, 1946 yılında, İmalat Muamele 
Vergisi mükellef tanımının, bu Kanun öncesinde olduğu gibi, 
tekrar sınai müessese ile,yani imalatçıdan satış aşamasıyla 
sınırlandırılmasının bir sonucu olarak düşünülebilir. Bu Kanun 
(3843 s.),önceki uygulamalardan farklı olarak, mükellef 
tanımını, sınai müesseselerin yanı sıra, toptancı ticarethane ve 
müteahhitlerle, bunların toptan ve perakende satış yapan filyal, 
şube ve satış mağazalarını da kapsayacak şekilde genişletmiş, 
dolayısıyla imalatçıdan satış aşamasıyla birlikte, son toptan satış 
aşamasını da kapsama dahil ederek uygulanmaya başlanmıştı. 
Bunun sonucu olarak, tablolarda görüldüğü üzere, 
uygulanmaya başlandığı ve özellikle II. Dünya Savaşı yıllarında, 
Muamele Vergisi’nin vergi ve bütçe gelirleri içindeki payının 
önemli oranlarda artmasını sağlamıştı. 

1 ARSLAN Mahmut (2016), “2. Dünya Savaşı ve Türkiye’de Savaş 
Ekonomisi”, İstanbul Aydın Üniversitesi, Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 
Yıl: 2, Sayı: 2, s.1 
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İmalatçıdan satış aşamasına toptan satış aşamasının 
dahil edilmesinin temel gerekçesi de, imalatçı ile toptan satıcı 
arasında belirlenen muvazaalı fiyatların, vergi gelirinin elde 
edilmesini engelleyen en önemli faktör olarak görülmesiydi. 
Oysa, 1946 yılında yapılan düzenleme ile tekrar eski 
uygulamaya dönülmüş ve bunun sonucu olarak İmalat 
Muamele Vergisi ağırlığını yitirmiştir.  

Mükellef tanımını tekrar daraltan bu düzenlemenin 
gerekçesi ise, İmalat Muamele Vergisinde kaçak ve muvazaaları 
önlemek amacıyla yapılan başlangıçtaki düzenlemenin, 
uygulamada olumlu sonuçlar vermemesi, Kanun’un kolaylıkla 
anlaşılıp uygulanmasını zorlaştırması ve hatta yerli mamuller 
üzerinde iş yapan toptancı ticarethane ve müteahhitleri, 
yabancı mal ve mamuller üzerinde alışveriş eden emsallerine 
oranla ek bir mükellefiyete tabi kılmasıdır1.  

Ülkemizde, 1926-1957 döneminde uygulanan tüm 
muamele vergisi türleri sürekli eleştirilmiştir. Muamele 
vergisine yöneltilen eleştirileri kısaca şöyle özetlemek 
mümkündür2: 

• Muamele vergisi sınai gelişmeyi engellemektedir.

• Vergi kaçakçılığını teşvik etmektedir.

• Verginin uygulanması mükellefler için külfetlidir
ve sıkıcıdır.

• Muamele vergisi pahalılığa yol açmaktadır.

1 TBMM, 167 No’lu Komisyon Raporu, s.3 
2 İSLAMCIOĞLU Muammer Yahya (1970), “Türkiye’de Gider Vergileri 
Sistemi ve Geleceği”, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Sayı:20, s.274 
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Nitekim, 13.07.1956 tarih ve 6802 sayılı Gider 
Vergileri Kanunu ile, 01.03.1957 tarihinden itibaren geçerli 
olmak üzere, Muamele Vergisi (son olarak 3843 s. Kanun’a 
göre uygulanan) yürürlükten kaldırılmıştır. 

Bu Kanun, 47 adet kanunu tamamen kaldırmış veya 
bir kısım hükümlerini değiştirmiştir1.  

6802 s. Kanun’la yapılan düzenlemeleri ik ana başlıkta 
toplamak mümkündür. Bunlar: 

• İmalat Muamele Vergisi ve  İthalat Muamele
Vergisi’nin yürülükten kaldırılarak, yerine,
üretimde belirli ilk maddeleri konu alan bir
İstihsal (üretim) Vergisi koymak ve Ham Petrol
ve Müştakları (Türevleri) İstihlak Vergisi ile
Elektrik ve Havagazı İstihlak Vergisi’ni de
İstihsal Vergisi içine dahil etmek,

• Bankalar, benkerler ve Sigorta Şirketleri Muamele
Vergisi, Nakliyat Vergisi, P.T.T. müraseleleri2 ve
telefon abone bedellerinden alınan Savunma
Vergisi’ni Hizmet Vergileri başlığı altında, Gider
Vergileri Kanunu çerçevesi içinde toplamaktır3.

Bu arada, 1940-1956 döneminde, geçici nitelikteki 
olağanüstü vergilerden biri olan, 1942 tarihli Ayni Muamele 
Vergisi’ne kısaca değinmekte fayda vardır. Bu vergi, zeytinyağı, 
pirinayağı, ve pamuk yağı üzerinden ayni olarak % 12,5 
oranında alınmış olup, mükelleflere çok zorluk getiren ve vergi 

1 ÖZER İlhan (1969), “Gider Vergileri Reformu”, Maliye Araştırma Merkezi 
Konferansları, Cilt: 0, Sayı:19, s. 183 
2 Mektuplaşma anlamında kullanılmıştır. 
3 ÜLKMEN İsmail Hakkı (1956), “Gider Vergileri Kanunu’nun Vasıtalı 
Vergilerimize Getirdiği Bünye Değişikliği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 
Cilt: 11, Sayı: 4, s.1 
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kaçakçılığı ile yağ stokçuluğuna neden olan bu uygulama 1947 
yılında yürürlükten kaldırılmıştır1. 

1 TAŞ Ramazan (1995), “Türk Mali Sistemimizin Uzun Dönem Uzun 
Dönem (1923-1980) Gelişiminin Yapısal ve Oransal Analiz Yöntemiyle 
Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 1, s.365 
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SONUÇ 

Birçok ülkede muamele vergisi, Birinci Dünya Savaşı 
sonrası artan kamu harcamalarını karşılamak üzere 
uygulanmaya başlanırken, ülkemizde, 1925 yılında Aşar 
Vergisi’nin yürürlükten kaldırılması sonucu bütçede ortaya 
çıkan gelir kaybını telafi etmek amacıyla uygulanmaya 
başlanmıştır.  

Bir çok ülkede olduğu gibi, ülkemizde de Muamele 
Vergisi, yayılı nuamele vergisi şeklinde, 1926 yılında Umumi 
İstihlak Vergisi ile Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi adı 
altında iki vergiyle uygulanmaya başlanmıştır. Umumi İstihlak 
Vergisi sadece bir yıl uygulanmış, 1927 yılında yürürlükten 
kaldırılmıştır. Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi ise, 1930 
yılında yeniden düzenlenerek 1934 yılına kadar yürürlükte 
kalmıştır. Bu iki vergi, tarh, tahakkuk ve tahsil biçimleri 
bakımından birbiriyle neredeyse aynı vergilerdir. Aralarındaki 
temel fark, kapsadıkları mal ve hizmetlerdir. Umumi İstihlak 
Vergisi, genel tüketime konu olan mal ve hizmetleri kapsarken, 
Eğlence ve Hususi İstihlak Vergisi, Umumi İstihlak Vergisi’nin 
kapsamadığı ve daha çok lüks olarak nitelendirilebilecek mal ve 
hizmetleri kapsamakta ve bu açıdan Umumi İstihlak Vergisi’ni 
tamamlayıcı bir vergi özelliğine sahip bulunmaktadır. Her iki 
vergi de, uygulanma biçimlerinin benzerliğinin bir sonucu 
olarak, uygulanması oldukça zor vergiler olmuşlardır. Bunun 
nedeni, özellikle okur yazarlık oranının oldukça düşük olduğu 
o dönemin şartları altında, her işlemin deftere kaydedilmesi,
her işlem için iki nüsha şeklindeki pulların birinin müşteriye 
verilmesi ve bir nüshasının deftere yapıştırılması, mükellef 
açısından bir külfete dönüşmüş ve vergi idaresinin bu 
yükümlülükleri denetleme konusundaki yetersizliği ile beraber, 
beklenen vergi hasılatı elde edilememiştir.   

1927 yılında yürürlükten kaldırılan Umumi İstihlak 
Vergisi’nin yerine, birçok ülkede olduğu gibi, toplu muamele 
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vergisi niteliğine sahip bir vergi olan Muamele Vergisi, 1927 
yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. Muamele Vergisi, 
uygulandığı dönem olan 1927 ve 1957 yılları arasında, 1931, 
1934 ve 1940 yıllarında olmak üzere üç kez yeniden 
düzenlenmiştir.  

1927 yılındaki, imalatçıdan satış aşamasını kapsayan ilk 
uygulama biçimi 1940 yılına kadar devam etmiş ve 1940 yılında 
yapılan düzenleme ile imalatçıdan satış aşamasıyla birlikte son 
toptan satış aşaması da kapsama dahil edilmiştir. 1927 tarihli 
Muamele Vergisi, üretimde motor gücü kullanan imalatçıları, 
ithalat ve ihracat yapanları ve bankacılık ve sigortacılık 
faaliyetlerinde bulunanları mükellef kılmıştır. Sadece motor 
gücü kullananların vergilendirilmesi, üretimde motor gücü 
kullanımından vazgeçilmeye başlanmasına yol açmış ve bu 
açıdan çok eleştirilmiştir. Bunun üzerine, 1931 yılında yapılan 
düzenleme ile, motor gücü kullanan imalatçıların 10.000 TL’lik 
ciroları vergi kapsamı dışında bırakılmıştır. Sadece 10.000 TL 
cironun vergi kapsamı dışında bırakılması, geliri yüksek olan 
mükelleflerin ödedikleri verginin oranını artıran bir uygulama 
olarak eleştirilmiş ve 1934 yılında yapılan düzenlemeyle bu 
uygulamaya son verilmiştir. 1931 yılındaki bir diğer düzenleme, 
ihracattan muamele vergisi almaktan vazgeçilmesidir. Zira, ilk 
uygulamada en çok tartışılan konulardan biri bu olmuştur. 1931 
yılındaki bir diğer düzenleme, 1927 tarihli Muamele 
Vergisi’ndeki bankacılık ifadesinin, bankalar, bankerler ve 
sigortacılar şeklinde düzeltilmesidir. Bu düzenlemeyle birlikte, 
mükellef tayinindeki belirsizlik ortadan kalkmış ve kuyumcular 
bankacılık yaptıkları gerekçesiyle vergi ödemekten 
kurtulmuşlardır.  

1934 yılında, imalatçı, yani sınai müessese, Teşviki 
Sanayi Kanunu’na atıfta bulunularak yeniden tanımlanmıştır. 
Bu tanımlama, bazı mükelleflerin, mükellefiyetini sona erdirmiş 
ve mükellef kapsamını daraltmıştır. Bunun yanında, sınai 
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müesseselerin ürettikleri her tür mamul vergi kapsamına 
alınmış, motor gücü kullanma şartı kaldırılmıştır.  

Muamele vergisinde yapılan en önemli düzenleme 
1940 yılındaki düzenlemedir. Bu tarihe kadar, sadece 
imalatçıdan satış aşamasının kapsanmış olması, imalatçının 
ürettiği mamullerin ticaretini yapanları mükellefiyetten 
kurtarmıştır. İmalatı gerçekleştiren sınai müssese gerek 
üretimini, gerekse satışını kayıt altına almak ve vergisini 
ödemek zorunda iken, mamullerini satmak üzere aracılık 
yapacak bir tüccarın muamele vergisi açısından bu tür 
yükümlülükleri bulunmamakta ve sınai müesseseden muvazaalı 
fiyatlarla satın aldığı mamulleri, gerçek fiyatlarla satıp yüksek 
kârlar elde edebilmekte ve Devletin kasasına girmesi gereken 
muamele vergisi tüccarın cebinde kalmaktaydı. Genellikle, 
imalatçıdan ayrı görünmekle birlikte, tüccar konumundaki aracı 
kurum imalatçıya ait olup, imalatçının yüksek kazançlar elde 
edip vergi ödemekten kurtulmasını sağlıyordu. Bu duruma son 
vermek amacıyla, 1940 yılında son toptan satış aşaması da vergi 
kapsamına dahil edilmiş ve vergi kaybı önlenmeye çalışılmıştır. 
Bu uygulama, özellikle İkinci Dünya Savaşı yıllarında, 
olağanüstü vergi zamlarının da etkisiyle, muamele vergisinin 
vergi ve bütçe gelirlerine katkısını önemli ölçüde arttırmıştır.  

Muamele vergisindeki bu son düzenleme, 1946 yılında, 
yabancı mamüllerin alım satımını yapan tüccarlar karşısında, 
yerli mamül alıp satan tüccarlara ek mükellefiyet getirdiği ve 
uygulamada beklenen faydaları sağlamadığı gibi gerekçelerle 
yürürlükten kaldırılmış ve eski uygulamaya geri dönülmüştür.  

Ülkemizde, başlangıçta uygulanan yayılı muamele 
vergilerinin vergi ve bütçe gelirlerine katkısı oldukça düşük 
düzeylerde kalmıştır. Toplu muamele vergisi şeklinde 
uygulandığı dönemde, sadece imalatçıdan satış aşamasının 
kapsandığı döneme nazaran, son toptan satış aşamasının da 
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kapsama dahil edildiği dönem vergi hasılatının en yüksek 
düzeye ulaşmasını sağlamıştır.  
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