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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Taşıt Kanunu tasarısı üzerindeki görüşme
lere devam olundu. 

Tunçkanat Haydar'm, Millî Savunma Ba
kanlığına mahsus lojmanların bakım, onarım, 
idame ve muhafaza masraflarına dair kanun 
teklifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

Birleşime son verildi. 

Başkan 
Küçük Sami 

Divan Kâtipi 
Özkaya Mehmet Şükran 

Divan Kâtipi 
Karavelioğlu Kâmil 

»•<t 

B Î E Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 11,10 

BAŞKAN — Gürsoytrak Suphi. 

KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil. 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'm, 
4273 sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi 
Kanununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun 
teklifi ve Güvenlik Komisyonu raporu (2/183) (1) 

BAŞKAN — Çok muhterem arkadaşlarım; 
Mucip Ataklı ve Haydar Tunçkanat'm, 4273 sa
yılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanunu
na geçici bir madde ilâvesine dair kanun tek
lifini görüşmek üzere ilk sözü teklifin sahibi 
olan Sayın Ataklı'ya veriyorum. Buyurun. 

ATAKLI MUCİP — 4273 sayılı Subaylar 
Heyetine mahsus Terfi Kanununun 7369 sayılı 
Kanunla değiştirilen 16 ncı maddesinin (C) fık
rasında : (Yüksek Kumanda Akademisi tedri
satını en az iyi derecede bitiren kurmay subay-

(1) 210 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

lara bir yıl kurs zammı verilir) denilmektedir. 
Biz, İnkılâbın akabinde orduda yapılan tensi
kat dolayısiyle ordu kadrolarında vazife göre
cek ve sivil sektörde vazifeli olan arkadaşları
mızın - işlerin aksamaması mülâhazasiyle - kurs
larını durdurmuş idi. Bu meyanda Yüksek 
Kumanda Akademisinin de ikinci bir emre ka
nar faaliyetinin durdurulması istenilmişti. Bu
nun üzerine geçenlerde Genelkurmay Başkanlı
ğı Ocak ayı içinde Yüksek Kumanda Akademi
sinin tedrisata başlaması kararına varmıştır. Bu 
karar Yüksek Heyetinizin prensip kararma mu
gayir olduğundan durdurulmuş, bu durduruş 
1960 - 1961 yılları içinde terfi sırasında bulu
nan birçok subay arkadaşlarımızın mutazarrır 
olmasına sebebolacağından, bunların kabul edi
lecek yeni bir hükümle alacakları* bir yıllık kı
dem zammı Ağustos 1961 de te?fîleriıü sağlaya
caktır. - \ - i -r '•'•• 



B : 66 30. 
Yüksek malûmları olduğu üzere, Yüksek Ku

manda Akademisinin mevcudu 331 kişidir. Bun
lara bir hak tanınmak nıaksadiyle Yüksek Hu
zurunuza gelmiş bulunuyoruz. Bu subaylara 
Yüksek Kumanda Akademisinden tezleri verile
cek, muvaffak olanın da terfileri sağlanmış ola
caktır. Erkânı Harbiye tarafından bunlar sıra-
siyle tedrisata gönderileceklerdir. Bu suretle Ka
ra, Deniz ve Hava Yüksek Kumanda Akademi
sinde bulunan subaylar hem kurs görecekler, 
heiu de tezlerini vermek suretiyle kıdem hakla
rını kaybetmemiş olacaklardır. Benim tasarı hak
kındaki genel maruzatım bundan ibarettir. Soru
larınıza ayrıca karşılık verilecektir. 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında arka
daşlarımızın beyanını dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Söz istiyen var mı» Buyurun Sami Küçük. 

KÜÇÜK SAMİ —• Kurulmuş olan bir müesse
se vardır. Bunun teşkilini değiştirmenin sebebini, 
hikmetini ben şahsan anlıyamıyorum. 6 ay, 5 ay 
devam etme keyfiyeti emirle de tanzim edilebi
lir. Bu müddet indirilebilir. Hem 30 Ağustosta
ki terfi zamanına yetişir, hem de tezlerini ha
zırlama imkânı bulmuş olurlar. Zannediyorum, 
bunun için bir kanuna lüzum olmadan bu su
retle hem normal yoldan teminat altına alınmış 
olur, hem de arkadaşlarımız zarar etmemiş olur
lar Eskiden tez yazmak için bizlere hiç zaman 
ayırmazlardı. Şimdi Akademiye gitmeden evvel 
tezleri kendilerine veriliyor. Akademiye gittik
leri zaman tezlerini hazırlamış ve notlarını al
mış oluyorlar. Hem de bu suretle özel bir kanun 
da çıkarmamış, aynı zamanda mevcut sistemler 
içinde de kalmış olacağız. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Sami Küçük ar
kadaşımız bir dereceye kadar haklıdırlar. Fakat 
eldeki imkânlar bu işe bizi mecbur kılmaktadır. 
Şöyle ki : Malûm olduğu veçhile, Yüksek Ku
manda Akademinin gayesi kurmay olmuş subay
lara, üç silâhlı kuvvetin kullanılış şekillerini ve 
onlar hakkında yüksek sevk ve idareyi müşte
reken vermek için ihdas edilmiştir. Fakat tat
bikat göstermiştir ki, bu iş lâyıkiyle yapılma
maktadır. Onun için bu müesseseye bir fasıla 
verelim, yeni baştan programlarım hazırlamak 
suretiyle iyi bir şekilde kuralım dedik. Fakat 
craya yapılan tâyinler ve bu tâyin edilen subay
lardan bir kısmının diğer sivil hizmetlerde kulla
nılmış olmaları," Yüksek Kumanda Akademisi-
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ııin kadrosunu zayıf bırakmış ve lüzumlu hazırlık
la]' da yapılmıştır. Ataklı Albayımın bildirdiği 
gibi oraya gidecek olan subayların kıtası ba
şında iken tâyinleri yapılmış ve bunlar yeni tâ
yin edilmişlerdir. J l e r ne kadar bunlar için, Mil
lî Savunma bütçesinde bir para ayrılmışsa da, 
kıta kumandanlarının kıtalarının başından ay
rılmaları Heyeti Umumiyeniz tensibetmediği 
için, bu kursun tekrar doldurulması için emir ve
rilmiştir. Biz de bu kararı Erkânı Harbiyeye 
tebliğ etmişizdir. Onlar da bu emir üzerine bu 
işi durdurmuşlardır. Bu husus birçok subayların 
mağduriyetini mucip olacağından takdir Yük
sek Heyetinizindir. Keyfiyeti arz ederim. 

KAPLAN KADRİ — Bu teklifi kabul etmek 
bir zarurettir. Arzu edilirse bir kayıt konulabi
lir. Bu arkadaşlar Akademiyi bitirmişlerdir, 
araştırma vasıflarını haizdirler, şahsi mesaileri ile 
de tezlerini hazırlıyabileceklerdir. Ayrıca Yüksek 
Komuta Akademisinde kurslara devam suretiyle 
mesele kendiliğinden halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yucun Ataklı. 

ATAKLI MUCİP — Sami Beye cevap ver
mek istiyorum. Bir bakıma Sami Bey haklıdır 
ama biz de kendi zaviyemizden haklıyız. 

Yüksek Komuta Heyetine hoca yok. Talebe 
gönderilse bile, 150 kişiye hoca bulmak müm
kün değil, okutulamaz, tatbikat konulamaz. Bu 
bakımdan zaruridir. 

Arkadaşlarım hiç sunutakdir yoktur. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, bâzı arkadaşları

mız müdahalelerimi fazla buluyorlar. Zamandan 
tasarruf bakımından konuşuyorum. 

Şimdi kifayeti müzakere takriri verilmiştir. 
Oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununa aşağıdaki geçici madde 
'lâve edilmiştir : 

GEÇİCİ MADDE — Alacakları bir yıllık ki
lemle 30 Ağustos 1961 tarihine kadar terfi ve
ya terfih durumuna girecek kurmay subaylar-
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dan Harb Akademileri Talimatına göre Yüksek 
Kumanda Akademisine girme şartlarını haiz I 
olanlara Genelkurmay Başkanlığınca tez ko
nuları tevzi edilir. Hazırladıkları tezleri mu
vafık görülen kurmay subaylara bir yıl kıdem 
zammı verilir ve bunlar bilâhara Yüksek Ku
manda Akademisi tedrisatına sevk olunurlar. 
Bunlardan tezden dolayı kıdem zammı verilen
lere Yüksek Kumanda Akademisini bitirmek
ten dolayı ayrıca kıdem zammı verilmez. 

BAŞKAN — Tez konulan verilir diye bir ta
dil teklifi vardır. «Genelkurmay Başkanlığınca 
tez konuları tevzi edilir» tâbiri yerine «verilir» 
şeklinde düzelttik. Bunu kabul edenler... Madde ' 
bu şekliyle kabul edilmiştir. I 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. Kanun hayırlı j 
olsun. 

2. — Emekli sandıkları ile maluliyet ve ölüm 
sigortalarının birleştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı i 

• [ 

BAŞKAN —• Efendim, Sıtkı Paşanın hergün 
takibettiği bir tasarı vardır, İktisat ve Sosyal 
işler Komisyonundan'da geçmiştir, fakat bas-
tırılmamıştır. Bunun bir an evvel kanunlaşma- , 
sini arkadaşımız arzu etmektedirler. Şimdi bu
nun müzakeresine geçeceğiz. 

Emekli sandıkları ile maluliyet ve ölüm si
gortalarına tâbi hizmetlerin birleştirilmesi 
hakkındadır. 

Şimdi arkadaşımız Ulay Sıtkı'ya söz veriyo
rum. 

ULAY SITKI — Efendim, bizim müessese
de her ne kadar işçi yoksa da bu tasarı daha j 
ziyade Çalışma Bakanlığını alâkadar eden bir 
mevzudur, iktisadî Devlet Teşekküllerinde ça- i 
lışan işçilerin mühim bir kısmı bununla ilgili- I 
dir. 10 sene işçi olarak çalışıp da sonradan me- | 
muriyete geçenlerin işçi iken emekli sandığında j 
birikmiş hakları sandıkta kalıyor, sonradan me
muriyete geçtiği zaman da Türkiye Cumhuriyeti j 
Emekli Sandığına tâbi oluyordu! Orada memuri- j 

.1960 0 : 1 
yetle on, on beş sene çalıştıktan sonra emekli 
hakkına sahiboluyor, emekli olduğu zaman hem 
emekli maaşını alıyor, nem de sandıktaki maa
şını alıyordu. Halbuki kendi biriken hakları en 
sonunda Emekli Sandığına devredilirse bütün, 
emeklilik hakkı orada Loplanmış olur. 

Keza Emekli Sandığına dâhil bir işte çalışıp 
da, sonradan îşçi Sigortalarına dâhil bir işe gi
renler var. Bu kabul jdilirse, emeklilik hakkı 
baki kalmış olur. Vaktiyle Emekli Sandığında 
çalışıp da îşçi Sigortalarına dâhil bir işt3 çalı
şanlar olduğu gibi, îşçi Sigortalarına dâhil bir 
işte çalışırken Emekli Sandığına tâbi bir işte 
çalışanlar da vardır. Nerede çalışırsa çalışsın 
sonunda emekliliği devam edecektir. 

3. -— 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı ve î'ctisat Komisyonu raporu 
(1/160) (1) 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Arkadaşlar, 
birkaç malî kanun var, elimizde. Birisi 199 sıra 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili bir 
tasarı. Arkadaşların yanında ise lütfen, bulup 
bakabilirler. Eğer görüşülecekse, ben temsilci
leri çağırayım, vergilere ait tasarıları görüşe
lim. 181 numaralı Vergi Usulü hakkındaki Ka
nun bir de Bina ve Arazi Vergisi Kanunu baş
ta olarak 4 tane kanun tasarısı huzurunuza ge
lecektir. Bunlardan üçü hazırdır. Hükümetten 
geldi, komisyonumuzda konuşuldu, halen de ge
ce - gündüz devamlı olarak üzerinde çalışıyor. 
Bunların }çinde en kısası Kurumlar Vergisidir 
ki, huzurunuzdadır. Bundan sonraki 181 sayılı 
Gelir Vergisi tasarısıdır. Esas değişiklik bu ta
sarıda olup zirai gelirlerde ve esnaf muaflığı
nın daraltılması konusundadır. Üçüncü tasarı 
Usul Kanunudur. Dördüncü tasarı ise Bina ve 
Arazi Vergisi tasarısıdtr. Bu son tasarı Hükü
metten henüz bize intikal etmiş değildir. Büt
çeyle ilgili bir durumu >lduğu için bütün vekâ
letler bizi bu tasarı üzerinde sıkıştırıyorlar. 

Şimdi 199 sayılı Tasarıyı uzmanlar size tak
dim edecekler. Hükümet kanaliyle gelmiş olup 
İktisat Komisyonunca tekemmül ettirilmiştir. 

(1) 199 S. Sayılı basmaşom, tvtanağm $o 
nundadır, 
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Sözü inceleme Kurulu Başkanı Adnan Baş-

er'o veriyorum. 
ADNAN BAŞER — Efendim, gerekçenin 

ana hatlarını Vergiler Temyiz Komisyonu Baş
kanı Arif Arıkan arkadaşımız izah edecekler
dir. Sözü ona vermenizi rica edeceğim. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Efendim, Kurumlar 
Vergisi, Gelir Vergisi sistemi içinde yer almış
tır, vergi mükelleflerinden munzam olarak alı
nan bir vergidir. 

Malûmları olduğu üzere, şahıslar münferit 
olarak faaliyette bulunacağı gibi büyük ser
maye şirketleri de kurabilir. Büyük sermaye şir
ketlerinin ortağı olması dolayısiyle 'kazanç elde 
eden şahısların vergileri münferiden çalışan 
şahısların vergilerine nazaran bir parça daha 
artırmak şekli dünyada tatbik edilen bir usûl
dür. Çünkü bu kazanç sadece sermayeden gel
mekte, en kuvvetli bir kazanç olması dol ay isiy
le munzam bir vergi alınır. Bunu âzami limit
leri itibariyle bir misalle arz etmek isterim; 

Bugün mer'i olan kazanç ve gelir vergisi 
kanununa göre bir şahsın münferit çalışması 
halinde, Kazanç Vergisi öderse, âzami yüzde 
50 nispetinde Gelir Vergisi öder. 

Halbuki bir sermaye şirketine ortak olacak 
olursa, Kurum Vergisi olarak evvelâ bir yüzde 
10 nispetinde vergi alınmaktadır. Bu kurum
dan elde edilecek kazanç ortağa intikal ettiği 
zaman, münferit teşebbüs sahipleri gibi ayrıca 
'bir Gelir Vergisi ödemektedirler. Âzami nispet 
%/50 dil*. Kurumlar Vergisi nispeti de % 5 
olduğuna göre mecmuu % 55 e çıkmaktadır. 
Yalnız başına çalışan bir şahıs % 50 nispetinde 
bir vergi verdiği halde, bir kurumun ortağı o-
lan ve sermayedar vaziyetinde olan şahıs di
ğerlerine nazaran •% 5 vergi fazla ödemektedir. 
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerinde ha
zırlanan tadiller muvacehesinde Kurumlar Ver
gisinde halen % 10 olan nispetin % 20 ye çıkarıl
ması derpiş edilmektedir. Ayrıca da Gelir Ver
gisi nispeti, tetkikinize arz edilecek lâyihada 
% 60 a kadar çıkarılmaktadır. Bu takdirde 
kurumun ortağı olacak şahsın ödiyecği âzami 
vergisi nispeti %/ı69 a baliğ olacaktır. 

Şimdi bizde kurumlar, yani büyük sermaye 
şirketleri daha ziyade aile şirketleri vaziyetin
de olduğu için kazançlarını ortaklarına dağıt

mamak suretiyle vergi yükünü azaltmaya, yanı 
bir nevi vergiden kaçırma yoluna giderle?-. Bunu 
önlemek için de ücretlerde ve sairelerde olduğu 
gibi, tediye sırasında bir vergi kepmek usulü var
dır ki, buna biz stopaj diyoruz. Bu kurumun ka
zancını da stopaja tâbi tutmak suretiyle ku
rum kazancının ortaklara tevzii imkânını sağ
lamak yoluna gidilmiştir. Yani kurumların ka
zançlarını ortaklara tevzi etmek zorlanması hük
mü mevcuttur. Bugün mer'i olan hüküm
lere göre bir kurum kazancı ortaklara dağıtıl
maz da şirketin elinde bırakılırsa % 23,5 nis
petinde bir vergi ödemek mecburiyeti vardır. 
İşte 'bu '% 36 ya çıkarılacaktır. Kurum ortak
larından biz % 36 vergi alacağız. Huzurunuza 
getirilmiş olan teklifin esasları Kurumler Ver
gisi nispetinin % 10 dan c/b 20 ye çıkarılması
na müteveccihtir. Diğer tadil teklifleri ise tat
bikattaki bâzı aksaklıkların düzeltilmesine mü-
tevecihtir. 

Bunun dünya tatbikatmdaki durumunu göz
den geçirirsek Kurumlar Vergisinin % 30 nis
petinde olduğunu görürüz. Bu nispet kurum
lara göre, şirketlerin nev'ine göre % 85 nis
petine kadar çıkacaktır. Bu da vâkrdır. 

îBkde çok büyük şirketler kurulamamıştır. 
İktisadi kalkınma büyük şirketlerin kurulması 
ile mümkün olacaktır; ilerlememiz buna bağlı
dır. Millî Kalkınmamızın büyük şirketlere bağ
lı olması muvacehesinde Kurumlar Vergisinin 
% 80 nispetine kadar yükseltilmesi fayd-alı gö
rülmemiş, bunu mâkul bir had dâhilinde tu
tulması uygun görülmüştür. 

Müsaade ederseniz, Yüksek Heyete bir fi
kir verebilmek için Kurumlar Vergisinin Dev
let gelirleri içindeki durumunu arz edeyim: 

Neticesi alman 1959 malî yılında Devlet ge
lirlerinin '% 3,7 sini Kurumlar Vergisi teşkil 
etmektedir. Millî gelirimizin toplamı 5 milyar 
739 milyon liradır. Kurumlar Vergisi 214 lira 
ile %/3.7f Gelir Vergisi % 27,3 tür. Bundan son
ra diğer kaynaklar geliyor. 

% 10 nispetini %20ye çıkarmak suretivle 1959 
yılı hâsılasına nazaran 90 milyon lira civarın
da, 1960 varidatının seyrine nazaran da senede 
100 milyon lira civarında bir gelir artışını Ha
zineye sağlıyacaktır. Diğer hususlar tatbikatta
ki aksaklıkları gidermeye müteveccih olan hu
suslardan ibarettir. 

— 5 
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BAŞKAN — Tümü üzerinde, buyurun. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Buraya, huzu
runuza şimdi malî birtakım kanunlar gelmiş 
bulunuyor. Ben evvelâ şunu öğrenmek istiyo
rum : Hükümetin malî politikası nedir? Bu bi
linmeli ve açıklanmalıdır ki ondan sonra bu ka
nunlara ihtiyaç var mı yok mu meselesi ortaya 
çıksın. 

Hep biliyoruz ki; ikinci Dünya Harbinde yı
kılan, yakılan Almanya harb sonrasında mütte
fiklerin muazzam tazminatlariyle karşılaşmış, 
fakat orada hiçbir zaman vergilerin yükseltil
mesi yoluna gidilmemiştir. Bunun memleket 
konjonktüründeki menfi tesirleri nazarı itibara 
alındığından bu yola gidilmedi ve âzami vergi 
nispeti de % 55 olarak kabul edildi. Memleke
timiz iktisaden gelişmemiş bir memleket olması 
dolayısiyle sermaye terakümü önlenememiştir. 
Almanya vergi fazlalaştırma siyasetinden ziya
de sermaye tasarrufu politikasından bugünkü 
hale gelmiştir. Vergi üzerindeki konuşmalara 
başlamadan evvel Hükümetin bu husustaki po
litikasını öğrenmek isterim. Bu hususta açıkla
ma yaparlarsa memnun kalırım. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARlF ARIKAN — Müsaade ederseniz 
bendeniz sadece bu vergi mevzuunda arz ede
yim. Şimdi Gelir Vergisi sistemi içinde yer 
alan mükelleflerden ziyade geliri az olan zümre
nin sırtından toplanmaktadır. Bunun başında 
en kolay yakalanan memurlar, ücretliler ve iş
çiler yani Devlet sektöründe veya hususi teşeb
büsün yanında çalışan personeldir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, görüş
mekte olduğumuz kanun tasarıları Hükümetin 
malî politikasını ilgilendirmektedir. Acaba bu
nun hakkında varılmış bir netice var mıdır? 

ARlF ARIKAN — Ücret ve maaş alanların 
ödemekte oldukları Gelir Vergisi nispeti % 64 ü 
teşkil* etmektedir. Diğer sanayi, ticaret erbabı
nın ödediği vergi nispeti % 35 civarındadır. 

Bu durumu göz önünde tutan komisyonu
muz, küçük irat sahiplerinin vergilerini hafif
letme meselesini ele almış olup buna göre' hu
zurunuza gelecektir. Böylece vergi yükü hafif-
liyecek olan küçük kazanç sahipleri gelirlerinin 
bir kısmını tasarruf etmek imkânını bulmuş 
olacaklardır. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Sayın Selâ-
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hattin özgür arkadaşımız, bu tasarı münase
betiyle istedikleri cevabı belki alamıyaeaklardır. 
Ancak, Hükümetle yapılan müşterek toplantıla
rımızda, bu hususun izahını istiyebilirler. 

Devletin vergi kaynaklarının zorlanmasını 
temin etmek temenniye şayandır. Ama bugün 
görüştüğümüz tasarı bir zarurettir. Biz boyuna 
cari masrafları artırıyoruz. Çıkardığımız bir
çok kanunların her biri bütçeye elli, yüz mil
yon lira civarında külfet tahmil ediyor. Acaba 
bunları Devlet vergi almazsa nasıl karşılıyacak? 
Bu bir. 

Şimdi, Hükümet temsilcisinden soruyorum : 
Niye Kurumlar Vergisi bizde düşüktür? Ni
ye % 20 ile geliyorsunuz da % 30 ile gelmiyor
sunuz? 

ARlF ARIKAN — Biraz evvel de arz ettiğim 
gibi, vergilerin iktisadi hayatta muhtelif re-
perküsyonları var. Bu Kurumlar Vergisi nis
petinin yükseltilmesi memlekette kurulacak bü
yük şirketlerin kurulmasına set çekecektir. 

KARAVELlOĞLU KÂMlL — Yunanistan'
da bu vergi seviyesi nedir acaba? 

ARlF ARIKAN — Yunanistan hakkında 
hususi bilgimiz yoktur. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL —• Bir iki mü
şahhas misal var mı? 

ARlF ARIKAN — Birleşik «Amerika'da Re-
gulated Investment Company için nispet % 22 
- % 30, Personel Holding Company için % 85 
tir. Kanada'da % 18 - % 47, Fransa ile Al
manya'da ise % 50 civarındadır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Hükümetin 
malî politikasının tesbiti, malûmuâliniz olduğu 
üzere, Komitede yapılır ve Hükümetin progra
mına esas olmak üzere bir direktif verilir. 
Bun!ar her günkü konuşmalarda müzakere edil
mekte, lüzum görüldükçe münakaşa edilmek
tedir. Onun için Selâhattin özgür arkadaşımın 
sözlerini pek anlıyamadım. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, vaziyet 
hiç do» ne Sayın Albayımın söylediği ve ne de 
Karavelioğlu Kâmil arkadaşımızın söylediği gi
bidir. Ne çare ki söylemeden duramıyorum. Ko
mite kanunlar çıkarırken nâçiz görüşlerimi do 
arz etmek mecburiyetindeyim. Bütün mesele 
memleketin iktisaden gelişmemiş olması ve ser
mayesinin terakümü meselesidir. Az gelişmiş 
memleketlerde muafiyetlerin büyük zararları 
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vardır. Bu sebeple âdilâne bir vergi sistemi 
koymak mecburiyetindeyiz. îktisadcn gelişmiş 
memleketlerde dahi Muamele ve Gelir vergile
rinin yekûnu % 55 i geçmez. Sermayenin tera
kümünü, tasarrufların artırılmasını teşvik etmek 
lâzımgelmiştir. Gemi sanayii, diğer çeşitli sa
nayi kolları bu suretle gelişmiştir. Hiçbir za
man vergi nispeti % 09 a yükseltil memiştir. 

Şirketler ve kurumlar bizim de ihtiyaç duy
duğumuz teşebbüslerdir. Bu türlü şirketlerin 
kuruluşuna mâni olmak bizim için iktisadi bir 
hatadır. 

Benim kanaatime göre, memlekette tasarru
fu sağlıyacak, sermayesinin artışını temin ede
cek şekilde vergileri ayarlamak lâzımdır. Bu
nu sağlıyacak hükümler vaz'edilmiştir. 

Geliri artırmak maksacliyle konulacak vergi
ler bizim bünyemizde menfi tesirler yapacaktır. 
Esasen tasarının aleyhinde değilim. Ama, bu 
noktaların iyice aydınlanması, •vuzuha, varıl
ması lâzımdır. Bugün fazla vergi tahsil ede
lim derken, malî konjonktürde gerilemeye se-
beboluruz. -iyice mütalâa edilmesini arzu edi
yorum, ondan sonra bu meseleye eğilelim. 
Onun için arz ediyorum. 

YILDIZ AHMET — Bu tasarının umumiyet
le lehimleyim. Yalnız «yeni bir zihniyet bel ir
miyor» intibaı bende var. Nispetlerde toptancı 
bir görüş hâkim. Bütün memleketlerde vergi 
nispetlerinde bir kademelenme olduğu halde bu
rada böyle bir şey yok. Ne kadar çok kazan;;.-a 
kazansın c/c 20 değişmiyor. Halbuki burada da 
meselâ Gelir Vergisi sahasında olduğu gibi bir 
kademelenme olmalıdır. Meselâ Amerika'da fark
lılaşma var. Acaba neden? Kademeleşmeye mi gi
derek orada bu olmuş, yoksa başka sebeplerle mi 
olmuş? Veya kademelenmeyi onlar da Gelir Ver
gisine mi inhisar ettiriyorlar, yoksa Kurumlar 
Vergisinde başka bir sebep mi vardır? Bu husus
ta tenvir edilmckliğimizi rica ediyorum. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİU ARIKAN — Efendim, Kurum
lar Vergisi izah edilirken ilk hazırlanan projede 
vergi nispeti % 20 olarak teklif edilmiştir. Yani 
1949 senesinde bu husus müzakere edilirken, in
tikal devresi geçirilsin, ondan sonra bu nispet 
nazarı itibara alınsın diye c/c 20 den % 10 a in
dirilmiştir. Bu intikal devresi de geem;ştir. Ku
rumlar Vergisinde kadem el endirmo yoktur, de-
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nemez. Kurumları nev'ine göre ikiye ayırmak lâ
zımdır. Birisi sermaye şirketleri, diğeri de ik
tisadi Devlet Teşekkülleridir. Sermaye şirketle
rinde nispet % 10 ve iktisadi Devlet Teşekkül
lerinde de % 35 esas ittihaz edilmiştir. Bu teklif
le iktisadi Devlet Teşekküllerinin nispetleri sa
bit tutulmaktadır. Sermaye şirketlerinde de 
c/c 35 e çıkarılmaktadır. Sermaye şirketleri ne
den fazla vergiye tâbi tutulmuştur? iktisadi Dev
let Teşekküllerinde niçin tahakkuk ettirilen ver
gi nispeti sabit tutulmuştur? Bu teşekküllerin or
takları yoktur, binaenaleyh bu vergi nihai vergi
dir. Sermaye şirketlerinin ortakları vardır, or
takları aldığı kazançtan ayrıca Gelir Vergisi ve
rirler. 

Gelir Vergisi kademeli bir sisteme tâbidir. 
c/c 15 ilâ % 50 dir. 

Böylece sermaye kazancından nihai olarak biz
de Kurum Vergisi de nazarı dikkate alınırsa % 22 
den, % 55 e kadar bir nispet tesbit edilmiştir. 

Diğer memleketlerde Gelir Vergisi nispeti ka
demeli bir şekildedir. Bizde bu kademeler tama-
mivle tahakkuk edememektedir. Mâruzâtım bu 
kadardır. Eğer arzu edilirse, teferruatına dair 
de izahat vermeye hazırım. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, mümessil 
arkadaşımızın izahatından anlaşılıyor ki, Devlet 
gelirinin % 22 si Gelir Vergisidir, 1 milyar 600 
milyon ediyor. Bu verginin % 64 ü genel kazan
cın % 3,2 sini temsil eden memurlardan, ücret
lilerden alınmaktadır. Binaenaleyh geride üçte 
bir gibi bir nispet ancak ticareteilere, sanayicile
re düşmektedir. Böyle olunca, demek ki, bütün 
ticaret ve sanayi erbabından ve bütün serbest 
sektörde Gelir Vergisinin miktarı yalnızca 400 
milyon liradan ibaret. Halbuki üç milyarlık 
Devlet bütçesinde 1 milyar lira. personelden ver
gi olarak almıyor. Demek ki, memlekette ti
caretten, sanattan her şeyden elde edilen kazanç 
1 200 000 lira. Bunun vergisi 400 milyon lira. 
Tedavüldeki para miktarı 4,5 milyar lira olduğu
na göre şu halde bu paranın üç milyarı kuyu
larda muattal yatıyor, ancak 1,5 milyarı kulla
nılabiliyor. Bu vergiyle hakikaten memlekette 
hiçbir şey yapmak mümkün değil. Durum bu ka
dar vazıh iken biz hâlâ % 5 lerle, % 10 larla oy
nayıp duruyoruz. Biz müeyyideleri artırmak su
retiyle değil başka yollar bulmak suretiyle bu 
400 milyonu 4 milyara çıkarmanın yollarını araş-
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•tırmalı ve bulmalıyız. Bu bakımdan, bir haftaya 
kadar Kurucu Meclis toplanacak, aşağı - yukarı 
demokratik bir yola gidilmiş olacaktır. Elimizde 
böyle bir imkân varken bu vergi işleriyle uğraş
mamızı doğru bulmadım. Saniyen Maliye Vekili 
arkadaşımız da memlekete dönmek üzeredir. Ha
len Maliye Bakanlığı de vekâletle idare edilmek
tedir. Belki Maliye Vekili geldiğinde bunları da 
'beğenmiyecektir. Binaenaleyh vergi kanunları
nın aleyhinde bulunuyorum. 

İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI AD
NAN BAŞER — Sııplhi Yarbayımın sözlerinde 
bir hakikat payı vardır. Gelir Vergisi hâsılatı
nın yükselmemesine sebep verginin umumileşme-
mesidir. Vergi sistemi ibelli olmuş, Gelir Vergisi
nin yükselmesine doğru gidilecektir. Vergi işi 
adalet prensipleri içinde yapılacaktır. Bu tasa
rıyı onun için dikkatinize arz etmiş bulunuyoruz. 

iSaym Yarbayım buyurdular ki; «Bunu Kuru
cu Meclis yapsın.» Ancak bu vergi takvim yılına 
bağlıdır. 1962 senesinde tatbik edilmezse 1962 yı
lı 'bütçesi için bir vergi koyamama durumu ola
caktır. 

Zaten ziraatten Gelir Vergisi alınmamakta
dır. Türkiye 'de 44 milyar lira safi hâsıla tahak
kuk etmektedir. Bunun % 40 ı çiftçi, % 45 i 
sanayi ve ticaret, % 10 u maaş ve ücretliler
den alınmaktadır. Vergi dağılışına bakacak 
olursak, % 10 ticaret erbabı, % 20 ücretliler, 
% 70 de diğerlerine düşmektedir. 

Bu vergi dağılışında bir adaletsizlik vardır. 
Bâzı vergiler sadece ücretlilerden alınabilmek
te, buna mukabil ticaret, sanayi ve ziraat erba
bından alınamamaktadır. 

Ticaret erbabı ziraatçinin kazandığını gös
termektedir. Gelir Vergisinin hâsılasını düşür
mek için birtakım masraflar göstermekte, mik
tarını düşürmektedir; onun için Gelir Vergisi 
hâsılası da az olmaktadır. 

KARAVELtOĞLU KÂMlL — Şu altı ka
nun, vergi adaletsizliğini önlemek için yeni bir 
çalışmadır. Bâzı vergileri işçi ödüyor, memur 
ödüyor, esnaf ve çiftçi ödemiyor. Vergi siste
mindeki aksaklıkları biraz olsun gidermeye ça
lışıyoruz. Bu tasarılar ziyadesiyle mühim tasa
rılardır. Uzamasın, kifayet takriri de veriyo
rum. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Şimdi tasarının madde madde okunarak oy

lanmasını kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyunuza vaz'ediyorum. 

Kabul edenler... KaJbul edilmiştir. 

5422 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kuramlar Vergisi 
Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyet mevzuu 
Madde 12. — 11 ne'i maddede yazılı dar mü

kellefiyet mevzuuna giren kazanç ve iratlar 
şunlardır : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yaibancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapılan 
işjlerden elde edilen ticari kazançlar (merkez
leri hesabına iıhracedilmek üzere Türkiye'de sa« 
tınaldıkları veya imal ettikleri malları Türki
ye'de satmaksızm yabancı memleketlere gönde
renlerin bu işten doğan kazançları Türkiye'de 
elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması veya 
satış akdinin Türkiye'de inikat eylemesidir); 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler; 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları; 
4. Türkiye'de bir tarım işletmesini işleten 

yabancı kurumların bu faaliyetten elde ettik
leri kazançlar; 

5. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul 
malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar; 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları; 

7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 
iratlar (1 numaralı fıkra hükmü dışında kalan
ların menkul kıymet satışından elde ettikleri 
kazançlar hariç ti r.) 

İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI AD
NAN BAŞER — Teknik bakımdan aksıyan hu
susları ıslah için yazılmıştır, başka bir yenilik 
yoktur. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kanunun nehrinden 
evvel taaihhüt ve anlaşma yoliyle bâızı işlere gi
rişilmiş olacaktır. Meselâ Türkiye'de tarım iş-

— 8 — 
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letmesi olan yabancı kurumlar vardır. Bunlar 
iböyle bir taahhüde girmişlerse vergi artırılması 
yüzünden bunlar hakkında ne muamele yapıla
caktır? 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Hususi kanunla vergi 
hakkında bir hüküm ka'bul edilmişse o hüküm
ler taibiîdir ki, mahfuz olacaktır. O bakımdan, 
îbu maddede zaten her hangi bir yenilik de yok
tur, sadece vuznlh vermek istenmiştir. Yapılan 
tadil bir numaralı bentte parantez içindeki hü
kümdür ki, bu eskiden anlaşılmıyordu. Türki
ye'ye gelip, Türkiye'den mal alıp bunu dışarıya 
ihracetmek üzere faaliyette (bulunan şahısları 
vergiden muaf tutuyoruz. Türkiye'de elde etti
ği bir kazanç da yoktur. Eski madde bunu va
zıh olarak ifade etmiyordu. Tereddütleri izale 
edecek şekilde hüküm değiştirilmiştir. 

Bir esaslı değişiklik de bu maddenin 6 nu
maralı bendindedir. Türkiye'de elde ettikleri 
sermayenin iratları hariç tutulmuştur. Gelir 
Vergisine muvazi bir değişikliktir. Burada da
ha iyi anlaşılır, şekilde vaz'edilmiştir, başka bir 
şey yoktur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Safi kurum kazancı 
Madde 13. — Kurumlar Vergisi, birinci mad

dede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi için
de elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden 
hesaplanır. 

Kurumların safi kazancının teabitinde Gelir 
Vergisi Kanununun (42 nci maddesinin bir'nci 
fıkrasının 2 numaralı bendi hariç) ticari kazanç 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun asgari kâr haddi 
'hükümleri, bu hükümlerin uygulanmasını ge
rektiren işlerle iştigal eden Kurumlar Vergisi 
mükellefleri hakkında da uygulanır. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazanç
ları, ticari kazanç ile ticari kazanç gibi tesbit 
edilen kazanç ve iratlar dışında kalan kazanç 
ve iratlardan iıbaret ise, Gelir Vergisi Kanunu
nun bu gibi kazanç ve iratların tespiti hakkın
daki hükümleri Kurumlar Vergisi matrahının 
tesbitinde de eari olur. 
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VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ

KANI ARİF AR1KAN — Bu maddede getiri
len yenilik 2 nci fıkradadır. Gelir vergisi mü
kelleflerinden perakendeciler, küçük ticaret 
yapanlar, otel veya emsali şeyler işletenler, 
beyan ettikleri kazançlarının doğru olup ol
madığı kontrol edecek bir müessese konacak
tır. 

Beyan ettikleri ciro, ve kazanç emsallerin
den düşükse ve bunu vergi kaçırmak için yap
makta oldukları anlaşılırsa, bunu önlemek 
için konulmuştur'. 

Bu ikontrol mekanizmasını bu 'kurumlara 
da getiriyoruz. Yeni beyan ettiğim kazanç 
emsali müesseselere ve ciroya nazaran az ise 
bu takdirde ben bunu normale icra ederim di
ye Devlet kendisine şimdiden ihtarda bulu
nuyor. Bu suretle kontrol mekanizmasını ih
das ediyor. 

Diğer hususlar tatbikattaki vuzuhu temin 
temin için konmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka
bul edilmiştir. 

i 

J MADDE 3. — Aynı kanunun 16 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İ ör tülü sermaye 
' SVIadde 16. — Kurumların aralarında vası-
, tali, vasıtasız bir şirket münasebeti veya de-
j vamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan 
i gerçek ve tüzelkişilerden (yaptıkları istikrazlar 

teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu is
tikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki 
nispet, emsali kurumlarınkine nazaran bariz bir 

i fazlalık gösterirse mezkûr istikrazlar örtülü 
sermaye sayılabilir. 

BAŞKAN — Arif Bey, buyurun. 
VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ-

; KANI ARİF ARIKAN — Bu hüküm eski me
tinde mevcuttur. Yalnız tatbikatta tereddüdü 
mucip olacak şekilde bir ifade tarzı kullanıl
mıştı. Buradaki ifade daha müspet hale geti-

| rilmiştir. eski metinde «uzun vadeli yatırımlar 
i tesis edildiği takdirde «denilmişti. Bu uzun 
1 vadenin müşkül olması, kurumlar kazancının 

tyr kısmının gizlenmiş olması hasebiyle o kıs-
j mı çıkarmak suretiyle daha vuzuhlu bir hale 

getirilmüştir. 
| ERSÜ VEHBİ — İktisadi Devlet Teşekkül-
1 lerinin bâzılarında, meselâ Sümerbarik bez 
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fabrikasında bâzı vergi kaçakçılığı yapılmış 
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu izah 
edebilirisiniz ? 

ARİF AEIKA.N — Bu, Sümerbaııikm duru
mu ile ilgili değildir. Hususi hukuk hükümleri
ne tâbi olan şirketlerle alâkalıdır. Teşebbüsler, 
gene % 35 -üzerinden vergi verirler, verdikle
ri beyannamelerde personel masraflarını gös
terirler, bundan başka bir vergi kaçırmasına 
gidemezler. Bunu da ele almak icabeder. Ajyrıca 
malî politikanın da tesiri olur. 

ERSÜ VEHBÎ — Bu kanun içinde yer ve
rilmez mi? 

ARİF ARIKAN — Bunu daha evvel hu
zurunuzda arz 'etmiştim. Kontrol teşkilâtı ka
nunla derpiş edilmiştir. Ne gibi işlerin kontro
lünün yapılması ieabettiği, iktisadi bünyenin 
düzelmesi, arzu edilen şekilde tahaikkuk ede
bilmesi için mevcut müesseselerin devam edip 
etmemesini kararlaştırmak üzere bir hüküm 
sevkedileçektir. Nihayet 7 - 8 ay içinde etüdü 
yapılacak, icabeden idari ve kanuni tedbirler 
alınacaktır. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — On altıncı 
maddenin sonundaki «sermaye sayılabilir» ke
limesi «sayılır» olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

IM.adde 4. — Aynı kanunun 25 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Nispet 
Madde 25. — Kurumlar vergisi, bu kanuna 

göre tesbit olunan kurum kazancından: \ 
1. Sermaye ışirlketleri ile kooperatifler % .! 

20; İ 
2. Diğer kurumlarda % 35; I 
Nispetinde alınır. j 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz iste
yen i . . 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Buradaki, : 
yüzde yirmi nispetinin yüzde yirmi beş olma
sını teklif ediyorum. 

ARİF ARIKAN — Takdir yüksek heyeti
nizindir. Eskiden yüzde on idi, yüzde yirmiye 
çıkardı. 

BAŞKAN — Karavelioğlu arkadaşımız yüz
de beş daha ilâve edilmesini teklif ediyorlar. 

— 10 
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ARİF ARIKAN — Teklif, muhakkak ki ge

lir vergisi mükelleflerinin vergi yükünü artı
racaktır. Biz, bu yapılan Hükümet teklifi üze
rinde düşündük. Bilhassa 1959 elan itibaren 
1960 yılındaki memleket iktisadi konjonktü
rünü nazara alarak kanun içinde 'artırma yo
lunda kat ' i bir karar alamadık. Onun için ay
nen kabul eetik. 

Bu bakımdan, yüzde, 25 teklifini 'ayucu 
muhafaza ettik, takdirinize arz ediyorum. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen var mı! 
ADNAN BAŞER - - Efendim, bu nisbeti mü

temadiyen yükseltmek, verginin hâsılatını mu-
Hakkak artarmıyor, Oelir Vergiaiııaı % 10. 
Bunda da % 1.0 arurryoruz, lıe-psi, > 20 oluya:', 

KARAVELlOĞLU KÂMİL — Teklifimi ye
ri alıyorum, 

BAŞKAN' — Teklif sahibi teklifiad gn-i aldı. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kalay adali
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynı kamınım 27 aei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tarhiyatın muhatabı 
MADDE 27 — Kuramlar vergisi; 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tü

zelkişiliği namına; 
2. İktisadi kamu müesseselerinden, der

neklere ve vakıflara, tesislere ait iktisadi işlet
melerden tüzelkişiliği haiz olmayanların vergi
si, bunların bağlı oklukları kamu tüzel kişileri 
veya dernek veya vakıf veya t-sis n.nrnaa: 

d. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
ların vergisi bunlar hesabına Türkiye'deki 
müdür veya. temsilcileri, müdür veya. temsilci
leri mevcut değilse, kazanç ve iratları yabancı 
kuruma sağlıyanlar adına; 

Tarh olunur. 
. BARKAN — Madde hakkında söz isi.iyen 
yok. Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDP: d — Avnı kanunini 29 uncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tarh zamanı 
MADNll 29 •— Kurumlar Vergisi, beyanna

menin vergi dairesine veddiğ i günde, beyan
name posta ile gön derilin işse, vergi tarh ede
cek daireye geldiği tarihi takibeden üc gün 
içinde tarh edilir. 



B : 66 30 .12 
ARİF AMKAN — Efendim, burada bir tabı 

hatası olmuş. «Gönderilmiş İse,» «den sonra.:-
* vergi» değil; «vergiyi» olacaktır 

BAŞKAN —Maddeyi oyunuza ar/ ediyorum. 
Kajbui edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynı kanunun 30 uncu madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Tasfiye dönemi 
MADDE 30 — Her ne sebeple olura olsun, 

tasfiye haline giren kurumların vergilenilr'!mi
sinde hesap dönemi yerine tasfiye dönemi kaim 
olur. 

Üç yılı aşmıyan tasfiyelerde tasfiye dönemi, 
kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar 
ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. 

Üç yıldan fazla süren tasfiyelerde, tasfiye 
dönemi kurumunun tasfiye haline getirdiği ta
rihten başlar, bu tarihi takiibeden takvim yılı ba
şından itibaren üçüncü yıl sonuna kadar devam 
eder. Bu dönemden sonraki her tak','i m yıh 
bir tasfiye dönemi sayılır. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonun
da tasfiye kâr ve zararı katî olarak tespit ve ev
velce verilmiş olan tasfiye beyanname!er.; ini 
neticeye göre ıslak edilir. Tasfiye zararla kapa
nırsa, evvelce verimiş tasfiye beyannamelerinhıe 
müsteniden tahsil edilmiş vergiler iade olunur. 

Bir yıldan fazla süren tasfiye dönemlerinde 
tarh zamanaşımı, tasfiyenin nihayet bulduğu dö
nemi takiibeden yıldan itibaren başlar. 

BAŞKAN — Niye hesap dönemi yerine tas
fiye dönemi kalbul edilmiştir.? 

MALÎYE VEKALETİ MÜMESSİLİ Kl-
FAT ÖZENE — Efendim, kanaatimize göre 
hesap dönemi ıgeçmiş takvim yılıdır. Tasfiye yılı 
bir yılı umumiyetle aşar, 3 - 5 yıl devam edcf.>:-
lir. Onun için hesap dönemi yerine ıbu gibi ver
gilerde dönem olarak tasfiye dönemini alıyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE S — Aynı kanunun 31 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

T a:-* f iye <b ey a n n a m es i 
MADDE 31 -— Tasfiye beyannameleri, tasfi

ye memurları tarafından tasfiye dönemleri -o-
nundan İtibaren 21 nci maddede yazılı süreler 
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içinde, tasfiye dönemi sonunda tasfiye de neti
celenmişle bilançonun veya nihai hesabın kesin
leşmesinden itibaren 15 gün içinde, kurumun 
bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

Bu madde gereğince verilecek olan beyanna
melere, bilanço ile kâr ve zarar cetveli' ve tas
fiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan para
larla diğer değerlerin müfredatlı bir cetveli bağ
lanır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan
ların beyannamelerine kâr ve zarar cetveli ye
rine bu hesabın hulâsası raptolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 32 nci mad le
şinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 32. — Tasfiye kârı, tasfiye dönemi
nin sonundaki servet değeri ile tasfiye dönemi
nin başındaki servet değeri arasındaki müspet 
farktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Servet değeri 
Madde 33. — Tasfiye döneminin başındaki 

servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başın
daki bilançosunda görülen öz sermayesidir. Üç 
yıldan fazla süren tasfiyelerde mütaakıp tasfi
ye dönemlerinin başındaki servet değeri, bir 
evvelki dönemin son bilançosunda görülen ser
vet değeridir. Aşağıda yazılı olanların dışında 
kalan her nevi ihtiyatlarla dağıtılmamış kazanç
lar bu sermayeye dâhildir. 

1. İki kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar Temettü ve Kazanç vergilerinden istisna 
edilerek ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka 
zarar karşılıkları (sonradan Kurumlar Vergi
sine tâbi tutulan ihtiyat akçeleri ve banka zarar 
karşılıkları öz sermayeye dâhildir); 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan 
her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile sigor
ta şirketlerinin teknik ihtiyaçları; 

3. Hissedar veya sahibolmıyan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı; 

11 — 
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Hisselerine ma'hsuben ortaklara dağıtılan, 

satılan, devredilen veya kurum sahibine iade 
olunan değerler, Vergi Usul Kanununun hüküm
lerine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya 
iadenin yapıldığı günün emsal bedeli ile değer
lenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 
Madde 34. — Tasfiye memurları kurumun 

tahakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyanname
lerine göre hesaplanan vergileri ödemeden veya-
Ihut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için 
karşılık ayırmadan, îcra ve iflâs Kanununun 
206 neı maddesinin 6 neı sırasında yazılı ala
caklılara ödeme ve ortaklara paylaştırma yapa
mazlar. 

Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamla-
rmdan ve vergi cezalarından şabsan ve müte-
selsilen sorumlu olurlar. 

Vergi aslı ve zamları, kendisine paylaştırma 
yapılan ortaklardan da aranılabilir. Ortaklar
dan taJhsil edilmiş olan vergi asılları için ayrıca 
tasfiye memurlarına müracaat olunmaz. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince öde
dikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiyeden 
Ihisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa 
veya ortakların tasfiye payları vergileri karşı
lamaya yetmezse, alacaklarını tamamen veya 
kısmen tahsil eden alacaklara rüeu edebilirler. 

(BAŞKAN — Madde »hakkında söz istiyen 
var mı?. Yok... Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
ımgtir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 44 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkifatın mahsulbu 
Madde 44. — Yıllık beyannamede gösterilen 

kazanca mahsuben Gelir Vergisi Kanununun 94 
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neü maddesine müsteniden yapılmış tevkifat, 
'beyanname üzer'inden hesaplanan Kurumlar 
Vergisine mahsubedilir. 

Mahsulbu yapılan miktar Kurumlar Vergi
sinden fazla olduğu takdirde aradaki fark, mah-
sulbedilen tevkifat miktarı tevsik olunmak şar-
tiyle, mükellefin "talebi üzerine ref ve iade olu
nur. 

BAŞKAN — Maliyenin görüşü nedir, işti
rak ediyor musunuz? 

RİFAT ÖZNE — Mutalbıkız, kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Ka-
•bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 1 . 1960 tarihin
den evvel mukaveleye bağlanmış ve işe başla
nılmış olan birden fazla takvim yılma sirayet 
eden inşaat, onarım ve ulaştırma işlerinin kâr 
ve zararları 5421 ve 5422 sayılı kanunlarla tâ
yin edilmiş usullere göre tespit ve teklifine de
vam olunur. 

Bu işler doiayısiyle 1 . 1 . 1961 tarihinden 
sonra ödenecek istihkak bedellerinden vergi 
tevkif edilmez. 

BAŞKAN — Makable şâmil husus var mı? 
ADNAN RAŞER — Bilâkis, aksi hüküm 

koyduk. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü- kurumların 1960 takvim yılı 
kazançları hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri 1 . 1 . 
1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 12,30 
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Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'ın, 4273 sayılı 
Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununa geçici 
bir madde ilâvesine dair kanun teklifi ve Güvenlik 

Komisyonu raporu (2/183) 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununa bir geçici madde ilâvesine dir kanun 
teklifimiz ile gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Teklifin kanunlaşması için gereğinin yapılmasını arz ederiz. 

Millî Birlik Komitesi Üyesi 
Ataklı Mucip Tunçkanat Haydar 

4273 SAYILI SUBAYLAR HEYETİNE MAHSUS TERFİ KANUNUNA GEÇÎCÎ BÎR MADDE 
İLÂVESİNE DAİR MUCİP SEBEPLER 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Kanununun 7369 sayılı Kanunla değiştirilen 16 neı 
madde (C) fıkrasına göre Yüksek Kumanda Akademisi tedrisatını en az iyi derece ile bitiren kur
may subaylara bir yıl kıdem zammı verilmektedir. 

İnkılâp hareketinden sonra gerek Silâhlı Kuvvetlerde ve gerekse Millî Savunma Bakanlığı dı
şında görevlendirilen kurmay subayların bu görevlerinden alınarak Yüksek Kumanda Akademi
sine gönderilmeleri hizmetlerin tahsil süresince aksamasına sebebolacaktır. 

Yüksek Kumanda Akademisi tedrisatını takibedecek 331 kurmay subay mevcuttur. Bunlardan 
130 kadarı alacakları bir yıllık kıdem zammı ile 30 Ağustos 1961 tarihine kadar terfi veya terfih 
durumuna gireceklerdir. Bunların Yüksek Kumanda Akademisi tahsilini 30 Ağustos 1961 tarihin
den önce bitirmeleri ve muvaffak olanların bir yıllık kıdem zamlarını alarak diğer terfi şartla
rını haiz iseler terfi veya terfih etmeleri gerekir. Aksi halde Bakanlıkça hizmetlerin aksamaması 
sebebiyle Yüksek Kumanda Akademisine gönderilmiyen bu kurmay subaylar hiçbir sun'u taksir
leri olmada bir yıl geç terfi veya terfih etmiş olacaklardır. 

4-ncak 4273 sayılı Terfi Kanununa geçici bir madde ilâve edilmek suretiyle mağduriyetleri 
önlenebilir. "• "*y •»*-*• •*•; -/. -

Şöyleki: "̂  
Bu gibilere TEZ konuları verilir. Bu tezlerin usulünce hazırlanması ve talimatına göre muva

fık bulunması halinde bir yıllık kıdem zamları verilir. Terfi veya terfih durumundakiler bu hak
larını zamanında almış olarak mağduriyetleri giderilmiş olur. 

Esasen Yüksek Kumanda Akademisi bitirme derecesinin tâyininde, hazırlanan tezin değerlen
dirilmesi önemli bir faktördür. Bunun hazırlanması bu subayların Yüksek Kumanda Akademisine 
gönderilmeden önce temin edilebilir. Bilâhara hizmet aksamıyacak şekilde Yüksek Kumanda Aka
demisine peyderpey gönderilecek Kara, Deniz ve Hava kurmay subayların Müşterek harekâtın 
sevk ve idare ve plânlamasında kumandanlık ve kurmay görevleri için yetiştirilmeleri sağlanmış 
olur, 
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Güvenlik Komisyonu raporu 

T. C. 
Millî Birlik Komitesi 
Güvenlik Komisyonu 

Esas No : 2/183 
Karar No : 87 

28 .12 .1960 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Tunçkanat Haydar ve Ataklı Mucip'in, 4273 sayılı Subaylar neye-
tine mahsus terfi Kanununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun teklifi ilgili bakanlık temsilcilerinin 
de iştirakiyle komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar komisyonumuzca da muvafık mütalâa edilmiş ve teklif aynen ka
bul edilmiştir 

Millî Birlik Komitesi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Güvenlik Komisyonu 

Başkanı Başkanvekili Bu rapor sözcüsü Üye 
Madanoğlu Cemal Yurdakuler Muzaffer Tunçkanat Haydar Kaplan Kadri 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
TJlay Sıtkı 

Üye 
Özgür Selâhattin 

ATAKLI MUCİP VE TUNÇKANAT 
HAYDAR'IN TEKLİFİ 

4273 sayılı Subaylar heyetine mahsus terfi Ka
nununa geçici bir madde ilâvesine dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 4273 sayılı Subaylar heyetine 
mahsus terfi Kanununa aşağıdaki geçici madde 
ilâve edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Alacakları bir yıllık kı
demle 30 Ağustos 1961 tarihine kadar terfi ve
ya terfih durumuna girecek kurmay subaylar
dan Harb Akademileri Talimatına göre Yüksek 
Kumanda Akademisine girme şartlarını haiz 
olanlara Genelkurmay Başkanlığınca tez ko
nuları tevzi edilir. Hazırladıkları tezleri mu
vafık görülen kurmay subaylara bir yıl kıdem 
zammı verilir ve bunlar bilâhara Yüksek Ku
manda Akadamisi tedrisatına sevk olunurlar. 
Bunlardan tezden dolayı kıdem zammı verilen
lere Yüksek Kumanda Akademisini bitirmek
ten do] ayı ayrıca kıdem zammı verilmez. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüle girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Millî 
Savunma Bakanı yürütür. 

•«**» 
( S. Sayısı : 210 ) 



S. SAYISI : 199 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı madde 
ve fıkralarının değiştir i lmesi ve bu kanuna bâzı hüküm

ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve İktisat 
Komisyonu raporu (1/160) 

T. CK 
Başbakanlık 19 . 12 . 1960 

idtnv.nlar ve Kararlar 
Tetkik, Dairesi 

Sayı : 71 - 1356/3216 
Millî Birlik Komitesi Yüksek Başkanlığına 

Bakanlar Kurulmıcu Millî Birlik Komitesine arzı 14 . 12 . l'j'60 tarihinde kararlaştırılan «5422 sa
yılı Kurumlar Verdisi Kanununun bâzı madd'O ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» geır! çesiylo birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını riea. ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

e; E R E K Ç E 

A) Umumi izahat : 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun «m birinci tatbik yık iğinde bulunulmaktadır. Bu müd

det içinde, gerek idarenin tetkik ve müşahnieıeı-ine, gerekse alakalıların müracaat ve şikâyetlerine na
zaran mezkûr kanunda bâzı aksaklıklar ve noks;:.ılıklar meevuttur. Bu aksaklık ve noksanlıklar ver
ginin verimine tesir icra erliği gibi, kanım mukimderinin mükelleflere siyyanen tatbikine do mâni 
teşkil eylemektedir. 

ilişik tasarı, bahis mevzuu aksaklık ve noksanlıkların izalesi maksadiyle hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Tasarıda, kanunun; dar m ük o ileriye t, matrahın tâyini ve nispeti gibi umumi mahiyet gösteren ve -
az - çok verginin prensipleriyle alâkalı bulunan hükümlerinin ıslâhı, sağlanmıştır. 

1. Dar mükellefiyet : 
Ueliıin bünyesine dâhil kazanç ve iratların takassul ettiği memleketin âmme müesseseleri tarafın

dan yapılan âmme hizmetlerinin bu kazanç ve irrdarm meydana gelmesinde ehemmiyetli bir rolü ol
duğu muhakkaktır. Siyasi, adli, idari ve iktisadi emniyet tedbirleri alınmadıkça her hangi bir teşeb
büsün kuvveden fiile çıkarılmasına ve böyle bir teşşebbiisten müspet netice elde edilmesine im
kân yoktur. 

Şu halde, her devlet kendi millî hudutları i: iıdo tahassul eden kazanç ve iratlar üzerinde, onun 
doğuşunda rolü bulunması hasebiyle, ortaklık iddia eylemek hakkına malik bulunacaktır. 

Kaldı ki, aynı memleket içinde yerleşmiş ola*, kimseler gelirleri üzerinden devlete vergi öder
ken, yerleşmemiş olanların ayn! âmme nLamımian faydalanmak suretiyle sağladıkları gelirlerin 
vergi dışında bırakılması, vergide umum y; i " • eşitlik prensiplerini ihlâl edeceği gibi, rekabet 
sahasında memlekette yerleşmemiş olard ,ı ! i.'; bir üstünlük de temin etmiş olacaktır. 
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Bu sebep ve mülâhazalara binaen Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarında, Türkiye'de yerleş

memiş olanların - Kurumlar Vergisi Kanunundaki ifadesiyle kanuni ve iş merkezleri Türkiye için
de bulunmayanların - Türkiye'de sağladıkları kazanç ve iratlarının teklifi cihetine gidilmiş bulu
nulmaktadır. 

Ancak, aşağıda arz edileceği üzere, kanunda bu mükellefiyetin şümulünü tâyine mütaallik o'an 
hükümler kifayetsiz görülmüştür. 

Filhakika, Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyetin (Kanuni ve iş merkezleri Türki
ye'de bulunmıyan kurumların mükellefiyetinin) muhtevasını tâyin eden. 12 nci maddesinde, d*ır 
mükellefiyete tâbi kurumların bâzı nevi iratları mükellefiyet dışı kalmıştır. Bunun her hangi mâ
kul bir sebebe istinadettirilmesi mümkün olmadığı gibi, Gelir Vergisi Kanunu ile aynı şekilde dar 
mükellefiyet mevzuuna alınan gerçek kişilere nispetle rüçhanlı bir durum iktisabetmelerini de in-
taceylemiştir. 

Bilfarz, Türkiye'de bir şirketin esham ve tahvilâtına sahip yabancı bir kurum, dar mükellefi
yete tâbi olduğu halde bir limitet şirkette hissedar bulunan yabancı kurum, mükellefiyet diji 
kalmaktadır. Zira, Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 6 numaralı fıkrasiyle sadece, 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesine göre, vergi tevkifatına tâbi menkul kıymet 
faiz ve temettüler!, mükellefiyet şümulünde mütalâa olunmuştur. 

Tasarıda kurumların, dar mükellefiyetin mevzuu haricinde kalan bâzı nevi iratları da, Gelir 
Vergisine tenazur teşkil edecek şekilde mükelleîiyet mevzuuna ithal olunmuş ve nihayet dar mü
kellefiyet mevzuuna alınmış olmakla beraber, mükellefi ve vergi sorumlusu tâyin edilmiyen bân 
nevi kazanç ve iratların vergilendirilmesinde tarlıiyatın muhatabı tesbit edilerek dar mükellefiye
tin hudut ve şümulünü tâyinde tereddüde yol açan hükümlere sarahat verilmiş bulunulmaktadır. 

2. Matrah : 
Kurumların safi kazancı Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç, hakkındaki hükümlerine göre 

tesbit edilmektedir. Mezkûr hükümler meyanmda yer alıp, inşaat işleri kârlarının dağıtılmasın 
taallûk eden 43 ncü madde hükmü, esas itibariyle mükelleflere müterakki Gelir Vergisi nispetleri
nin haksız yere tatbikini önlemek maksadiyle tedvin olunduğu, halbuki, Kurumlar Vergisi nispeti 
ayni kaldığı ve bu maddenin kurumlara uygulanması halinde Gelir Vergisi stopajı bakımından ma
kable şâmil düzeltmelerin yapılması mümkün bulunmadığı cihetle, maddenin kurumlara uygulan
masına lüzum ve imkân olmadığı neticesine varılmıştır. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununda vergi emniyeti mülâhazasiyle yer alan asgari kâr had
leri hükmünün aynı sebep ve mülâhazalarla kurumlara da tatbikkı uygıın görülmüş ve ayrıca dar 
mükellefiyete tâbi kurumların kazancının tesbitine mütaallik hükme sarahat verilmiştir. 

3. Nispet : 
Gelir Vergisinde nispet kademeleri % 60 a kadar yükseldiği ve yıllık 300 000 lira kazanç da 

vasati % 50 olduğu halde, Kurumlar Vergisinde, iktisadi kamu müesseseleri ve iktisadi işletmeler 
hariç, bu nispet % 10 dur. 

İki vergi arasındaki bu nispet farkı mükelleflerin, gerçek ve tüzel İrişi bulunmalarına veya ser
maye şirketi veyahut iktisadi kamu müessesesi olup olmadıklarına göre, vergi -yükleri arasında 
adaletsizlik doğurmuştur. 

Her ne kadar, birer tüzel kişilik halinde faaliyet gösterenlerin, mezkûr % 10 Kurum Vergisine 
ilâveten, ayrıca ortakların hisselerinden, stopaj suretiyle ,% 15 Gelir Vergisi ödedikleri ve ortakla
rın şirketlerden aldıkları bu hisseleri beyannamelerine ithal edecek, yüksek nispet kademelerin.;! 
tatbikini sağladıkları hatıra gelebilirse de, mütaaddit ortağa tevziattan dolayı hisselerin münferit 
miktarının nispeten az olacağı nazara alınırsa bu müterakkiliğin de tesirsiz kaldığı bedihî olur. 
öte yandan Kurumlar Vergisi nispetinin düşük olması, bâzı şirketlerin, bilhassa aile anonim şirket
lerinin, kâr tevziinden çekinmelerini ve bu suretle stopaj yoliyle alınan % 15 Gelir Vergisi de 
dâhil olmak üzere, %23,5 gibi düşük bir nispet üzerinde^ vergi ödemelerini intacetmektedir. 

Bu hal, mezkûr şirketler bakımından P/o 60 nispete kadar vergi ödiyen ferdî teşebbüsler ve % 35 
nispetinde vergi ödiyen iktisadi kamu müesseseleri aleyhine rüçhanlı bir durum ihdas eylemektedir. 
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Esasen, Geçici Komisyonun Kurumlar Vergisine mütaallik 16 . 3 . 1949 tarihli raporunda da 

belirtildiği üzere, Kurumlar Vergisiyle varılmak îstenen gayelerden biri de, sosyal adalet icabı ser
maye geliriyle emek ve emek sermaye, geliri ararında bir ayırma yapmaktır. Halbuki bugünkü % 
TO nispeti işbu ayırma - Diskrinıinasyon - prensibinin kâfi ve âdil derecede tatbikini sağlamaktan 
çok uzak bulunmaktadır. Nitekim başlangıçta Hükümetin teklif etmiş olduğu tasarıda sermaye 
şirketleri ve kooperatifler için teklif edilen Kurumlar Vergisi nispeti % 20 idi. Hükümetin teklif 
etmiş olduğu bu nispetin, mezkûr komisyonda uzun tartışmalardan sonra, işbu yeni ve modern 
vergi görüşünün, Kazanç Vergisi sisteminde yerleşmiş sosyal adalet telâkkileriyle tamamen zıt 
olması esbabı mucibesiyle ve bir intikal devrinde, muhtemel aksülâmelleri önlemek için % 10 a in
dirildiği, anılan raporun muhteviyatından :ı ulaşılmaktadır. 

Kurumlar Vergisi nispetinin düşük tutulmasının, memlekette sermaye şirketlerinin tezayüdü-
ne imkân vereceğini tasavvur etmek de caiz değildir. Zira, Kurumlar Vergisi nispetindeki düşük
lük, memlekette sermaye terakümünü sağlamaktan ziyade, ferdî teşebbüslerin muhtelif maksat 
ve gayelerle maskelenmesini temin ederek, aile şirketleriyle bir ferdin hâkimiyeti altında bulunan 
şirketlerin türemesini tevlideder. 

Kaldı ki, yabancı memleketlerde bugün % 30 dan aşağı nispette bir Kurum Vergisi alınma
makta ve bu nispet bâzı memleketlerde bir kısım şirket nevileri için % 85 e kadar yükselmekte
dir. Bilfarz A. B. Devletlerinde, Regulated învestment Com. için nispet % 22 - % 30, Personel 
Holding Com. için ise keza müterakki olmak üzere % 75 ve % 85 dir. Kanada'da % 18 - % 47 
ve Fransa ile Almanya'da ise. % 50 civarındadır. 

Kurumları vergiden Kaçınmak maksadiyle kârlarım ortaklarına dağıtmamalarını cazip kılacak 
durumdan kurtarmak ve aynı mükellef zümreleri arasında eşitliği ve yukarda belirtildiği üzere 
sosyal adaleti sağlamak düşüncesiyle sermaye şirketlerinin ve kooperatif şirketlerin vergi nispeti 
% 10 dan % 20. ye çıkarılmış bulunmaktadır. 

4. Diğer tadiller : 
Yukardaki umumi meseleler dışında yapılan tadil ve ilâveler madde ve fıkralarda görülen vu

zuhsuzlukların ve boşlukların izalesi maksadına matuf bulunmaktadır. 
B) Tasarı maddeleri hakkında izahat. 
1. Dar mükellefiyet : 
Madde 1. — Kurumlar Vergisi Kanununun dar mükellefiyet mevzuuna giren kazanç ve irat

ları gösteren 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde Vergi Usul Kanununa atıf yapılarak (Sabit 
iş yeri) nden bahsedilmiş ise de, Vergi Usul Kanununda (Md. 146) sadece iş yerlerinin tarifi ya
pıldığı ve kanunlarımızda (Sabit iş yeri) tâbiri bulunmadığı cihetle, (Sabit) kelimesinin fimden 
kullanıldığı anlaşılarak maddeden çıkarılmış, ayrıca aynı bentte, parantez içindeki istisna hük
münde yer alan (Türkiye'de veya Türkiye'den satmak) tâbirlerinin, bu tâbirlerden ne ka*dolun-
duğu tasrih edilmediğinden, tatbikatta bâzı ihtilâfların zuhuruna sebebiyet verdiği nazara alına
rak, bende gerekli vuzuh verilmiştir. 

Umumi izahat kışındı belirtildiği gibi, maddenin 6 numaralı bendi kifayetsiz olduğundan, 
Gelir Vergisine tenazur teşkil edecek şekilde Türkiye'de elde edilen bilûmum menkul sermaye 
iratlarının vergi''mevzuuna ithali sağlanmıştır. Keza, 5 numaralı bende, «ve menkul malların» 
ibaresi eklenmiştir. 

Aynı maddenin 7 nci fıkrasına nazaran, menkul kıymet satışında elde edilen kazançlar dar 
mükellefiyet mevzuuna girmemektedir. Ancak, maddenin 1 numaralı fıkrasına uygun şekilde 
Türkiye'de elde edilen ticari kazançlar genel olarak vergi mevzuunda mütalâa olunduğuna, Tür
kiye'deki şube veya filyalin bilançosuna dâhil menkul kıymetlerin satışından sağlanan kazanç
lar da ticari kazanç hükmünde addedildiğine (Gelir Vergisi K. Md. 66/ son fıkra) göre, 1 ve 7 
numaralı fıkralar arasında mevcut tedahülü bertaraf ve bu hükümleri maksada uygun şekle 
ifrağ için 7 numaralı fıkrada lüzumlu değişiklik yapılmıştır. 

2. — MATRAH : 
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Madde 2. — Umumi izahlar bölümünde belirtilen sebep ve zaruretlerden dolayı, kanunun 

13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasında, kurumların safi kazancının tesbitinde Gelir Vergisi Kanunu
nun 13 ncü maddesi hÜKmünün, tatbik edilmemesini sağlıyacak değişiklik yapılmıştır. 

Kurumlar Vergisinde tarhiyat, mükellefin veya bâzı istisnai ahvalde namına hareket eden 
kimsenin beyanına istinadetmekte, idare de lüzum gördükçe bu beyanların doğruluğunu kont
rol etmektedir. Ancak .bu beyanlar üzerinde yapılacak kontrollar ne derece şümullü olursa olsun 
verginin kendi bünyesi içinde lüzumlu enuıiyet tedbirleri alınmadıkça, ümidedilen neticeye ulaş
mak mümkün olmamaktadır. 

Bu sebeplerle, bir emniyet tedbiri olarak. Gelir Vergisi Kanununda yer almış olan asgari 
kâr haddi müessesesinin kurumlara da uygulanması derpiş edilmiş ve ayrıca maddenin son fık
rası vazıh hale getirilmiştir. 

Madde 3. — Yürürlükteki 16 ncı madde hükmünde, istikraz edilen paranın örtülü sermaye 
sayılıp sayılmıyacağı hususunda mevcut hükümler müphem ve noksan görülmüştür. 1 numaralı 
bentte «Bilhassa sabit değerlere yatırılması» kaydının mevcudiyeti, «Teşebbüste devamlı ola
rak kullanılması» kıstasını zayıflatarak hemen hemen hükümsüz hale getirmektedir. Yapılan 
tadille maddeye sarahat ve vuzuh verilmiştir. 

3. — NİSPET : 
Madde 4. — Yürürlükte olan hükme (Mad. 25) göre Kurumlar Vergisinin nispeti, sermaye şir

ketleriyle kooperatiflerde % 10, bunlar dışında kalan kurumlarda % 35 tir. 
Maddede yapılan değşiklik ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerde bu nispet % 20 ye çıka

rılmış, diğer kurumlardaki nispet aynen muhafaza olunmuştur. 
4. Diğer tadiller : 
Madde 5. — Kanunun 12 nci maddesinde bir kısım kazanç ve iratlar için dar mükellefiyet 

mevzuuna girme şartı olarak (Türkiye'de elde etme) zikrolıınmuş (ücretler, serbest meslek kazanç
ları, gayrimenkullerin ve hakların kiraları, sair kazanç ve iratlar için durum böyledir) ve elde 
etme mefhumu için de 45 nci madde ile Gelir Vergisi Kanununa atıf yapılmıştır. Gelir Vergisi 
Kanununda ise (Mad. 7) mezkûr kazanç ve iratların Türkiye'de elde edilmesi keyfiyetinin te
kemmülü için, Türkiye'de daimî temsilci veya sabit iş yerinin mevcudo!>ıası şartları dermeyan 
edilmiş değildir. Bu hükümlerin birlikte tetkikinden çıkan neticeye göre, Türkiye'de sabit iş ye
ri veya daimî temsilci balundurmaksızm da dar mükellefiyet mevzuuna, giren bir kısım kazanç 
ve iratları elde etmek mümkündür. Ancak bu gibi hallerde Türkiye'de vergi sorumlusunun kim 
olacağı ve tarhiyatm kimin adına yapılacağı hususlarında kanunda sarahat bulunmadığından, bu 
boşluğun izalesi maksadiyle, tarhiyatm muhatabına nıütaallik 27 nci maddede (3 numaralı bendin
de) tadilât yapılarak Türkiye'de temsilcinin mevcudalmadığı ahvalde tarhiyatm, kazanç ve irat
ları yabancı kuruma sağlıyanlar adına yanılması derpiş edilmiştir. 

Hüküm kanunlaştığı takdirde, yabancı memlekette bulunan mükellef adına tarhiyat yapılması 
ve gerekli tebligatın mahallî lisanla Dışişleri Bakanlığı ve ona bağb dış temsilcilerimiz vasıtasiyle 
yaptırılması şeklinde yürütülen külfetli ve masraflı olduğu gibi, birçok hallerde çeşitli sebeplerden 
dolayı, tarhiyatm zaman aşımına uğraması neticesini veren bugünkü tatbikata son verilecektir. 
idareye sağlanacak fayda ve kolaylıklar yanında bu usul, mükelleflere, icabı halde tarhiyata za 
inanında ve kolayca - tarhiyatm muhatabı vasıtasiyle - itiraz edebilmek imkânını da bahşedecektir. 

Madde 6. — Beyannamelerin, başka vergi daireleri vasıtasiyle gönderilmesi, tatbikatta, bâzı 
karışıklıklara ve mükelleflerin mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir. 

Kaldıki, beyannamelerin posta ile gönderilmesi imkânı da mevcudolduğuna nazaran, bu usulü 
muhafazada bir fayda da mevcut değildir. 

Bu bakımdan, Gelir Vergisinde yapılan tadile uygun olarak, işbu usule imkân veren hüküm, 
29 ncu maddeden çıkarılmıştır./ 

Madde 7. — Kurumlar Vergisi Kanununun 30 ilâ 35 nci maddelerinde, kurumların tasfiyeye 
girmeleri halinde vergilendirme bakımından uygulanacak muameleler tesbit edilmiştir. Mezkûr 
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maddelere göre, tasfiyeye giren kurumların vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tasfiye döne
mi kaim olmakta, ve maddelerde tasfiye kârının tesbiti ile tasfiye memurlarının sorumluluğu hususi 
hükümlere bağlanmaktadır. 

Yürürlükte olan 30 ncu maddede, tasfiye dönemi mebdeinin tasfiyeye girildiği yılın başına gidi
lerek tâyin olunması ve bu tarihe kadar normal esaslara göre tesbit olunmuş kazancın hiejbir sebep 
ve zaruret fokken tasfiye hükümleriyle alâkalandırılmış bulunması muvafık görülmediğinden, yapı
lan tadille dönem mebdei tasfiyeye girildiği tarih olacak surette tasfiye dönemi yeniden tarif olun
muştur. 

Diğer taraftan, üç yıldan fazla süren tasfiyelerde bu ilk dönemden sonra gelen her takvim yı
lının müstakil bir tasfiye dönemi olması derpiş edilmiş ve katî kâr tasfiyenin hitamında belli olaca
ğı cihetle, evvelce verilen tasfiye beyannameleri üzerinden tarh edilen vergilerde gerekli düzeltme 
yapılmasına imkân verilmiştir. * * 

Madde 8. — 30 ncu maddede yapılan tadil sebebiyle ayrıca ara beyannamesi verilmesine lüzum 
kalmadığından 31 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentleri çıkarılmıştır. 

Madde 9. — Bir yıldan fazla devam eden tasfiyelerde vergi, tasfiyenin hitamında değil, tasfiye 
dönemlerinin sonunda tarhedileceğinden, 32 nei maddenin ikinci fıkrasına bu bakımdan gerekli sara
hat verilmiştir. » 

Madde 10. — 30 ncu maddede yapılan değişkliğe mütenazır olmak üzere, 33 ncü maddenin ilk 
fıkrasında, «Servet değeri» mefhumunun tarifi yönünden lüzumlu tadilât icra kılınmıştır. 

Madde 11. — Tasfiyenin üç yıldan fazla devam etmesi halinde birden fazla tasfiye beyannamesi 
verileceği ve bu beyannameler üzerine tarhiyat yapılacağı hususları nazara alınarak 34 ncü maddenin 
ilk fıkrası hükmü buna göre değiştirilmiştir. 

Vergi emniyeti bakımından şirket ortaklarının sorumluluğunun tasfiyeden sonra da devam etti
rilmesi uygun görüldüğünden, bu ciheti teminen maddeye bir fıkra dercolunmııştur. 

Madde 12. — Kanunun 44 ncü maddesi, beyannamede gösterilen kazançlardan Gelir Vergisi Ka-
.nununun 82 nei maddesine göre kesilmiş olan vergilerin, beyanname üzerinden hesaplanan Kurumlar 
Vergisine mahsubuna taallûk etmektedir. Gelir Vergisi Kanununda derpiş edilen tadilâtla 82 nci 
maddenin aMığı yeni şekil muvacehesinde, Kurumlar Vergisi. Kanununun 44 ncü maddesine lüzum 
kalmadığından, kaldırılmıştır. 

Geçici Madde 1. — Gelir Vergisi Kanununun 43 ncü maddesinin badema kurum safi kazancının 
tesbitinde uygulanmamasını istihdaf eden tasarının 2 nci maddesi hükmünün, 1 . 1 . 1960 tarihinden 
itibaren uygulanacağını ifade etmektedir. 

Geçici Madde 2. — işbu kanun ile kabul olunan Kurumlar Vergisi nispetlerinin 1960 takvim yılı 
kazançlarına da şâmil olması istihdaf olunmuştur. 

İktisat Komisyonu raporu 
• 

T. C, 
Millî Birlik Komitesi 22 . ,12 .1960 

İktisat Komisyonu 
Esas No: 1/160 

Karar No: 142 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı hükümler eklenmesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın 19 . 12 . 1960 tarihli ve 71 -1356/3216 sayılı tezkeresiyle gönderilen ka
nun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere olundu. 
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Tasarının, gerekçesinde açıklanan ve komisyonumuzca da benimsenen, sebepler muvacehesinde, tek

ili' edilen değişiklikler esas itibariyle uygun görülmüştür. Ancak, teklif adaleti ve tekniği bakımın
dan bâzı madde ve fıkraların değiştirilmesi lüzumlu ve faydalı bulunmuştur. 

Tasarının komisyonumuzca, değiştirilen madde ve hükümleri sırasiyle aşağıda arz olunmuştur: 
1. Daha kısa ve kullanışlı olması bakımından, kanunun başlığı «5422 sayılı Kanunda, bâzı deği

şiklikler yapılması hakkında kanun» olarak değiştirilmiştir. ,# 
2. İkinci madde ile değiştirilen 13 ncü maddenin ikinci fıkrası ile, kurumlar safi kazancının tes-

Ibiıtinde, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kurum kazancının, işin de
vamı sırasında, umumi usule göre her yıl tesbit edilerek vergilendirilmesi derpiş olunmaktadır. 

Bu gibi işler için, işin devamı sırasında yıllık ka;zancm tesbitindeki zorluk dolayısiyle istisnai bir 
usul tatbik edilegelmiştir. Bu zaruret, bizi, teklifin hilâfına, sözü geçen işlerde kazancın, işin hita
mında tesbit, olunacak vergiye tâbi tutulması şeklini tercih etmeye sevk edilmiştir. Kurumlar Vergi
sinde müterakki nispet tarifesinin tatbik edilmemekte bulunması da bu tercihi haklı gösteren se
beplerdendir. 

Ancak, bu takdirde, işin devamı süresince kurumlardan vergi alınamıyacağı, halbuki Devlet ihti
yaçlarının tehiri de mümkün olamıyacağı için, ibu işlerin devamı sırasında işi yapan kuruma ödene
cek istihkak bedelleri üzerinden, Gelir Vergisi mükellefi hakiki şahıslarda olduğu gibi taJhakkuk ede
cek vergiye mahsuben tevkif at yapılması uygun görülmüştür. Maddenin ikinci fıkrası ile Gelir Ver
gisi, Kanununun kazanç ve ücretlerden tevkifata mütaaltlik hükmü buna göre değiştirilmiştir. 

Aynı madenin dördüncü fıkrası daha vazıh bir hale ifrağ olunmuştur. 
3. Tasarının yedinci maddesiyle teklif olunan muaddel 30 ncu madde esas itibariyle uygun gö

rülmüştür. Ancak, her hangi bir tereddüdü önlemek üzere, dördüncü fıkrasının sonuna bir ibarenin 
ilâvesinde fayda mülâhaza olunmuştur. 

4. Tasarının 12 nci maddesiyle kanunun 44ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması teklif 
edilmekte ise de, inşaat ve onarım işlerinde kurumlara ödenen istihkak bedeli erinden tevki i'a t yapılma
sı esasını kabul ettiğimiz için işbu tevkifatın kurumun tahakkuk edecek vergisine mahsubunu sağla
mak maksadiyle mezkûr maddenin yürürlükten kaldırılmayıp, eskisine nazaran daha vazıh ve pratik 
şekle ifrağı suretiyle maddenin tadili uygun bulunmuştur. v 

5. Tasarının geçici birinci maddesi, birden fazla takvim yılına sirayet eden ve 1 . 1 . 1960 tari
himden evvel mukaveleye bağüanmış ve işe başlanılmış olan inşaat, onarım ve ulaştırma işlerinin kâr 
ve zararının ne suretle tesbit ve vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. 

Bu çeşit taahhütler birim fiyatı esasına münhasır" olmayıp sair suret ve şekillerde de vâki olmak
tadır. Binaenaleyh, teklif bütün ihtimalleri kavram amaktadır. Diğer şekillerde vâki taahhütlerin 
umumi usule tâbi tutulması da caiz değildir. 

Bu sebeplerle, madde, şümulü genişletilmek ve daha vazıh bir hale ifrağ olunmak suretiyle değiş
tirilmiştir. 

Bu suretle yeniden tanzim ve tâdilen kabul olunan kanun tasarısı Millî Birlik Komitesinin tasvi-
bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

iktisat Komisyonu Başkanı Üye Üye Üye 
Kuytak Fikret Aksoyoğiu Refet Karavelioğlu (Kâmil Karaman Suphi 

Üye ve 'Sözcü 
'*""•> Özka/ya M. Şükrcm 

(•S. Sayısı : 199) 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı 
madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu 

kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında 
kanun tasansı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzuu 

Madde 12. — 11 nci maddede yazılı dar mü
kellefiyet mevzuuna giren kazanç ve iratlar 
şunlardır : 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapılan 
işlerlen elde edilen ticari kazançlar (merkezleri 
hesabına ihracedilmek üzere Türkiye'de satın-
aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de 
satmaksızın yabancı memleketlere gönderenle
rin bu işten doğan kazançları Türkiye'de elde 
edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması ve* 
ya satış akdinin Türkiye'de inikat eylem esi
dir) ; ' ' 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler; 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları; 
4. Türkiye'de bir tarım işletmesini • işleten 

yabancı kurumların bu faaliyetten elde ettik
leri kazançlar; 

5. Gayrimenkullerin, hakları ve menkul 
malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar; 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları; 

7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 
iratlar (1 numaralı fıkra hükmü dışında ka
lanların menkul kıymet satışından elde ettikle
ri kazançlar hariçtir.) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 13 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Safi kurum kazancı 

Madde 13. — Kurumlar Vergisi birinci 
maddede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİEİŞİ 

5422 sayılı Kanunda bâzı değişiklikler yapılması 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. — Aynı kanunun 13 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Safi kurum kazancı 

Madde 13. — Kurumlar Vergisi, birinci mad
dede yazılı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde 

( S. Sayısı : 109 
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içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üze
rinden hesaplanır. 

Kurumların safi kazancının tesbitinde Ge
lir Vergisi Kanununun (43 ncü maddesi hük
mü hariç) ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun asgari kâr haddi 
hükümleri, bu hükümlerin uygulanmasını ge
rektiren işlerle iştigal eden Kurumlar Vergisi 
mükellefleri hakkında da uygulanır. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazancı 
ticari kazanç veya Gelir Vergisi Kanununa gö
re ticari kazanç gibi tesbitine lüzum görülmi-
yen diğer kazanç ve iratlardan ibaret ise, Ge
lir Vergisi Kanununun bu gibi kazanç ve irat
ların tesbiti hakkındaki hükümleri Kurumlar 
Vergisi matrahının tesbitinde de cari olur. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 16 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

örtülü sermaye 

Madde 16. —g Kurumların aralarında vası
talı, vasıtasız bir şirket münasebeti veya de
vamlı ve sıkı bir iktisadi münasebet bulunan 
gerçek ve tüzelkişilerden yaptıkları istikrazlar, 
teşebbüste devamlı olarak kullanılır ve bu is
tikrazlarla kurumun öz sermayesi arasındaki nis
pet. emsali kurumlannkine nazaran bariz bir 
fazlalık gösterirse mezkûr istikrazlar örtülü 
sermaye sayılabilir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 25 nci mad- MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .• nen kabul edilmiştir. 

Nispet 

Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu kanuna 
göre tesbit olunan kurum kazancından; 

1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde 
% 20; İ 

2. Diğer kurumlarda % 35; 
Nispetinde almır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 27 nci mad- MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi ay-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :. nen kabul edilmiştir. 

(S." Sayuı :• 199 ) 

iktisat Ko. 

elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden he
saplanır. 

Kurumların safi kazancının tesbitinde Gelir 
Vergisi Kanununun ( maddesinin birinci 
fıkrasının 2 numaralı bendi hariç) ticari kazanç 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Gelir Vergisi Kanununun asgari kâr haddi 
hükümleri, bu hükümlerin uygulanmasını ge
rektiren işlerle iştigal eden. Kurumlar Vergisi 
mükellefleri hakkında da uygulanır. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların, kazançla
rı, ticari kazanç ile ticari kazanç gibi tesbit edi
len kazanç ve iratlar dışında kalan kazanç ve irat
lardan ibaret ise, Gelir Vergisi Kanununun bu 
gibi kazanç ve iratların tesbiti hakkındaki hü
kümleri Kurumlar Vergisi matrahının tesbitin
de de cari olur. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 



w Hü. 

Tahriyatm muhatabı 

Madde 27 — Kurumlar Vergisi; 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tü

zel kişiliği namına; 
2. İktisadi kamu müesseselerinden, dernek

lere ve vakıflara, tesislere ait iktisadi işletme
lerden tüzelkişiliği haiz olmuyanların vergisi, 
'bunların bağlı oldukları kamu tüzelkişileri ve
ya dernek veya vakıf veya tesis namına; 

3. Dar mükellefiyete tâlbi yalbancı kurum
ların vergisi "bunlar hesaibma Türkiye'deki mü
dür veya temsilcileri, müdür veya temsilcileri 
mevcut değil ise, kazanç ve iratları yalbancı ku
ruma sağlıy anlar adına; 

Tarih olunur. 

ıMADDE 6. — Aynı Kanunun 29 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarh zamanı 

Madde 29. — Kurumlar Vergisi, beyanname
nin vergi dairesine verildiği günde, beyannanie 
posta ile gönderiknişse, vergi tarh edecek dai
reye geldiği tarihi takiibeden üç gün içinde tarh 
edilir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 30 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye dönemi 

Madde 30. — Her ne seibeple olursa olsun, 
tasfiye haline giren kurumların vergilendiril
mesinde lıesap dönemi yerine tasfiye dönemi 
kaim olur. 

Üç yılı aşmıyan tasfiyelerde tasfiye dönemi, 
kurumun tasfiye haline girdiği tarihten ibaş-
lar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam 
eder. 

Üç yıldan fazla süren tasfiyelerde, tasfiye 
dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarih* 
ten başlar, bu tarihi takiibeden takvim yılı ba
şından itibaren üçüncü yıl sonuna kadar de
vam eder. Bu dönemden sonraki her takvim yı
lı müstakil Mr tasfiye dönemi sayılır. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonun
da tasfiye kâr ve zararı katı olarak tespit ve 
evvelce verilmiş olan tasfiye ibeyannameleri bu 
neticeye göre ıslah olunur. 

9 — 
| İktisat Ko. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kaibul edilmMir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye dönemi 

Madde 30. — Her ne sebeple olursa olsun, tas
fiye haline giren kurumların vergilendirilmesin
de hesap dönemi yerine tasfiye dönemi kaim olur. 

Üç yıh agmıyan tasfiyelerde tasfiye dönemi, 
kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar ve 
tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. 

üç yıldan fazla süren tasfiyelerde, tasfiye dö
nemi kurumun tasfiye hâline girdiği tarihten baş
lar, bu tarihi takiibeden takvim yılı başından iti
baren üçüncü yıl sonuna kadar devam eder. Bu 
dönemden sonraki her takvim yıh müstakil bir 
tasfiye dönemi sayılır. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonun
da tasfiye kâr veya zararı kati olarak tespit ve 
evvelce verilmiş olan tasfiye beyannameleri bu ne
ticeye göre ıslah edilir. Tasfiye zararla kapanır
sa, evvelce verilmiş tasfiye beyannamelerine müs
teniden tahsil edilmiş ıvergiler iade olunur. 

(S. SaymM99) 
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Bir yıldan uzun süren tasfiye dönemlerinde 
tariı zaman aşımı, tasfiyenin nihayet bulduğu 
dönemi takJbeden yıldan itina ren başlar. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 31 rıci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye beyannamesi 

Madde 31. — Tasfiye beyannameleri, tasfi
ye memurları tarafından tasfiye dönemleri, so
nundan itinlbaren 21 nci maddede yazılı süreler 
iyinde, tasfiye dönemi sonunda tasfiye de neti-
eelenmişse bilançonun veya nihai hesabın kesin
leşmesinden itibaren 15 gün içinde, kurumun 
bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

Bu madde gereğince verilecek olan beyanna
melere, bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve tas
fiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan para
larla diğer değerlerin, müfredatlı bir cetvel i bağ
lanır. İşletme hesabı esasına göre defter tutan
ların beyannamelerine kâr ve zarar cetveli ye
rine bu hesabın hülâsası raptolunur. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 32 nci maddesi
nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Talsfiye kân, tasfiye döneminin sonundaki 
servet değeri ile tasfiye döneminin başındaki 
'servet değeri arasındaki miüp'et farktır. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 33 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Servet değeri 

(Madde 33. — Tasfiye döneminin başındaki 
servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başın
daki (bilançosunda görülen öz sermayesidir. Üç 
yıldan fazla süren tasfiyelerde mü'taakıp tasfi
ye dönemlerinin başındaki servet' değeri, bir 
evvelki dönemin son bilançosunda görülen ser
vet değeridir. Aşağıda yaizılı olanların dışında 
kalan her nevi ihtiyatlarla dağıtılmamuş kazanç
lar bu sermayeye dâhildir. 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe ka
dar Temettü ve Kazanç vergilerinden istisna-' 
edilerek ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka 
zarar karşılıkları ((sonradan Kurumlar Vergisi
ne tâbi tutulan ihtiyat akçeleri ve banka zarar 
karşılıkları öz sermayeye dâhildir); 

İktisat Ko. 4 

sBir yıldan fazlaj süren tasfiye dönemlerinde 
tarih zaman aşımı tasfiyenin nihayet bulduğu dö
nemi s takilbeden yıldan itiibareaı başlar. 

'MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi ay 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
-aynen kabul edilmiştir. 

( S.-Sayısı :.199.) 
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2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan her 
türlü amortismanlar ve kargılıklar ile sigorta 
şirketlerinin teknik ihtiyatları; 

3. Hissedar veya sahibolmıyan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı. 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, sa
tılan, devredilen veya kurum sahibine iade olu
nan değerler, Vergi Usul Kanununun hükümle
rine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin veya 
iadenin yapıldığı günün emsal bedeli ile değer
lenir. 

MADDE İL — Aynı kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 

Madde 34. — Tasfiye memurları kurumun ta
hakkuk etmiş vergileri ile tasfiye beyannamele
rine göre hesaplanan vergileri ödemeden veya
hut bu vergilerle diğer itirazlı tarhiyat için kar
şılık ayırmadan, îcra ve tflâs Kanununun 206 ncı 
maddesinin 6 ncı sırasında yazılı alacaklılara 
ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde bu vergilerin asıl ve zamlarm-
dan ve vergi cezalarından şahsan ve müteselsilen 
sorumlu olurlar. 

Vergi aslı ve zamları, kendisine paylaştırma 
yapılan ortaklardan da aramlabilir. Ortaklardan 
tahsil edilmiş-olan vergi asılları için ayrıca tas
fiye memurlarına müracaat olunmaz. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince öde
dikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiyeden 
hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmışsa 
veya ortakların tasfiye payları vergileri karşı
lamaya yetmezse, alacaklarını tamamen veya 
kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilirler. 

Madde 12. — Aynı kanunun 44 ncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

iktisat Ko. 

Madde 11. —Hükümetin 11 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 44 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tevkif atın mahsubu 

Madde 44. — Yıllık beyannamede gösterilen 
kazanca mahsuben Gelir Vergisi Kanununun ( ) 
maddesine müsteniden yapılmış tevkifat, beyan
name üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisine 
mahsubedilir. 

Mahsubu yapılan miktar Kurumlar Vergisin
den fazla olduğu takdirde aradaki fark, mahsub-

(s: saymışa) 
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GEÇÎCİ MADDE 1. — Birden fazla takvim 
yılma sirayet eden ve 1 . 1 . 1960 tarihinden 
evvel birim fiyatı esasına göre mukavelename
ye bağlanmış ve işe başlanmış olan inşaat, ona
rım ve ulaştirma işlerinin kâr ve zararlannm 
eski usullere göre tesbit ve teklifine devam olu
nur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 4 ncü 
maddesi hükmü kurumlann 1960 takvim yılı 
kazançlan hakkında da uygulanır. 

MADDE 13. — Bu kanun hükümleri 1 . 1 . 
1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu 
liye Bakanı yürütür. 

Devlet Balkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 

kanun hükümlerini Ma-

14 . 12 . 1960 
Devlet Bakanı ve 

Ba§b. Yardımcısı ve 
İçişleri B. V. • 

F. Özdilek 
Devlet Bakanı ve 

Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakam 
B. Ataman 

Dışişleri Bakanı 

Maliye Bakanı V. 
F. Aşkın 

Bayındırlık Bakanı ve 

an 
Sa. ve So.~ r /Mkanı 

R. Vnerx 
Tanm Bakana 

mlh3î,â(Q. ̂ fotana 
( gahşmaiBalSım 

BâBi'ğia7ve jSfnicrifîakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncu 

Ticaret Bakam ve 

M. Jfaytyur . r 
Güm. Ve fekeîbakanı 

jŞJ. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

JSanayi Bakanto: £il 

İmar ı ve îsfeânsBakanit 
F. Y&OAVMIMZ 

İktisat Ko. 

edilen tevkif at miktan tevsik olunmak şartiyle, 
mükellefin talebi üzerine ret ve iade olunun*. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1 . 1 . 1960 tarihin
den evvel mukaveleye bağlanmış ve işe başlanıl
mış olan birden fazla takvim yılma sirayet eden 
inşaat, onanm ve ulaştırma işlerinin kâr ve za
rarları 5421 ve 5422 sayılı kanunlarla tâyin edil
miş usullere göre tesbit ve teklifine devam olu
mu-, 

Bu işler dolayısiyle 1 . 1 . 1961 tarihinden 
sonra ödenecek istihkak bedellerinden vergi tev
kif edilmez. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Tasannm geçici 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

-msrgısV "inlmıni'Jİ "isfciim n.üiig.Gv. ndmdzK 
ıib;İRt. nf'.nhlo nl^Bs ifa! 

İ2öbr. 

(aU!ay«i! 198) 


