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gıtay içtihadı da teessüs etmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh 535 liradan Amerikalıların ver
diği günde 5 doların tenzilinden sonra geri ka
lan 1 dolar 28 sentin verilmesi yerine 535 lirayı 
geçmemek' üzere Amerikalılarca verilen paranın 
9 dolara iblağı için aradaki farkın ödenmesi hem 
kanuni hükümlere ve hem de adalet ve hakka
niyet prensiplerine uygun düşeceğinden yaban
cı memleket yolluklarının tahakkukunda ibu esas
lara göre muamele ifası ve lüzumu hahnde Sa-
yıştaya karşı mesuliyet deruhde edilmesi yüksek 
takdir ve tasviplerinize arzolunur.» diye yazılı 
bulunmuş ve İşbu yazı altında Bakan tarafın
dan aynen (mesuliyeti deruhde ediyorum. Ve
rilsin. Refik Ş. înee 26 . I . 1951) denildiği 
görülmüş olmakla 20 . I , 1951 tarihli genel ku
ral toplantısında yapılan görüşme sonunda : 

Amerikan yardımından faydalanılarak Ame
rika'ya kurs görmek üzere gönderilen sufeay ve 
gedikli erbaşların bahis konusu yevmiyeleri me
selesi içtihada mütehammil hususattan bulun
muş ve -bu itibarla bu hususta Sayıştayca im-
tina'da ısrar -edilecek mahiyet görülmemiş olma
sına binaen bü baptaki avans senetlerinin, Ba
kanın derubdei mesuliyet etmiş bulunması hase
biyle vizesi için ikinci şubeye tevdii ve ancak 
meselenin katî bir şekle bağlanmasının temini 
için keyfiyetin 3 aylık raporla Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırılmış olduğundan işbu 
karar gereğince vize muamelelerinin ifası için 
mezkûr avans senetleri şubesine tevdi olunmuş
tur. 

Gelir Vergisi Kanununun 91 nci maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı % 3 ve 
4 numaralı cetveller sonunda mevcut hükümlerin yorumlanmaya ihtiyaç gösterini-

yecek şekilde vazıh bulunduğu hakkında 

(Resmî Gmete üe ilâm* : 18. VII. 1951 - Sayı: 7861) 
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5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 91 nci madesinin (B) fıkrası ile bu ka
nuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetvelelr sonunda mevcut hükümlerin yorumlanmaya 
ihtiyaç göstermiyecek şekilde vazıh bulunduğu hakkında Bütçe Komisyonunca 
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Yüksek Başkanlığa 

Gelir VergİBİ Kanununun 91 nci maddesinin (B) fıkrası ile bu kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı 
cetveller sonunda mevcut hükümlerin yorumlanması hakkında Başbakanlığın 21 . IV . 1951 tarihli 
ve 6/1372 sayılı tezkeresi, Geçici Komisyon raporu ile birlikte komisyonumuza havale olunmakla 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde incelenip görüşüldü: 

5421 numaralı Gelir Vergisi Kanununun 89 neu maddesi, verginin, muhtelif gelir kademelerine 
göre umumi tarifesini tesbit etmiştir. Diğer taraftan, verginin hesaplanmasında kolaylık temini mak-
sadiyle aynı kanunun 91 nci maddesine 1, 2, 3 ve 4 numaralı cetveller bağlanmıştır. Bu cetveller
den 1 numaralısı yıllık gelirlerde, 2 numaralısı aylık, 3 numaralısı haftalık ve 4 numaralısı gündelik 
ücretlerde muhtelif gelir kademelerini ve bu kademelerin ortalama meblâğlarını göstermiş ve 
sözü geçen maddede de vergilerin bu cetvellere göre hesaplanacağı hükme bağlanmıştır. 

Bu kanuni sarahate istinat eden Maliye Bakanlığı, cetvellerde mevcut ortalama meblâğlara ait 
vergi miktarlarını da ilâve etmek suretiyle bu cetvelleri teşkilâtına tamim etmiş ve tatbikatı bu cet
vellere göre yürütegelmiştir. Bu arada bâzı mükellefler tarafından aylık, haftalık ve gündelik üc
retlere ait 2, 3 ve 4 numaralı cetvellerdeki vergilerin hesaplanma şekline itiraz edilerek ücretlerin 
toplama tâbi tutulmıyacağı hakkında 71 nci maddede mevcut hüküm ileri sürülmekte ve ücretlerin 
yıl'ık baliğlerinin değil, tediye miktarlarının nazarı itibare alınacağı iddia edilmektedir. Bu iddi
aya emek gelirleriyle sermaye gelirleri arasında ayırma (Diskriminasyon) prensibini tahakkuk et
tirmek istediği şeklinde, vâzıı kanuna bir maksat izafesi mesnet teşkil etmektedir. 

Mesele; 5421 numaralı Gelir Vergisi Kanununun gerekçesi, komisyon raporları ve müzakere 
zabıtları üzerinden tetkik edilerek şu neticelere varılmıştır: 

1. Kanunun İlk Meclise sunuluşunda, tasarıya sözü geçen cetveller aynen eklenmiş ve bu cet
veller bu günkü tatbikata uygun bir şekilde hesaplanmış vergi tevkifat miktarlarını da ihtiva 
etmekte bulunmuştur. 

Gerekçede, kanuna bu cetvellerin eklenmesinden maksadın; aylık, haftalık ve günlük tediyeler
de tatbikatçıların ve alâkadarların, tevkif edilecek vergileri kolayca tesbit edebilmeleri, hesap ha
talarının önlenmesi, bu işlerin kısa zamanda ve az memurla yapılması olduğu izah edilmiştir. 

2. Tasarının Geçici komisyonda müzakeresinde cetveller aynen kabul edilmiş, fakat Umumi 
Heyet müzakeresinde Niğde Milletvekili Vehbi Sandal'ın (Arkadaşlar, burada bahsolunan 1, 2, 3 
ve 4 numaralı cetveller şüphesiz bir taraftan mükellefler için, bir taraftan da Maliye şubeleri 
için kolaylık maksadiyle hazırlanmış olsa gerektir. Ancak komisyondan sormak istiyorum bu cet
veller kanun mahiyetinde telâkki edilecek olursa, maddeye eklendiğine g*öre kanunun bir mütemmi
midir. Bunların değiştirilmesi yine kanuni hükümlerle mümkün olabilecektir. Fakat pek mümkün
dür, beşeri hata yapılabilir, bu cetvellerde, gerek uzman arkadaşlarımız tarafından hesabında yan
lışlık olabileceği gibi, hesaplar doğru olsa da, tertip ve matbaa yanlışlıkları olabilir...) demesi 
üzerine, cetvellerdeki vergi miktarları kanunun metninden hariç bırakılmıştır. Görülüyor ki, kanun 
vâzıı; tediye şekli ne olursa olsun, ücretlere ait vergilerin de senelik baliği üzerinden tevkif edi
leceğini kabul etmiş, yalnız miktarlarda yanlışlık olmaması ve 89 ncu maddedeki nispetler ilerde 
değiştiği takdirde bu cettvelleri de yeniden değiştirmeye mahal kalmaması için, vergi miktarlarını 
cetvel metninden çıkarmıştır. 

Diğer taraftan vergi miktarları; bu cetvellerin metninden çıkarılmış olmakla beraber, halen, bu 
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cetvellerin altında (ihtar) namiyle birtakım hükümler mevcuttur. 

Meselâ 2525 liraya kadar olan ayhk ücretlere ait ortalama meblâğları ihtiva eden 2 numaralı 
cetvelin altındaki ihtar notu aynen şöyledir: 

2525 lirayı aşan ücretler, 
1. Ücretin 12 misli alınır, 
2. Bulunan miktarın 1 numaralı cetvelde tekabül ettiği ortalama meblâğ tesbit olunur, 
3. Bu ortalama, meblâğ üzerinden Uc-v-.plar-a<'ak verginin 1/12 si ücretin aylık vergisidir. 
Cetvelin sonuna bu ihtar notunun konulması sebebi aşikârdır. Cetvel ilânihaye devam edemiyece-

ği için, 2525 liraya kadar olan ayhk ücretlerden kesilecek vergi hesap edilerek cetvele konulmuş; 
bu miktardan fazla olanlar için de cetveldeki vergi miktarları ne şekilde hesap edilmiş ise o şekilde 
hesap edileceğine dair ihtar notu konulmuştur. 

Durum, 3 ve 4 numaralı cetvellerde de aymdır ve vergi mfiktârjarını irae etmediği halde, cetvel 
ler ilk şekilleriyle (Aylık ücretlerden yapılacak tevkif ata mahsus) veya (Gündelik ücretlerden yapı1 

cak tevkifata mahsus) isimleriyle kanunîyet kesbetmiştir. 
3. Kânun vâznna atfolunan diskriminasyon iddiasına gelince; böyle birşey bahis mevzuu değildir. 

Kanunun gerekçesinde 91 aci maddeye hu cetvellerin sırf tatbikat kolaylığı bakımından eklenmiş 
olduğu sarahaten beyan edilmektedir. Kaldı ki, tasarının umumi" heyette müzakeresi sırasında 
komisyon sözcüsü; verilen bir önerge münaseb?tiyk'. şunları söylemiştir : 

(Efendim, bu toplam sistemi «Sistem global» denilen sistemde, bütün mükellefler için nispeti ay
nen tatbik etmek zarureti vardır. Burada nispetler üzerinde bir diskriminasyon yapmaya imkân yok
tur. Vergi nispetlerinde bir tefrik, «Sedüler» sistemde yapılır..,,) 

Bu sebepler muvacehesinde 5421 sayılı Kanunun 91 nci maddesinin (B) fıkrasının ve bu kanuna 
bağh 2, 3 ve 4 numaralı cetveller sonundaki hükümlerin yorumlanmıyâ ihtiyaç göstermiyecek şekilde 
vazıh bulunduğuna ve senelik miktarın vergiye matrah teşkil etmesi lâzımgeleeeğine Komisyonu
muzca karar verilmiştir. 

Hasankale'nin Sıçankale köyünde kayıtlı Karacaoğlu Hacı Şen'in Ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında 

(Resmî Gazete ile ilâm : 26 . VII. 1951 - Sayı: 7868) 

1737 

Üstü kıta çavuşu Mehmet Şimşek'i tüfekle Öldürmekten suçlu Hasankale'nin 
Sıçankale köyünden Karacaoğlu 1336 doğumlu ve 9 ncu Tümen 17 nci Piyade Ala
yı 7 nci bölük erlerinden Hacı Şen'in ölüm cezasına çarptırıldığı hakkında 9 neu 
Tümen Askerî Mahkemesinden verilen hükmün onanmasına dair Askerî Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinden çıkan 30 . IV . 1 !)51 tarih ve 184 esas, 389 karar sayılı ilâm 
ile onanmış olan hükmün yerine getirilmesine Anayasanın 26 nci maddesi hükmü 
uyarınca karar verilmiştir. (Cilt : 9 - Sayfa: 83,171,195:197). 

18 Temmuz 1951 


