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o/oo 5 lerin Kaldırılması Hususunda
Hazırlanan Kanun Tasarısı

I — 6235 sAYILI KANUNUN 32 NCİ MADDESİ�
NİN TADİLİ HAKKINDA ESBABI MUCİBE

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği hak�
kında 6235 sayılı kanunun 32 nci maddesiiıdeki aidat
sisteminin dört seneye yalan bir zamaadanberi tat�
biki sonunda görülen bazı mahzur ve aksaklıklar mu�
vacehesinde bugünkü şartlara ve tatbikata daha uy�
gun bir şekilde tadil edilmesi zaruri görülmektedir.

TürJdyede mesleki faaliyette bulunan mühendis
ve mimarları camiası altında toplayan ve ammeye
yarar bir teşekkül olarak birlik ve onun tarafından
teşekkül ettirilen ihtisas odalarının, gayelerini ta�
haMcuk ve faaliyetlerini idame ettu�ebüraeleri içni
6235 sayılı kanunun 12 ve 32 noi maddelerine mad�
di hükümler vaz edilmişti. Odaların gelirlerine mü�
teallik 32 nci maddenin (c) bendinde bu maksatla,
üyelerin senelik kaaznclannın % 05'i Oda geliri
olarak kabul edilmiştir.

Odalara kayıtlı üyelerin senelik kazançlarının
gerek hesap edilmesi hususundaki müşkülât ve bu
sebeple beyannamelerin vakti zamanında gönderil�
memesi ve gerekse ne gû» faaliyetlerin mesleki ol�
duğu ve ne gibi faaliyelterm mühendislikle ilgisi
bulunmadığı hususlarının tefrikindeld zorluklar, lü�
zumu halinde beyannamelerin sıhhatinin tahkîkinde�
ki müşkülât, kazançlarının mahrem tutulması husu�
sundaki psikolojik sebepler, vaktinde %05 beyanna�
melerini göndermiyen ve bu sebeple Haysiyet Diva�
nına şevkine zaruret hasıl olan büyük mikyasta
üyelerin Odalarına karşı gösterdikleri ruhi infial ile
Birliğin istikbalindin tehlikeye maruz bırakması ve
üye, beyannamesini vermedikçe tahakkuk yapılamı�
yacağından varidat noksanlığına ve bütçe açığına ve
malî güçlüklere sebebiyet vermesi gibi muhtelif na�
zarî ve pratik sebeplerden dolayı bu bende göre
Odalara gelir olaraik tanınan %05 hissesinin tahak�
kuk ve tahsilinde büyük müşkülat doğurduğu muşa�
faade edilmiştir.

Bunun yerine maktu bir sistem vaz edilerek da�

ha kolay tahakkuk ve tahsil imkânı veren bir gelii
sisteminin konulması, yukarıda yazılı mahzurların
telâfisi için zaruri görülmüştür. Ancaık, varidatta ve�
rimliUk ve üyelerin mali imkânlarına uygun adi]
bir sistemin vaz edilmesi, bu günkü hukuk prensip�
lerine ve adalet esaslarına uygun görüldüğünden,
mükerrer vergi mahiyetini taşıyan nisbî bir gelir ye�
rine muhtelif kademeli maktu bir aidaıt sisteminin
kabul ve 32 nci maddeye (b) bendinin tadili şeklin�
de vaz edilmesi tatbikat mahzurlarını bertaraf eder
mahiyettedir.

Bu sebeplerle gayelerinin tahakkuku için daha
pra'ük ve âdil gelir kaynaklarına lüzum gösteren T.
M.M.O. Birliği hakkındaki kanunun 32 nci madde�
sinin aşağıda arz edilen şekilde tadili cihetinde pra�
tik faydalar müşalıade edilmiştir.

B — TASARI

6235 sayılı Kanunun 32 nci Maddesinin
Tadili Hakkında Kanun

MADDE 1 — Türk Mühendis ve Mimar Oda�
ları Birliği hakkındaki 6235 sayılı kanunun 32 ne
maddesinin (c) bendi kaldırılmış ve (b) bendi aşa�
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir :

b) Azanın kazancına göre tahsil edilecek kade�
meli yıllık aidat.

GEÇİCİ MADDE : Bu kamun yürürlüğe girdiği
tarihte, 32 noi maddenin lâğvedilen (c) bendi gere�
ğince 1957 yılı ve onu takip eden müddet zarfın�
da % 05 olarak tahakkuk etmiş ve edecek Oda ge�
lirleri, (b) bendinin tadilden önceki ve ta�
dilden sonraki, yıllık aidat miktarları arasındaki far�
ka eis.lt olarak tahsil ve tasfiye edilir. Ancak 1957
senesi kazancına ait %05 im eski şekle göre ödemek
isteyen üyelerin bu husustaki halkları mahfuzdur.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden itiba�
ren yürürlüğe girer.

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya
Adliye ve Nafıa Vekilleri memurdur.


