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İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki 4250 sayılı Kanunun 1 nci ve 2 nci
Maddelerinin Değiştirilmesine ve bu Kanuna Bâzı Hükümler ilâvesine dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilam : 18. V. 1955 - Sayı: 9009)

No.
6552
MADDE 1. — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı
1 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir :

Kabul tarihi
9.V. 1955
Kanununun

Madde 1. — He_r türlü ispirto ve ispirtolu içkilerin yapılması, hariçten getiril
mesi, yurt içinde satılması Hükümetin inhisarı altındadır. Bu inhisar, inhisarlar
TTmum Müdürlüğünce işletilir.
Bira, her türlü şarap ve meyva şarap 1 arının yapılması, satılması, viski ve tabiî
köpüren şarapların ithali ve ithal olunan viskinin ve tabiî köpüren şarapların satıl
ması bu kanun hükümlerne göre serbesttir.
Kısmen tahammür etmiş olmakla beraber içki vasfını haiz bulunmıyan şıra ve
boza gibi maddeler inhisar mevzuu dışındadır.
ispirtolu içkilerin vasıflan ile bira fabrika ve imalâthanelerinin sıhhi ve teknik
hakımmdan haiz olması lâzımgelen evsafı ve bunların kontrol ve muayenelerine ait
işlemler Gümrük ve inhisarlar, Maliye, Ziraat, Sıhhat ve içtimai Muavenet vekâletlerinco müştereken hazırlanacak bir nizamname ile tesbit olunur. Bu nizam
namenin bira imalât ve imlâsına ait hükümlerine aykırı hareket edenler hakkın
da 29 ncu madde hükümleri tatbik olunur.
Bu nizamname kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay içinde meri
yete konur.
MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nci maddesinin (a) fıkrası aşağıda yazılı ol
duğu şekilde değiştirilmiştir :
a) Tıbbi şaraplar hariç olmak üzere her türlü şarap, bira ve meyva usaresi ya
pılması, ve satılması ile viski ve tabiî köpüren şarap ithal ve satışı;
MADDE 3. — inhisarlar idaresi, inhisar dışındaki ispirtolu içkileri imal eden
fabrika ve tesislerini icra Vekilleri Heyeti karariyle ve Muhasebei Umumiye Ka
nununun 24 ncü maddesi hükmüne tâbi olmaksızın umumi hükümler dairesinde
satabilir.
MADDE 4. — inhisarlar idaresi, icra Vekilleri Heyeti tarafından tesbit edi
lecek esas ve şartlarla inhisar dışı ispirtolu içkilerin imal, ithal ve satışı için hu
susi sermaye ile ortaklıklar kurabilir veya kurulmuş ortaklıklara katılabilir ve
mevcut tesislerini de işletmek üzere ortaklıklar kurabilir.
MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer'idir.
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MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icraya
murdur.

tcra

18. V . 1955
Vekilleri Heyeti me
12 Mayıs 1955

Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
: 10 . V . 1955 ve 1/223
Bu kanunun ilânının Başvekâlete bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan gelen teskerenin tarih
ve numarası
: 12 . V . 1955 ve 4/159
Bu kanunun müzakerelerini gösteren zabıtların Cilt
Sayfa
cilt ve sayfa numaraları
: 6
43,505
7
22:27,126:127
[İnikat : 70 ve 73 — 258 sıra sayılı matbua 70 nci inikat Zabıt Ceridesine bağlıdır.]

