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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Konya Milletvekili Vefa Tanır, toprak da
ğıtımı ve bu konuda yapılacak uygulamanın 
nasıl olacağının açıklanması gerektiği husu
sunda gündem, dışı demeçte bulundu. 

1969 yılı Bütçe görüşmelerinin bitimine ka
dar 12 . 2 . 1969 Çaırşamba gününden itibaren 
her gün saat 10,00 dan 13,00 e ve 14,30 dan 
19,30 a kadar yapılması o günkü program bi
tirilemediği takdirde geceleri de toplanılması 
kabul olundu. 

Grup temsilcilerinin, bütçenin tümü üzerin
de gruplar adına ilk görüşmelerin ikişerbuçuk 
ve son görüşmelerin ikişer saat; bakanlık ve 
daire bütçeleri üzerinde grup sözcüler'inıce ya
pılacak konuşmaların 20 şer (Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesi için 30 ar) ve şâhıslar adına ya
pılacak görüşmelerin 10 ar dakika olmasına 
dair önergesi kabul edildi. 

Bütçe üzerimde söz kaydının programdaki 
sıraya göre ve yalnız rakamla ifade edilen ba
kanlık ve daireler için yapılacağı ve katma büt
çelerin ise İlgili bakanlar bütçesiyle birlikte 
görüşüleceği; söz almak istiyen üyelerin talep
lerini 12 . 2 . 1969 Çarşamba günü saat 9 da 
A. P. Grupıı toplantı salonumda Ihazır buluna

cak Başkanlık Divanı Kâtiplerine bizzat bildir
meleri hususları Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

Sakarya Milletvekili Kadri Eroğan ve Kars 
Milletvekili Turgut Göle'nin «25 . 5 . 1961 ta
rih ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 
ile 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve 
seçmen kütükleri hakkındaki Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara 
bâzı madde ve fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi» nin, havale edilmiş olduğu içişleri, 
Adalet ve Anayasa komisyonlarından seçilecek 
6 şar üyeden kurulu bir 'Geçici Komisyonda 
görüşülmesine dair ve 

A. P. Grup Başkanvekili Sabit Osman Av
cı'nın, gündemde bulunan, daimî komisyonlarla 
ilki Araştırma Komisyonundaki açık üyeliklere 
yapılacak seçimlerin bütçe görüşmelerinden 
sonraki ilk Birleşime ertelenmesine dair öner
geleri kabul olumdu. 

Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı Ihükümler' 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırıl
ması hakkındaki 19 . 2 . 1063 tarih ve 202 sa-
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yılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu-
aiddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi onaylanarak maddeleri kabul 
olundu ve tümü açık oya sunuldu. Ancak oy
ların ayırımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluğun sağlanamadığı, 
oylamanın gelecek 'birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

T. O. Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü 
maddesine (ç) fıkrasından sonra '6306 sayılı 
Kanunla eklenen (id) fıkrası ve geçici madde
nin değiştirilmesi hakkında ve 

15 . 7 . 1365 tarih ve 654 sayılı Toplum za
bıtası kurulması hakkındaki Kanuna ek kanun 

tasarıları öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul olundu. 

A. P. Grupu Başkanvekili Sabit Osman Av-
cı.'nın, 11 . 2 . 1969 Salı günü de toplanılması
na dair önergesi kabul edilerek o gün saat 
15,00 te toplanılmak üzere Birleşime saat 20,05 
te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Atıf Şohoğlu 

Kâtip 
Urfa 

Ramazan Tekeli 

Kâtip 
. Çoruim 

Abdurrahman Güler 

SORULAR 

Sözlü soru 
1. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, İs

parta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Süeüllü kasabası 
Belediye Başkanına dair sözlü soru önergesi, 
İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (6/825) 

Yazılı sorular 

1. — Sakarya 'Milletvekili Hayrettin Uysal '-
m, Adapazarı depreminde evleri yıkılanlardan 
yardım alamıyanlara dair yazj.li soru önergesi, 
İmar ve İskân Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/1043) 

2. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'-
m, Aydm'm, Çine ilçesinde inşası düşünülen 

Karpuzlu Barajına dair yazılı soru önergesi, 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1044) 

3. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'ın, 
Ana - Çocuk sağlığı merkezlerinde ve köylerde 
çalışan ebelerin izin ve yolluk durumlarına daiı" 
yazılı soru önergesi, Sağlık ve Sosyal Yaradım 
Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1045) 

4. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz'
ın, Aydın'a bağlı Köşk bocağının ilk ve orta-
cOcul ihtiyacının karşılanmasına dair yazılı so
ru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/1046) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 

TASARILAR 
1. — 1988 yılı Büçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı (1/616) (Bütçe Karma Komisyonuna) 

2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1968 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı (1/617) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1968 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
ya.pılması hakkında kanun tasarısı (1/618) 
(Bütçe Karma Komisyonuna) 

TEKLİFLER 
4. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 

ve Denizli Milletvekili Hüdai Oral'ın, 5434 sa
yılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 102 nci 
maddesini değiştiren 545 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine fıikra eklenmesine dair kanun tek
lifi (2/831) (Maliye ve Plân komisyonlarına) 

5. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
m, 274 sayılı Sendikalar Kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifi. 
(2/832) (Çalışma ve Pİân komisyonlarına) 

6. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi bi-

. naşının önüne aziz Atatürk'ün 'heykelinin ya
pılmasına dair kanun teklifi (2/833) (İçişleri 
Maliye ve Plân komisyonlarına) 

m*>m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Atıf Şohoğlu 
KÂTİPLER : Âdil Kurtel (Kars), Muslihittin Gürer (Sakarya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 48 nci Birleşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin beyaz düğ
melere basmalarını istirham* edeceğim. 

1. — Konya Milletvekili İhsan Kabadayı'nın, 
günün ahlâkî sorunları ve milletimizin vekarına 
uymıyan kıyafet ve davranışlar hakkında gün
dem dışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, gündem 
dışı söz istemişsiniz, buyurunuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; gündem dışı ko
nuşma mevzuum günün ahlâk durumudur. 

Cemiyet ve milletleri yapan örf, âdet, gele
nek, millî duygu, inanç ve iman kaynağı ise, 
ayakta tutan ahlâk ve adalet duygusudur. Ta
rih boyunca milletimiz, milletlerim en eski efen
disi olduğu gibi, aynı zamanda da milletlerin en 
âdil ve en ahlâklısıdır da. Ancak son yıllarda 
aziz milletimizin millî vekarı ile kab'ilitelif ol-
tnıyan, kökü dışarda olan fikirlerle beraber bir
takım edep ve erkan dışı özentiler, kılık kıya
fet, saç sakal ve dilimizi yozlaştıran ve asıl 
(kökünden uzaklaştıran hareketlerle istilâya baş
lamıştır. 

Bir cemiyette ahlâk dışı hareketler, evvelâ 
gözle kulaktan girerek insan benliğine yerleşip, 
insanları ve zamanla da milletleri, ahlâk buhra
nından tahrip ve yok eder. 

Mini etek okulları istilâ etmiş, caddeleri dol
durmuş, pek çok dairelerde bâzı memureleri, 
özel kalemlere varıncaya kadar, adetâ istilâ ek
miştir. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Gerekli çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 

Bu mevzuda Yunanistan ve İspanya, kiliseye 
Varıncaya kadar karar aldığı halde, biz bu mev
zularda hâlâ yatar ve oturur durumdayız. 

Çeneden sakallı, yüzün yarısına kadar inen 
favoriler, omuzlara kadar sarkan saçlı «Beatles» 
tipi, modeli özentiler bir kısım gençliği istilâ et
miş durumdadır. 

Şükür Allaha, langırt salonları kapatılmış 
ise de, bir kısım gençliğin devam ettiği diskotek 
ve kulüpler yarının annelik ve babalık müesse
selerini adetâ yıkar haldedir. Birtakım kulüpler 
de gayesinden sapmıştır. Bir kısım gazete ve 
mecmualar da çok açık saçık resimler ve müs
tehcen yazılarla, keza, millî ahlak ve terbiyemi
zi bir kurt gibi kemirir ve tahribeder durum
dadır. 

Küçüğün büyüğe saygısı, büyüğün de küçü
ğe sevgisi âdeta azalır bir halde, hak ve ahlâk 
duyguları ise daimî bir eksilme halindedir. 
Açıkçası; Türk Cemiyeti bir ahlâk buhranına 
doğru sürüklenmek istenmektedir. 

Bütün bunlara biran evvel ailece, okulca, 
milletçe, devletçe sahip çıkmamızın zamanı gel
miş, hattâ geçmektedir. 

Şunu iyi bilelim ki; tarih boyunca örf, âdet, 
ahlâk, gelenek, inanç ve imanlarına sahibolmı-
yan milletleri tarih affetmemiştîr. 

Şimdi beni dinliyen Hükümet sorumluların
dan rica etmekteyim; Sayın İçişleri Bakanı hem-
şerim, bu mevzudaki kanunlar kâfi gelmiyorsa 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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Yüce Meclisi bu konuda hangi kanunlar geldi 
de mâkul ve muteber olanlarını Yüce Meclis ka
bul etmedi. Bu yolda İçişleri Bakanlığına ciddî 
görevler düşmektedir. Nerede kaldı ki, mer'i ka
nunlar şurada arzına çalışmış olduğum ahlâk 
dışı hareketleri önlemeye fazlasiyle kâfidir. 

ıSayın Millî Eğitim Bakanı birkaç defa be
yan buyurdular; «Küçükleri zararlı neşriyattan 
koruma kanun tasarısı yakında geliyor, çıkarı
yoruz» dediler. Biz gelecekten vazgeçtik, mev
cut kanunların tatbiki dahi şurada arzına çalış
mış olduğum millî varlığımızda yaralar açan, ıs
tıraplar saçan keyfiyeti önlemeye kâfidir kanı
sındayım. Bu mevzuda artık nutukları bıraka
lım, icraata geçelim, yetmiyen kanunları getire
lim. 

Şurada acı ile ifade etmeye çalışmış oldu
ğum dertleri silici icraatın zamanı gelip geçmiş
tir. Hepimiz yavru babasıyız. Bu şartlar devam 
eder giderse, yarının Türk Cemiyetinde büyük 
buhranlar, içinden çıkılmıyacak felâketler ola
caktır. Milletleri tarih boyunca ayakta tutan; 
zenginliği, silâhı, ordusu değildir, onun mâna 
yapısıdır. Mâna yapısındaki faktörleri demin 
anlatmaya çalıştım. Bunları bir baba olarak 
üzüntü ile çürür, istirapla çöker görmekteyim. 
Türk Milleti; sorumlu müesseselerden kendi 
millî örf ve ahlâkının korunmasını hasretle 
beklemekte, her gittiğimiz yerde buna ait mev
zuları bizden, okuldan, sudan açlığından ev
vel sormaktadırlar. Bu dövize bağlı mevzu de
ğildir; gayret, icranın otoritesini kullanması, 
müsamahadan vazgeçmesi meselesidir. Yetkili
lerden istirham etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 

2. — Bursa Milletvekili Sadreitin Çanga'-
nm, Tekel maddelerinin fiyatlarındaki artışlar 
dolayısiyle içinde bülunduğ-umuz ekonomik bu
nalım hakkındaki demeci ve Gümrük ve Tekel 
Bakanı Nahit Menteşe'nin cevabı. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, gündem dışı söz 
istemişsiniz, buyurun efendim. 

SADRETTtN ÇANGA (Bursa) — Sayın ar
kadaşlarım; 

Hatırlanacağı üzere bundan bir süre önce, 
bu çatı altında bulunan arkadaşlarımın bu kür
süden defalarca ifade ettiği veçhile memle
ketimizin ekonomik bir bunalım içinde oldu
ğunu, hayatın her geçen gün pahalılaştığını, 

halkın bu pahalılık karşısında ıstırap duydu
ğunu, altın fiyatlarının her geçen gün yüksel
diğini, döviz rezervlerimizin azaldığını, dış ti
caret açığımızın büyük tehlikeler yaratacak 
şekilde büyüdüğünü, iş hayatının, senetlerin 15 
aylık gibi uzun vadeli bir süre içinde muame
le gördüğünü, ticaret hayatının durgunlaştığı-
nı, işsizliğin arttığını söylemiştim. Bu kürsüye 
çıkan ilgili veya sözcü bakanlar, bu sözleri 
söyliyen her arkadaşım gibi bu arkadaşınıza 
da, memlekette bir hayat pahalılığı olmadığı
nı, memleketin bugüne kadar görülmedik şe
kilde bir ekonomik refah içinde yaşadığını be
yan eylemişlerdir. 

Gerçekler, bu kürsüdeki beyanların tam 
tersinedir. Nitekim, eğer memlekette ekonomik 
bir buhran olmasa, bir bunalım olmasa, Hükü
met daha dün Tekel maddelerine yaklaşık ola
rak yüzde 10 dan yüzde 40 kadar bir zam yap
ma tedbirini düşünmezdi. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım; memlekette 
cidden hayat ekonomik bakımdan çekilmez ha
le gelmiştir. Adalet Partisi iktidarı seçim be
yannamesinde parti programında ve Hükümet 
programında bugün, Türk Halkına neyi vâ-
detmişse onun tam tersini getirmiştir. Dün ya
pılan tekel zamlarının gerekçesinde, bu zam
ların fakir ve yoksul halkın, dar gelirli vatan
daşın sırtına yüklenmiyeceği, gelirleri fazla 
olan vatandaşlara bir yük şeklinde tahmil edil
diği ifade edilmektedir. 

Bir ekonomik kuraldır ki; Gümrük ve Te
kel Bakanı istediği kadar bu gerçeği yaratmış 
olsun, bugün tekel maddelerine yapılan zam
lar yine dar gelirli fakir ve yoksul halkın sır
tına intikal edecektir. 

Adalet Partisi iktidarı ve onun Hükümeti 
halkın cebine haksız ve İnsafsız bir şekilde el 
sokmaktan artık kendisini kurtarmalıdır. Bu 
millet artık büyük nutuklar çekmek suretiyle 
«Aziz Milletimiz çileye paydos, müreffeh mut
lu büyük Türkiye» lâflariyle yönetilemez ar
kadaşlar. Aslında ciddî bir Hükümet, daha te
kel maddelerine zam konusu ortaya çıktığı za
man ve sigara darlığı sebebiyle konuyu bir
kaç defa buraya getirdiğimizde «Ne sigara 
darlığı vardır ne de de tekel maddelerine zam 
yapılacaktır.» demezdi. Şimdi belki Sayın Ba
kan çıkacak, buradan, elbette bir Hükümet te
kel maddelerine zam yapılacağını peşinen söy-
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liyemez, söylerse, bunu yapıncaya kadar, ya
hut söylemeden evvel bunun rivayeti ortaya 
çıkarsa birtakım gizli kazançlar vesilesi yara
tabilir diye ifade edecektir, ama ciddî bir Hü
kümet seçim beyannamesinde, Hükümet prog
ramında ve yetkili sözcülerinin konuşmaların
da ne söylemişse, onu ciddiyetle takibeden Hü
kümettir. 

Memleket bir yandan bu ekonomik buh
ranlar içinde kıvranırken, diğer yandan işin 
gösterişli taraflarına, hele bu yıl da bir seçim 
yılı olduğuna göre işin gösterişli taraflarına 
kaçıyoruz, asma köprü yapmayı düşünüyo
ruz. Mütemadiyen fakir halkın sırtına, fakir 
halkın cebine Adalet Partisi iktidarı olarak el 
atalım, ondan sonra da asma köprüyü düşüne
lim. Bu halktan yana olma politikası, büyük 
Türk Milletinden yana olma politikası değil
dir arkadaşlanm. 

Muhterem arkadaşlanm; bu konu elbette 
ki gelip geçmiştir, fakat işin bir hazin tarafı 
da vardır. Eğer samimî bir Hükümet tasarrufu 
olsaydı, tekel maddelerine yapılan zamların 
bilhassa memleketimizde ekonomik bakımdan 
büyük değer taşıyan Ege tütün piyasasının açıl
masından önce yapması daha uygun olurdu. 
Şimdi Adalet -Partisi iktidarı ve onun Hükü
meti her hali ile iktidara geldiğinden bu ya
na, vatandaşın istihlâk maddeleri üzerinde ne 
kadar zam yapmışsa böyle günlük tedbirlerle 
yapmıştır, fakat bu şekilde bu gidişi dur
durması mümkün değildir. Bunda halk ezile
cektir ve tahmin ediyorum ki halk, artık ken
dilerinin nutukla idare ettiği, halk da değil
dir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Aydın) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, Bursa Milletvekili Sayın Sad-
rettin Çanga, burada tekel maddelerine zam 
yapılması dolayısiyle bir karanlık tablo çiz
diler. 

Hayat pahalılığından bahsettiler, ekonomik 
buhrandan bahsettiler. Yarın bütçe görüşmele
ri yapılacaktır. Bütçe üzerinde bu meseleler 
arizamik tartışılacaktır. Arkadaşımız bu gün
den bütçe müzakerelerini açmış bulunmakta
dırlar. 

Şunu arz etmek isterim ki sayın arkadaşla
rım, tekel maddelerine, % 22 sigaralara; içki
lere de % 10 nisbetinde bir zam yapılmıştır. 
Aynı zam 1963 senesinde de yapılmıştır, 1963 
senesinde sigaraya % 28,85, içkilere de % 17,5 
bir zam tatbik edilmiştir. 

Şimdi sayın arkadaşlarım... 

LEBİT YURTOĞLU (izmir) — İktidara 
zam yapmak için mi geldiniz? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 
MENTEŞE (Devamla) — Zamları yapmak için 
gelmedik, Sayın Yurtoğlu, hizmet arz etmek 
için geldik, ikinci Beş Yıllık Plânda 119 mil
yar liralık bir yatırım derpiş etmiş bulunmak
tayız. Bu sene bütçeyi 26 milyar olarak derpiş 
etmiş bulunmaktayız. 13 milyar liralık bir 
bütçeyi 26 milyara çıkarmışız. Hizmetler ge
tiriyoruz. 250 köye elektrik getirmişsiniz, ge
çen sene (1968 de) 1 000 köye, bu sene 1 500 
köye elektrik getiriyoruz. Köye yol getiriyo
ruz, köye su getiriyoruz. Bunların rakamları
nı vermek mümkün. Aynı zamanda çimento 
istihsalimizi artırıyoruz. Ne teslim etmişsiniz? 
Ne hizmet vermişiz. Gübre sanayiinde bir ki
lo fazla ilâve yapamamışsınız, gübre sanayii
mizi geliştiriyoruz. 

Kütahya'daki Gübre Sanayiimizin 2/3 ka
pasitesi nisbetinde bir artırmada bulunmuşuz. 
Aynı zamanda Samsun'da yeni bir gübre fab
rikası, Mersin'de gübre fabrikası, yine Elâzığ'
da süper soffat fabrikası ve nihayet Gemlik'te 
yeni bir, bir milyar liraya mal olacak bir gübre 
fabrikası. 

Bu sanayiimizi geliştirmek ve beşyüz va
tandaşımıza her sene iş bulabilmek, elbette 
kaynakları icabettirecektir. Ne yapıyoruz? Za
ruri maddelere mi zam yapıyoruz? Hayır arka
daşlarım, keyif maddelerine yapıyoruz ve bu
nu yaparken de fakir vatandaşın... 

MEVLÜT YILMAZ (Balıkesir) — Daha faz. 
la yap. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz, istirham ederim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NAHİT 

MENTEŞE (Devamla) — Falkir vatandaşın 
saltın&ldığı birtakım sigarayı zam haricinde bı
rakıyoruz. İkinci tütünü üçüncü sigarayı, be
şinci sigarayı ve tütünleri zam dışında bırakı
yoruz. Yine, halkın zaruri ihtiyaç maddesi olan 
tuz'a, çay'a !za:m yapmıyoruz,, halkın satınalma 
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gücü yüksek olanına daha yüksek bir zam tat
bik ediyoruz; filtreli sigaraya ona göre tatbik 
ediyoruz, orta kalitedeki sigaralara ona göre 
bir zam derpiş etmiş bulunuyoruz. 

Şu hale göre, saym arkadaşlarımızın daha 
evvel 1963 senesinde çok yüksek tarzda tat
bik ettikleri zammı daha ıaz nisbette ve birta
kım maddeleri de hariç tutmak suretiyle tatbik 
etmiş bulunmaktayız. 

Bu zammı elbette sanayiimizi gelişitiraıe, 
köyümüze yol, köyümüze su köyümüze elektrik 
getirmek için yaipmaktayıız. Her gün yeni yeni 
taleplerle mebus iarkadaşlanmız gelmektedirler. 
Bu talepleri karşılamak ne ile olacaktır? El
bette yeni kaynaklar olacak. 

A. P. iktidarı neyi vadetmişse onu gerçek
leştirmek amacındadır. Saym arkadaşımızın 
bundan müsterih olmasını istirham ederim. 

13 milyar liralık bir Ibütçe aldık, 26 milyar 
liralık bir Ibütçe getiriyoruz ve halka hizmet 
azmindeyiz. 

Hepinizi sevgiyle, saygiyle selâmlarım ar
kadaşlar. (A. P. sıralarımdan alkışlar). 

3. — Bütçe üzerindeki söz kaydına dair Baş
kanlığın açıklaması. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, dün, 
yarın saat 10 da başlıyacak bütçe müzakere
leri için gerek (grupları adına ikinci defa, iga-
rek şahısları adına söz almak istiyen arkadaş
larımın kaydolması şekline dair olan ifadeyi 
tekrar hatırlatmak için iarz ediyorum: 

Bütçe üzerindeki söz kaydı, programdaki sı
raya «göre ve yalnız rakamla ifade ©dilen ba
kanlık ve daireler için yapılacak, katma bütçe
ler ise ilgili bakanlık bütçeleri ile birlikte gö
rüşülecektir. 

Buna göre bakanlıklar bütçeleri üzerinde 
söz almak istiyen saym üyelerle, gruplar adına 
ikinci defa söz almak istiyen grupların bu is
teklerini, bakanlıkların adlarını da belirtmek 
suretiyle ve yazılı olarak 12 Şubat 1969 Çar
şamba günü saat 9 da A. P. Grupu toplantı 
salonumda hazır bulunacak olan Başkanhk Di
vanı Kâtipleri arkadaşlarımıza bizzat verme
lerini ve saat 10 dan sonra da isteklerini Baş
kanlık Divanına iletmelerini rica ederim. 

REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Bir hususu 
istirham edebilir miyim? 

BAŞKAN — Neye dair? 
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REŞAT ÖZARDA (Aydın) — Sayın Baş
kan, şahısları adına konuşanlar ıüç baikanliktan 
fazla bakanlık Bütçesi üzerinde söz almasınlar, 
diğerlerine de söz verilsin. 

BAŞKAN — Bu temenninizi, isimlerini ora
ya kaydettirmeye gelen arkadaşların duyma
sında fayda mülâhaza ederim. 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Cemil Yıldız'ın, 
dosyasının iadesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(3/1082) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 23 . 1 . 1969 tarihli ve 5/4 - 875 sa
yılı yazımız. 

ölüm cezasına hükümlü Cemil Yıldız tara
fından vaki kararın düzeltilmesi talebinin in
celenmesi için adı geçene ait mahkûmiyet dos
yasının iadesi hususu, Adalet Bakanlığının 
4 . 2 . 1969 tarihli ve 4703 sayılı tezkeresiyle 
istenilmektedir.. 

Gereğine müsaadelerini rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başibakan 

BAŞKAN — Dosya geri verilmiştir. 

5. — Adalet Komisyon Başkanlığının, Yar
gıtay kanunu tasarısının, bu konudaki teklif
leri görüşmek üzere kurulan Geçki Komisyona 
havalesine dair tezkeresi. (1/524, 3/1083) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca 10 . 6 . 1968 tarihinde Ko
misyonumuza havale edilen 1/524 sayıda ka
yıtlı Yargıtay Kuruluş kanunu tasarısının, Mil
let Meclisi Genel Kurulunun 20 . 11 . 1967 ta
rihli toplantısında kurulması kararlaştırılan, 
Yargıtay kanunu teklifi ile Temyiz Mahkemesi 
teşkilâtına dair 1221 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinin değiştirilmesine dair kanun teklifini gö
rüşecek olan Geçici Komisyona tevdi edilmesi 
hususunun Genel Kurulun tasvibine sunulmasını 
saygı ile arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

1 Hakkı Tekinel 
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BAŞKAN — Bu önergeyi tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Fikir ve sanat eserlerini derleme ka
nun teklifini görüşmek üzere kurulan Geçici Ko
misyon Başkanlığının, halen İçişleri Komisyo
nunda bulunan Cumhuriyet Senatosu İstanbul 
Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, 2527 sayılı Basma-
yazı ve Resimleri Derleme Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine 
fıkralar eklenmesi ve bâzı fıkralarının çıkartıl
masına dair kanun teklifinin Geçici Komisyona 
havalesine ve İçişleri Komisyonundan da 5 kişi
nin komisyonlarına katılmasına dair tezkeresi 
(2/563, 2/320, 3/1084) 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanlığının 
yazısını okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme kanunu 

teklifi için kurulmuş olan Geçici Komisyonda : 
Halen içişleri Komisyonunda bulunan Cum

huriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat Öztürk
çine'nin, 2527 sayılı Basmayazı ve Resimleri 
Derleme Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi ve bâzı maddelerine fıkralar eklenmesi 
ve bâzı fıkralarının çıkartılmasına dair kanun 
teklifinin (2/563) dosya ile birlikte görüşüle
bilmesi için, içişleri Komisyonundan (5) kişi
nin Geçici Komisyonumuza katılmasını teminen 
gereken işlemin yapılması teklifi karar altına 
alınmıştır. 

Üye seçiminden sonra mevzuubahis dosyanın 
Komisyonumuza tevdiini saygılarımla arz ede
rim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
istanbul Milletvekili 

Muhiddin Güven 

BAŞKAN — Bu talebi de tasvibinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, 
2/796 esas sayılı kanun teklifini görüşmek üzere 
kurulan Geçici Komisyona, İzmir Milletvekili 
Şeref Bakşık'ın 2/728 esas sayılı kanun teklifi
nin de havalesine dair tezkeresi (2/796, 2/728, 
3/1086) 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanlığı
nın tezkeresini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 9 . 1 . 1969 tarihli 25 nci 
Birleşimde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyonda halen görüşülmekte olan istanbul Mil
letvekili Kaya Özdemir ve iki arkadaşının, Grev 
ve Lokavt Kanunu ile 274 sayılı Sendikalar 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 ncü 
maddesinin (C) bendinin kaldırılması hakkın
daki kanun teklifi ile aynı mahiyette olması 
sebebiyle izmir Milletvekili Şeref Bakşık'ın, 
275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt 
Kanununun 20 nci maddesinin 3 ncü bendinin 
değiştirilmesine dair olan kanun teklifinde mez
kûr komisyona havalesine delâletlerinizi saygı
larımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya Özdemir 

BAŞKAN — Bu önergeyi de oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının 2/796 
esas sayılı kanun teklifini görüşmek üzere kuru
lan Geçici Komisyona, Antalya Milletvekili İh
san Ataöv'ün, 2/91 esas sayılı kanun teklifinin 
de havalesine dair tezkeresi (2/91, 2/791, 2/796, 
3/1085) 

BAŞKAN — Tezkereyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
istanbul Milletvekili Kaya Özdemir ve iki 

arkadaşının, 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi 
Grev ve Lokavt Kanunu ile 274 sayılı Sendika
lar Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
4 ncü maddesinin (C) bendinin kaldırılması 
hakkındaki her iki kanun teklifini Genel Kuru
lun 9 . 1 . 1969 tarihli 25 nci Birleşimde ka
bul edilmiş bulunan Geçici Komisyona aynı ma
hiyette olan aşağıda yazılı kanun teklifinin de 
havalesine delâletlerinizi saygılarımla arz ede
rim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
istanbul 

Kaya Özdemir 
BAŞKAN — Bu önergeyi de tasvibinize su

nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

— 504 — 



M. Meclisi B : 48 11 . 2 . 1969 0 : 1 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesi, bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Ka
nunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla muaddel ge
çici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/592) (8. Sayısı: 794) 

BAŞKAN — Dünkü açık oylamayı tekrarlı-
yacağız. Kupaları lütfen dolaştırınız. Arkadaş
larımın açık oylamada oylarını kullanmalarını 
istirham ediyorum. 

2. — 1969 yılı Bütçesinin finansmanı için 
vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonla
rından 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru (1/588) (8. Sayısı : 796) (1) 

BAŞKAN — Tasarının müzakeresine başlı
yoruz. 

Efendim, bir öncelik önergesi var onu oku
tup tasvibinizi alayım, ondan sonra söz istiyen 
arkadaşlarımı tesbit edeceğim. 

Yüksek Başkanlığa 

Bugünkü gündemimizin iki defa görüşüle
cek işler bölümünün 60 ncı sırasında yer alan 
796 sıra sayılı Kanun tasarısı 1969 bütçe tasa
rısı ile yakın ilgisi bulunduğundan bir an evvel 
kanunlaşmasını mümkün kılmak üzere öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmesini 
arz ve teklif ederiz. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Bolu 

Halil ibrahim Cop 

BAŞKAN — Geçici Komisyon Başkanının 
okuttuğum önergesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, bu tasarının müzakeresiyle ilgili 
bir önerge vardır; okutuyorum: 

(1) 796 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülecek 796 sıra sayılı Kanun üzerinde

ki grup görüşmelerinin 10 ar dakika ve şahısları 
adına yapılacak görüşmelerin de 5 er dakika ile 
kısıtlanmasını arz ve teklif ederim. 

Adnan Akın 
Balıkesir 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Önergenin 
ıleyhinde grup adına söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde grup adı
na Sayın Ülker buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA REŞİT ÜLKER 
(İstanbul) — Değerli arkadaşlarım, 1,5 milyar 
lira civarında bir vergi yükünü vatandaşın üze
rine getiren bir kanun tasarısı karşısında bulun
maktayız. Bu kanun tasarısı karşısında beklenir 
ki, burada enine boyuna görüşülsün ve kanun en 
uygun şekliyle, Türk Milletine en yararlı şekliy
le çıkabilsin. Bu kadar önemli bir kanunda grup
ların 10 ar dakikada fikirlerini ifade etmesini 
istemek demek, bu konuda gerçekte konuşma 
hakkı tanımamak anlamını taşır. Böyle teknik 
bir mevzuda 10 dakikalık teklif, bu kanun üze
rinde* konuşulmasının istenmediğini ve kanunun 
alelacele geçirilip, götürülmek istendiğini ifade 
eder. Bu bakımdan... 

SALÂHATTİN HAKKI ESATOĞLU (Nev
şehir) — 1,5 milyar liralık bir vergi yükü oldu
ğundan bahsedin. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Evet söyledim 
efendim. Yanlış mı söyledim yoksa? 

1,5 milyar lira civarında bir vergi yükü va
tandaşın üzerine getirilmektedir. Bu sebeple 
Yüce Meclis lütuf buyursun ve böyle bir kanunu 
önemine göre, önemine uygun bir şekilde konuş
ma yapılmasına imkân vermek lâzımdır. Ve böy
le bir önergenin kabul edilmemesi lâzımdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Efendim, biraz evvel kanun ta

sarısının müzakeresi ile ilgili müddeti kısıtlıyan 
ve Sayın Reşit Ülker tarafından aleyhinde ko
nuşma yapılan önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Efendim, söz istiyen arkadaşlarımı tesbit ede
bildiğime göre sırası ile okuyorum. 

— 505 — 



M. Meclisi B : 48 11 . 2 . 1969 0 : 1 

Gruplar adına söz istiyen arkadaşlar : C. H. 
Partisi Grupu adına "Sayın Şefik înan, Türkiye 
İşçi Partisi Grupu adına Sayın Yahya Karibo-
lat, Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın 
Ekrem Alican. 

Şahıslan adına söz istiyen arkadaşların sırası 
şöyledir: 

İBRAHİM AYSOY (Mardin) — Bendeniz 
Güven Partisi Grupu adına ilk defa söz istemiş
tim. 

BAŞKAN — Grup adına, Sayın İbrahim Ay-
soy Güven Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşların sı
rası da şöyledir : 

Sayın Süleyman Onan, Sayın Hasan Tahsin 
Uzun, Sayın Kemal Sanibrahimoğlu, Sayın Fet
hi Çelikbaş, Sayın Reşat Özarda, Sayın Hilmi İn
cesulu, Sayın Abdüübâri Akdoğan, Sayın Faik 
Kırbaşlı, Sayın Mehmet Ali Arsan, Sayın Reşit 
Ülker, Sayın İrfan Solmazer, Sayın Aziz Zey-
tinoğlu, Sayın Ali Rıza Uzuner, Sayın İhsan Ka
badayı. 

Sayın Şefik İnan, 0. H. P. Grupu adına, bu
yurun. 

Konuşma süreniz 10 dakikadır efendim, Mec
lisin aldığı karara göre. 

O. H. P. GRUPU ADINA ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar, 
pek yakında yani yann Meclisimizde müzakere
lerine başlıyacağımız 1969 malî yılı Bütçesine 
yeni ve munzam gelir imkânları sağûlamak mak-
sadiyle Hükümetçe hazırlanmış, Geçici Karma 
Komisyonda görüşülmüş ve bu komisyon tara
fından bâzı değişikliklere taibi tutulmuş vergile
re zam tasarısı üzerinde C. H. Partisi Grupunun 
görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunuyo
rum. 

Tasarının tahliline girmeden önce, 8 ayı, dör
düncü Koalisyon şeklinde olmak üzere, önümüz
deki günllerde iktidarda 4 ncü yılını tamamlıya-
cak olan Adalet Partisi iktidarının bugün mü
zakere mevzuu olan konulardaki sözleriyle, icra
atının karşılaştırılması faydalı olacaktır kanısın
dayım. 

1964 yılı başlarında İkinci Koalisyon Hükü
meti tarafından hazırlanıp Meclise sevk edilmiş 
bulunan vergi reform tasarılarının bu Mecliste 
müzakeresi sırasında o zamanın muhalefet, son 
dört yılın iktidar partisi olan-Adalet Partisi, 

sözcüsünün ağzından, bakınız ne demişti? A. P. 
Sözcüsü şöyle konuşmuştu : 

«1964 malî yılı bütçe taşanlarının tümü üze
rinde cereyan eden müzakereler sırasında arz 
ettiğimiz gibi, Devlet Teşkilâtının alabildiğine 
sistemsiz ve icapsız bir şekilde genişlemesinin, 
buna mukabil hizmet kalitelerinin iyileştirilme-
mesinin, lüks ve srafların önüne geçilememesi
nin, bütçe cari harcamalarının artmasına ehem
miyetli surette müessir olduğunu etraflı bir şe
kilde belirtmiştik. 

Memurları daha müsait hayat şartlarına 
kavuşturmak ve daha randımanlı çalıştırmak, 
Devlet teşkilâtını iktisadi ve sosyal hayatımı
zın IkalkmmaSmda müessir bir faktör haline 
getirmek yolunda sarfedilmesi gereken para
lar, daha ziyade yeni teşekküllerin kurul
masına, kadroların genişlemesine, lüks binala
rın yapılmasına,, lüks mefruşatın alınmasına 
sarfedildiği ve bu yoldaki hareket ve tasarruf
ların, rasyonöl tedbirler alınmak suretiyle bir 
türlü önüne geçilemediği için 'Bütçeye, dolayı-
siyle de vatandaşa yükletilen malî külfetler ve 
fedakârlıklar o mabette beyhude yere yıldan 
yıla artmaktadır. 

Artık Hükümetlerin vergi zamları gibi, sat
hi bir görüşle kolay görülen, fakat neticeleri 
itibariyle memleketi sosyal ve ekonomik bir 
çıkmaza süratle götürecek sakat tatbikata gir
memeleri ve bu şekilde hareketin, memlekete 
hizmet anlamının en kati ve zaruri olduğunu 
idrak etmeleri gerekir. 

Bütçe harcamalarında rasyonel tasarruf ted
birleri alınması hususunda ciddî, devamlı ve 
sabırlı bir gayret sarf edildiği takdirde, randı
manı şüpheli, sakat ve tahribkâr vergi politi
kasına iltifat ve itibar göstermeden yüzlerce 
milyon liralık tasarrufun sağlanacağına biz 
kati olarak inanmaktayız. Bununla beraber, 
vergi sistemlerimiz üzerinde ilmî metotlara da
yanılarak yapılacak ciddî çalışmaları, reform 
anlamının gerektirdiği bir hüviyet ve nitelikte 
tahakkuk ettirildiği takdirde verginin iktisadi 
fonksiyonları da kısa zamanda tesirini göstere
cek, istihsali ve kazançlarda sağlanacak artış 
nishetinde vergilerin verimliliği de artacaktır.» 

Bugünkü iktidar partisi olan Adalet Par
tisinin sözcüsü 1964 başlarında, vergi reformlan 
konusunda, işte böyle konuşmuştu. 

— 506 — 



M. Meclisi B : 48 11 . 2 . 1969 O : 1 

Adalet Partisinin 1965 seçimlerinden sonra 
kurduğu Sayın Demirel Hükümeti de, Hükü
met programında, «yıldan yıla kamu 'harcama
larının hem hacım, hem ide millî gelire nisbetle 
yüzdesinin artmasını önlemek, yüksek masraflı 
ve maliyetli bir bütçe politikasına son vermek 
azmindeyiz. Bu suretle âmme idaresini ucuzla
tacak, devlet 'masraflarının iktisadi kalkınma
mız üzerindeki yükünü 'hafifletmeye gayret 
sarf edeceğiz.» 

1965 ten bu yana, 3 yıl, 4 ay içinde iki defa, 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımız bir defasını 
biraz önce söyledi, halbuki iki defadır, yapılan 
zamlar, iki defa bu Meclise vergi zam tasarı
ları getiren Sayın Demirel Hükümeti de, Hü
kümet programında işte böyle demişti. 

Adalet Partisi sözcüsünün konuşmasından 
alıp okuduğum pasajlarla, Hükümet programın
dan aktardığım pasajların sadece 'okunması 
ve dikkatle takibedilmesi, Adalet Partisi ik
tidarının sözleriyle icraatının birbirini tutma
dığını, söylediklerinin, vadettiklerinin tama
men tersi olan bir tutumun içinde bulunduğu
nu, ayrıca tahlillere ihtiyaç bırakmadan gös
termeye kâfidir sanırım. 

Sayın Başkan, müzakere konumuz olan ver
gilere zam tasarısının tahliline geçmeden önce, 
şeklî bakımdan önemli olan iki nokta üzerinde 
durmak istiyorum. 

Bu tasarı, birbirinden farklı, beş kanunun 
kapsamına giren çeşitli tedbirleri ve değişik
likleri tek bir tasarı içinde gerçekleştirmek is
temiştir. Beş ayrı kanunun, tek bir kanunla de
ğiştirilmesi, kanun tekniği ile kolay kolay 
bağdaşır bir husus değildir, kanısındayım. 

işaret etmek istediğim diğer bir husus da; 
vatandaşlara 1,5 milyar liralık munzam bir ver
gi yükliyen veya vergi kanunlarımızda bâzı 
değişiklikleri öngören bu tasarının Vergi Reform 
komisyonunun (tetkik ve mütalâasına sunulma
mış olmasıdır. 

Bilindiği üzere, 1961 den beri vergi kanun
ları üzerinde çalışan bir vergi reform komis
yonu vardır. Bu komisyon, incelediği vergiler 
üzerinde gerçekten değerli raporlar hazırlamış 
ve 'bu raporları kanun'tasarısı (haline getirmiş
tir. Bugün müzakeresini yaptığımız tasarı ise 
bu komisyonun meçhulü olan bir tasarıdır. Ma
dem ki vergi konularında çalışan bir uzmanlar 

I komisyonu vardır, madem ki bu komisyon ver
gi konularında çalışmakta, araştırmalar yap
makta, reform tasarıları hazırlamaktadır, her 
çeşit vergi knunu tasarılarının ilk önce bu ko
misyonda vücut bulması, iburada tezekkür ©dil
mesi gerekirdi. 

Tasarı, şu beş konuda değişikler getirmek
te bu değişiklikle bütçeye 1 milyar, 500 milyon 
liralık bir munzam gelir sağlanması öngörül
mektedir. 

Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider Ver
gisi, Harçlar ve ithalde alınan Damga Resmi. 

Şimdi müsaadenizle bu konuları birer birer 
ele alalım. 

Gelir Vergisi konusu, dar mükellefiyete tabi 
kimseler bakımından kazanç ve iratların 'Tür
kiyede elde edilmiş sayılmaları konusunda 
bâzı değişiklikler yapılmakta, hizmetin Tür
kiyede ifa edilmiş olması, serbest meslek faali
yetlerinin Türkiyede icra edilmesi, gayrimen
kul sermaye iratlarının Türkiyede vergilendi
rilmesi hususlarında vergilendirilme imkânları
nı genişletici tadiller yapılmaktadır. Türkiye 
de iş yapan dar mükellefiyete tabi kişi veya 
firmaların Türkiyede ,elde ettikleri gelirleri 
bakımından vergilendirilmeleri hususunda, bir
den fazla unsurun bir araya gelmesini gerekli 
kılan metinlerdeki «ve» edatı yerine «veya» 
ikamesi suretiyle daha az veya bir tek unsu
run mevcudiyetiyle yetinen yeni metinler ver
gi potansiyelini artıracak niteliktedir. Tatbika
tın ilham ettiği bu değişiklikleri isabetli say
mak yerinde olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın inan, vaktiniz dolmak 
üzeredir, lütfen toparlayınız. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, bendeniz böyle bir durumla karşılaşacağı
mı sanmadığım için 20 dakikalık bir konuşma 
hazırlamıştım ve yazılı olarak hazırladım. 
Bunlar ciddî konulardır, ancak yazılı olarak 
ifade edilebilir. («Oya sunulsun konuşmasını 
uzatalım» sesleri) 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim, 
başkana hitabediyorlar. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Arkadaşlarım
dan rica ediyorum. Bendenize 10 dakika daSha 
lütfederlerse konuşmamı bitirmiş olurum. 

BAŞKAN — Efendim, Meclisin kararı ma
lûm, 10 dakika. 'Ben vaziyeti Meclise arz ede-

I yim, kabul ederlerse devam edersiniz. 
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Muhterem arkadaşlar, Sayın Şefik İnan'm 
müddeti doldu. 10 dakika daha müsaade ister
ler. 10 dakika daha konuşmasını kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun devam edin, 10 dakika daha ko
nuşacaksınız efendim. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinde 
yazılı 200 liralık istisna haddi, Hükümet tasa
rısında 1 000 liraya çıkarılmış iken, Geçici ko
misyon tarafından 500 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Mevduat sahiplerinin mevduatlarını müte
addit bankalara yatırmaları, bu yüzden de ban
ka şubelerinin artışı şeklindeki Hükümetçe ileri 
sürülen mucip sebepler pek isabetli değildir. Mev
duat sahiplerince mevduatın çeşitli bankalara ya
tırılmasının başlıca sebebi ikramiyelerden fay
dalanmaktır. Bu konuda yapılmış araştırmalar 
vardır. Bu araştırmaların sonuçları tasarruf 
mevduatını teşvikte en büyük muharrikin ik
ramiyeler olduğunu göstermektedir. Geçici ko
misyonda yapılan tadilât mâkul hadler içinde
dir. 

Geçici komisyon, Hükümet tasarısındaki sa
katlıklarla ilgili 3 ve 4 ncü maddeleri metin
den çıkarmakla isabet etmiştir. 3 ncü madde ile 
Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesine ve
rilen yeni şekil, dağıtılan ve dağıtılmıyan gelir 
kavramlarını daha belirli hale getirmiştir. Ta
sarının 4 ncü maddesi Gelir Vergisi Kanunu
nun 105 nci maddesine getirdiği değişiklikler
le vergi tevkifat nisbetlerinin bâzılarında de
ğişiklik yaparak tevkif, stopaj voliyle yapılan 
tahsilat nisbetlerini değiştirmektedir. Bu tev
kifat da mükellefiyete tabi olanlarla dar mü
kellefiyete tabi olanlar arasında farklılık esas 
alınmıştır. Bu nokta üzerine tekrar döneceğim. 

Kurumlar Vergisi konusu: Tasan, Kurum
lar Vergisi mabetlerinde önemli değişiklikler 
getirmektedir. Sermaye şirketleriyle kooperatif 
şirketlerinde Kurumlar Vergisi 1950 den 1961 
yılma kadar % 10 idi. 1961 den itibaren % 20 
oldu. Şimdi bu nisbet % 30 a çıkarılmaktadır. 
Kurumun sağladığı kâr % 20 Kurumlar Vergi
sine tabi tutulduktan sonra, Kurum ortakları
na intikal edecek, dağıtılacak ve böylece or
takların her birinin ferdî geliri haline inkilâb-

edecek olan kâr da % 20 stopaj suretiyle Gelir 
Vergisine tabi tutulur. 

Böylece ikisi bir arada % 36 bir vergiyi ifa
de ederdi. Şimdi elimizdeki tasarıyla Kurumlar 
Vergisi % 30 a, bu düşüldükten sonra stopaj su
retiyle ahnacak Gelir Vergisi de % 15 olarak 
tesbit edildiğine göre, ikisi bir arada % 40,5 bir 
vergiyi ifade eder. 

Sermaye şirketleriyle kooperatif şirketlerin
de, Kurumlar Vergisinde yapılan bu değişikliğe 
mukabil diğer kurumlarda da vergi nisbeti % 35 
ten % 40 a çıkarılmaktadır. «Diğer kurumlar» 
başlığı altına giren kurumların, vergi tatbikatı 
bakımından, başhcasının kamu sektörüne dâhil 
kurumlar, yani İktisadi Devlet Teşekkülleri ol
duğuna bilhassa işaret etmek isterim. 

Kanunda «Diğer kurumlar» başlığı altındaki 
kurumlara uygulanan vergi öteden beri % 35 
idi, şimdi % 40 a çıkarılmaktadır. Bu konuda 
dar mükellefiyete tabi yabancı şirketlerin ver
gisine de işaret etmek yerinde olacaktır. 

Kurumlar Vergisi % 20 den % 30 a çıkarılır
ken, dar mükellefiyete tabi tutulan şirketlerin 
stopaj suretiyle ödedikleri Gelir Vergisi de % 20 
den % 40 a çıkarılmak suretiyle toplam mükelle
fiyet % 58 e çıkarılmıştır. Halbuki % 20 Ku
rumlar Vergisi, bu vergi çıktıktan sonra, % 20 
stopaj olmak üzere % 36 dan ibaretti. Şimdi 
bu belirttiğim hususları birer birer ele alacağım. 

Sermaye şirketleriyle kooperatif şirketlerinde 
Kurumlar Vergisi nisbeti % 20 den % 30 a çı
karılmaktadır. Bu, % 50 bir vergi zammı de
mektir. Bu zammın şirketleşmeyi köstekliye-
ceği kanısındayız. 

Oysa ki memlekette çağımızın icaplarına uy
gun teşebbüslerin, yani büyük çaplı işletmelerin 
kurulabilmesi, ancak çok sayıda vatandaşın kü
çük tasarruflarını bir araya getirebilecek ser
maye şirketlerinin kurulup gelişmesi ile müm
kün olacaktır. 

Gerçek şirketlerde mühim olan, hesaba ka
tılması gerekli olan, Kurum Vergisidir. Hisse
darlara intikal edecek, dağıtılacak, ferdî gelir 
haline inkilâbedecek gelirler de stopaj suretiy
le ödenen vergi muafiyeti itibariyle farklıdır. 
Bu iki verginin bir arada mütalâası, vergi yü
künün ona göre hesaplanması, ancak adı şirket 
fakat kendisi şirket olmayıp ferdî teşebbüs ma
hiyetinde olanlar için bahis konusudur. 
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Kurum için, özel kişi için mühim olan, Ku
rumlar Vergisidir. Hal böyle olduğuna göre, 
Kurumlar Vergisine % 50 oranındaki zam ger
çekten bir zamdır ve şirketleşme hareketini 
köstekleyici niteliktedir. Diğer kurumların ver
gisi yüzde 35 ten yüzde 40 a çıkarılmaktadır. 
Bu verginin başlıca mükellefleri İktisadi Dev
let Teşekkülleridir. İktisadi Devlet Teşekkül
leri, sermayesi Devlete ait teşebbüsler olduğu 
cihetle, kârlarının nihai mâliki Devlettir. Bu 
kurumların kârlarının vergiden arta kalan kısmı, 
bilindiği üzere, Plân gereğince yatırımlara tah
sis olunur, yahut ödenmemiş sermayesine mah
suben sermayeye inkilâbeder. Sermayesi öden
miş ise yine Devlete vergi olarak değil, aynı 
gelir bütçesinin başka bir bölümüne, kurum kâr
ları bölümünde görünmek üzere, Maliyeye yatı
rılır. 

Demek istiyorum ki, bu zam sonucu elde 
edilecek gelir ilk bakışta sanıldığı gibi, gerçek
ten bir gelir artışı olarak mütalâa edilemez. 
Kurumlar Vergisinin esasen yarısına yakın bir 
kısmını İktisadi Devlet Teşekkülleri ödemekte
dir. Bu kanunla Kurumlar Vergisinden bekle
nilen gelir artısının mühim kısmı bu kanaldan 
gelecektir. Fakat bu kurumların yatırımlara 
ayırabilecekleri kısım azalmış olacak, bütçe
den bekliyecekleri kaynak ihtiyacı kabaracak
tır. 

Yabancı şirketler konusuna gelince; bugüne 
kadar yabancı şirketler ile, yerli şirketler 
aracında Kurumlar Verdisi bakımından, stonai 
suretiyle alınan vergi bakımından bir fark, bir 
ayırım, bir diskriminasyon yoktur. Şimdi fark 
doğmaktadır. Bu fark, stopai suretiyle alınan 
Gelir Vergisi nisbetiriin yüzde 20 den yüzde 
40 a çıkarılması suretiyle hâsıl olmaktadır. 

1925 yılından beri evvelâ Milletler Cemiyeti 
komisyonlarının, sonra da 1948 den beri Birleş
miş Milletler komisyonlarının gündemlerinde 
yer alan bir konu vardır. Bu milletlerarası çift 
vergileme (deuble imposition) meselesidir. Ya
kın tarihlere kadar yabancı sermaye çalıştığı 
memlekette az vergi verip, sağladığı geliri mem
leketine götürüp orada vergilendirmeyi tercih 
eder idi. Sermaye ibraceden memleketlerde ser
mayenin dışarıda yarattığı gelirin kendisi için 
verimli bir vergi matrahı yaratmasını arzu ©der
di. Bu yüzden bu mesele milletlerarası toplantı

larda gündemlerin değişmiyen konularından bi
ri olarak üzerinde daim görüşülmüş, kesin so
nuçlara varılamıyan bir konu olmakta devam 
ederdi. 

Çok yakın tarihlerde az gelişmiş memleketle
rin kalkındırılması (konusunun aldığı önem do
layısıyla, bu mesele milletlerarası alanda bir 
çözüm sekine bağlanmış bulunmaktadır. Dev
letler arasında bu konuda anlaşmalar yapılmak
tadır. Artık bu konuda eşitlik sadece yerli ve 
yabancı şirketler arasında değil, sermayenin 
menşei memleketindeki vergilemenin âzami sı
nırlarını aşmamak kaydiyle, sermayenin çalış
tığı memlekette vergilemeye açık bulunmak 
şartı ön plâna alınmak suretiyle mütalâa edil
mektedir. Milletlerarası çift vergileme meselesi
nin halen almış bulunduğu bu yeni şeklinde ya
bancı şirketlerin vergilendirilmesi konusunda 
tasarının getirdiği bu değişikliği olumlu karşı
lamak gerekmektedir. 

Gider Vergisi : 
Gider Vergisi Kanununda yapılan bâzı deği

şiklikler ile tekel konusu istihsal Vergisi kate
gorisine alınmıştır. Cumhuriyetin ilk yılların
dan beri mahallî tekel niteliğindeki bir konunun 
İstihsal Vergisi kategorisine alınarak, her han
gi bir sanayi isletmesi gibi mütalâa edilmesi 
çok münakaşa götürür bir husustur. Hükümet 
gerekçesinde bu konuda ileri sürülen mucip se
beplerin hiçbirisi ayakta durur nitelikte değil
dir. Şöyle ki, bir malî tekel, bir konuda çok 
vüksek ölçüde vergi alabilmek üzere kurulur. 
Tekel altına alman konunun safi kârı Devlet 
gelirini teşkil eder. 

BAŞKAN — Sayın İnan. vaktiniz doldu, lüt
fen toparlayın, 20 dakika oldu. 

ŞEFİK İNAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

Halen Tekel İdaresi elde ettiği safi geliri 
"HNzineve muntazaman yatıramıyorsa, bunun se
bebi. Tekele yeteri kadar döner sermaye verile
memesi. buna mukabil kendisin tütün konusun
da kâfi malî imkân sağlanmadan normal faali
yeti dışında bir de destekleme mubayaası yap
ması vazifesinin verilmesidir. Şimdi Tekelin İs
tihsal Vergisi kategorisine alınması, kendisine 
yeteri kadar döner sermaye verilmezse durumda 
hiçbir değişiklik getirmiyecektir. Diğer taraf
tan Tekele bu mahiyetin verilmesi, onu bu ko-
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nuda çalışacak her hangi bir özel teşebbüs ile 
aynı hizaya getirmektedir. Yakın bir gelecekte 
Tekel konusunda tutulacak yeni bir yola gir
memin ilk adım olduğu intibaını uyandıran bu 
değişikliğin şimdilik görünen gerçek sebebi Te
kel maddelerine dün yapılmış bulunan zam-
lardır. 

ithalde alınacak Damga Resmine geçiyorum. 
Evvelce geçici mahiyette olmak üzere ihdas ©di
len bu vergi öyle görünüyor ki, gittikçe devamlı 
bir mahiyet almaktadır. Bu vergi artık geçici 
mahiyetini kaybetmüş, verimli olduğu için, daimî 
mahiyet almıştır. Devamlı bir mahiyet alışı bir 
yana, bu vergi aynı zamanda gittikçe de ağırlaş
maktadır. Şöyle ki, ilk ihdas edildiği zaman yüz
de 5 idi, sonra yüzde 10 oldu, daha sonra yüzde 
15 e çıkarıldı. Şimdi de elimizdeki tasarı ile yüz
de 15 ten yüzde 25 e çıkarılmaktadır. İthalât 
üzerinden Gümrük. Vergisine ve diğer vergilere 
ilâveten alman bu vergi hiç şüphesiz ithal ma
lı fiyatlarını yükseltecek niteliktedir. 

Buraya kadar, konu konu ele alarak, yap
tığım açıklamaların belirttiği husus şudur ki, 
bu tasarının hâkim karakteri, netice itibariyle 
halk kütlelerinin, dar gelirli vatandaşların ödi-
yeoekleri Vasıtalı vergilere esaslı zamlar getir
miş, olması, bu zamların umumi fiyat * seviye
sinde tahrik edeceği artışlarla, esasen ağır 
olan, her gün daha ağırlaşan hayat pahası yü
künün süratle daha da ağırlaşacağıdır. Hâkim 
karakteri itibariyle Vasıtalı Vergilere, yani hal
kın, dar gelirli vatandaşların ödiyecekleri ver
gilere zam getiren bu tasarıya sevk eden Hü
kümetin bu tutumu ile, bu kanun tasarısından 
hemen biraz sonra müzakeresine başlıyacağı-
mız servet beyanı kanunu konusundaki tutu
mu arasındaki tezat, Adalet Partisi iktidan-
nin gerçek hüviyetini, kimden ve kimlerden 
yana olduğunu belirtecek nitelikte olduğu gibi, 
birbirine zıt iki kanun tasarısının aynı gün 
birbiri ardından müzakere edilmesi de Adalet 
Partisinin, işaret ettiğim gerçek niteliğini be
lirten talihin garip bir cilvesidir. 

Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar.) 

BAŞKAN — T. 1. P. adma Sayın Yahya 
Kanbolat. 

T. 1. P. GRUPU ADINA YAHYA KANBO
LAT (Hatay) — Sayın Başkan, sayın millet

vekilleri, kanun tasarısının amacı, bu yılki 
bütçenin finansmanını kısmen karşılamak, di
ğer bir deyişle bütçe açığını azaltmaktır. Şüp
hesiz ki, gelir olmadan gider yapılamaz, Hiz
met görülemez. Bu maksatla, yani vatandaşa 
hizmet götürmek için Devletin vatandaştan 
vergi alması bir zorunluktur. Ancak, vergi alı
nırken iki noktaya dikkat etmek gerekir. Bi
rincisi: alınacak vergiler nerelere harcanacak
tır? Bu harcamalarda toplum yararı, kamu ya
rarı var mıdır? 

İkincisi de; vergilerin vatandaş üzerindeki 
yükü âdil midir? 

Şimdi bunları kısaca görelim. Harcamalar
da kamu yararı olması gerekli dedik. Oysa 
1969 bütçesinde 515 milyon liralık bir tahsisat 
özel sektöre transfer edilecektir. Ayrıca, 190 
milyon lira da karma teşebbüslere Devletin iş
tirak hissesidir. Bunların toplamı 705 milyon 
lira etmektedir. Bu miktar harcamayı kamu ya
ran şeklinde telâkki etmek mümkün değildir. 
Ayrıca 705 milyon lira, vergi zamları ile bek
lenen varidat artışının yarısı civarındadır, 
Kamu yararına ters düşen bu giderler olma
saydı, ya vergi zamları daha az olurdu, ya da 
eğitim, sağlık gibi Anayasanın öngördüğü sos
yal hizmetlere daha çok para ayrılabilirdi ve
ya memurların şiddetle özledikleri Personel 
Kanununun malî hükümlerinin yürürlüğe gir
mesi imkân dâhiline girebilirdi. 

İkinci olarak, vergilerin âdil olması ge
rekir dedik. Oysa zamların büyük kısmını va
sıtalı vergiler teşkil etmektedir. Esasen Gelir 
Vergisi gibi vasıtasız vergilerin bile enflâsyon 
dönemlerinde vasıtalı vergiye inkilâbettikleri 
bir gerçektir. Şu halde memlekette gittikçe 
şiddetini artıran enflâsyonun seyri göz önünde 
tutulursa kanun tasarısında öngörülen bütün 
zamları müstehlik ödiyecek demektir. Esasen 
halihazırdaki vergi sistemimizin âdil oldu
ğunu iddia etmek mümkün değildir. Kanun 
tasarısı mevcut adaletsizliği daha da artırıcı 
yöndedir. Yabancıların vergilendirilmesi ve 
kurumlar vergisindeki teklifler gider vergile
rine kıyasla cüzi kalacaktır. 

Akaryakıta tekrar zam yapılmaktadır, fa
kat gerekçede bunun zam olmayıp, piyasaya 
yüksek oktanlı yeni tip bir benzinin fiyatı ola
rak gösterilmektedir. Geçen yıl Sümerbank da 

— 510 — 



M. Meclisi B : 48 11 . 2 .1969 O : 1 

buna benzer bir zam yoluna girmişti. Akarya
kıta bu nevi zam şekli hatırımıza tarım kesimi
ni getirdi. Süper fosfatın kilosu 37 kuruşa 
satılırken piyasaya fosfor nesbeti yüksek ve 
kilosu 85 kuruşa satılan tribl adlı suni gübre 
sürüldü. Bir yıl sonra süper fosfat piyasadan 
kalktı ve çiftçi pahalı gübreyi satmalmak zo
runda bırakıldı. Gerekçede yüksek oktanlı ben
zinin birkaç yüz turist arabası için imal edi
leceği iddiasının gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. 
Yüksek oktanlı benzinin fiyatı akaryakıtta 
genel bir zammın öncüsü mahiyetindedir, ik
tidar, tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu iç
kilerle, çayda yüzde 70 vergi nisbeti talebet-
mektedir. Bakanlar Kurulu bu nisbeti tâyin ve 
tekrar çıkarmaya yetkili kılınmaktadır. Ve ge
rekçede şöyle denmektedir : «Bu hale göre Ba
kanlar Kurulunca bu kanunun yürürlüğe gir
mesiyle birlikte tekel maddelerine ait ve fiilî 
duruma uygun vergi nisbetlerinin de tâyin 
edilmesi gerekecektir.» İşte gerekçede aynen 
böyle denmiş, fakat Hükümet bu kanun tasa
rısının kanunlaşmasını bekliyememiş ve dün 
aniden tekel maddelerine ortalaması % 3 ü bu
lan bir zam yapmıştır. Şu halde iktidarın yüce 
kuruldan talebettiği âzami vergi nisbeti yüz
de 93 ü bulmaktadır. Çünkü gerekçeye göre 
bu maddeler devlete büyük gelir sağlıyan ve 
önemli vergi rezervleri sağlıyan malî kaynak
lardır. Tekel maddelerinin talebi bilindiği gibi, 
gayri elâstikidir. Dar gelirlilerin ve ücretlile
rin hayat seviyesini yükseltmemek, soğan ek
mek seviyesinde tutmak niyeti asılsa ve tekel 
maddelerine talebin gayrielâstiki olduğu hu
susu da göz önünde tutulursa gerçekten işçile
rin ve memurların keseleri daima önemli vergi 
rezervleri sağlıyan malî kaynakları teşkil ede
ceklerdir. Ama Türkiye bol tütün istihsal eder
ken memlekette sigaranın tane ile satılması 
devrini açmak ve bir taraftan da yaprak tü
tün kaçakçılığını ve gizli içki imalini yurt sat
hında yaygın hale getirecek bir vergi politika
sının isabetli olacağını iddia etmek ise mümkün 
değildir. Çünkü işçi ve memurun kesesi önemli 
vergi rezervi olmak şöyle dursun, tamtakır ha
le gelmiştir. 

ithalde alınacak damga resmi için ise ge
rekçe çok iyimserdir. Gerekçeye göre damga 
resmine yapılan zam, sanayiimizin gelişmesini 
teşvik edecektir. Vergi mükelleflerine kolay

lık ve ferahlık sağlıyacaktır. Sosyal adaleti 
sağhyacaktır. 

Yine gerekçeye göre ithal eşyası, talep faz
lalığı sebebiyle yüksek kârla satılmaktadır. 
ithalâta konulan vergi ve resimlerin ithalât
çılar tarafından yüksek kâr hadlerinden fe
dakârlık yapmak suretiyle karşılanması ve 
böylece ithal malları fiyatlarının yükselmeme
si imkân dahilindedir, işte gerekçenin dediği. 

Oysa Türkiye'de ithal mallan bir tekel 
maddesi karekterindedir. Şu halde serbest re
kabet ithal malları konusunda mevzubahsoüa-
maz. Bu ticaret konusunda aşırı kazanç esas
tır. ithalâta konulan vergi ile resimleri kabul 
edebilecek hiçbir ithalâtçı tasavvur edilemi-
yeceğine göre bu zamların yükünü zaruretten 
müstehlik ödiyecektir. Türk çiftçisi, iktidarın 
plândaki, programdaki ve çeşitli demeçlerin
deki vaidlerine rağmen tarımsal maddelerde
ki alabildiğine yükselen fiyatlardan artık 
bizardır. Bugün tarım sektöründeki faaliyetin 
asli olarak millî ekonomi için yapıldığını iddia 
etmek zordur. Eğer çeşitli zamlarla tarımsal 
gelirlerin fiyatı daimi şekilde yükselirse ve 
net kazançlar artan bir şekilde bu girdiler ile 
pompalanırsa Türk tarımının yabancı ülkeler 
hesabına çalışır bir hale geldiğini teslim et
mek gerekir. Türk tarımı çeşitli zamlarla peri
şan edilirken bunu Türk köylüsüne bir hiz
met arzı şeklinde telâkki etmek mümkün mü? 
Ama tüccara evet, fakat köylüye hayır, iktida
rın sosyal adalet anlayışı budur. Zam tasarısı 
bu anlayışı yansıtmaktadır. Onun için bu ka
nun tasarısı aleyhindeyiz. Yüce Kurula say
gılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Alican, buyurun efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALlCAN 
(Sakarya)—Muhterem arkadaşlarım; 

Müzakere ettiğimiz 1969 yılı bütçesinin 
finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik 
yapılması hakkındaki kanun tasarısı o kadar 
değişik, çeşitli hükümleri ihtiva etmektedir ki, 
bu kanunun tümü üzerinde görüşülürken pe
kâlâ müsbet mütalâa beyan etmek de mümkün
dür, menfi mütalâa beyan etmek de mümkün
dür. Bu itibarla biz muhtelif yönlerden dü
şündüklerimizi kısaca arz edeceğiz. 

Bir defa bir nokta üzerinde durulması lâ-
zımgeldiği kanaatindeyiz. Plânlı bir ekonomi-
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de yani iktisadi plânla yürütülen bir ekono
mide her yıl bütçe açıklarım karşılamak mak-
sadiyle bu çeşit kanunlar getirilebilir mi, ge
tirilemez mi; getirilmesinde isabet var mıdır, 
isabet yok mudur meselesi, bizim kanaatimize 
göre, önemli bir meseledir. Bir plân yapıyoruz, 
o plânda çeşitli hedefler tesbit ediyoruz, bu 
hedeflerin içerisinde hiç şüphesiz gelir hedef
lerimiz de var. Gelir politikamızın esaslarına 
tesbit ediyoruz, tedbirlerimizi tesbit ediyoruz. 
Ondan sonra yılbaşı geldiği zaman, her yı
lın başında, her bütçe yılının başında hesap
larımızı yapıyoruz, gelirlerimiz giderlerimizi 
karşılayamaz oluyor, ne yapalım diyoruz; bir 
zam kanunu getirmek suretiyle açıklarımızı 
kapatalım diyoruz. Bu fikir sureti katiyede 
bizim kanaatimize göre, plân fikriyle bağda
şır bir fikir olamaz. Esasen bunu İkinci Beş 
Yıllık Plân da kabul etmiş, yani bu fikrin isa
betli bir fikir olmadığını İkinci Beş Yıllık 
Plân da kabul etmiş, ikinci Beş Yıllık Plân 
da; «Birinci Beş Yıllık Plân devresinde plâ
nın finansmanı için her yıl getirilmiş olan 
kanunlar iktisadi plânlama bakımından isa
betsiz sonuçlar vermiş, bu itibarla İkinci Beş 
Yallık Plân devresinde bu çeşit tatbikata mâ
ni olunacaktır», diyor, Adalet Partisi İktida
rının getirdiği İkinci Beş Yıllık Plân. Haki
katen Birinci Beş Yıllık Plân devresinde de 
bu çeşit tatbikat yapılmış idi. 

Biraz önce nitekim C. H. P. adına konuş
muş olan arkadaşım bu çeşit bir kanundan 
bahsetti. Ama iktisadi plânlama devresine ye
ni girmiştik. İktisadi plânımızda vergi politika
mız bakımından, malî politikamız bakımından 
birtakım tedbirler tesbit etmiştik, malî poli
tikamızda vergi sistemimizin esnek olması tedbi
ri diye bir tedbir koymuştuk. Yani, ekonomik 
gelişmelere cevap veren, ekonomik gelişmelerle 
beraber gelir artışlarını sağlıyan bir vergi poli
tikası tatbik edeceğiz, dedik. Bunun esaslarını 
tesbit ettik. Böyle bir vergi politikası şu reform
ları, şu reformları, şu reformları yapmak sure
tiyle sağlanabilir, dedik. Birinci Beş Yıllık Plân 
devresinden, 1963 vılmdan başlıyarak bu reform
ları gerçekleştireceğiz, vergi sistemimiz esnek-
leşecek, iktisadi gelişmelere uygun gelir sağlıya-
cak, her yıl hazırladığımız programları, bütçe
leri mevcudolan gelir sistemimiz ile vergi siste
mimiz ile karşılıyacağız, dedik. Bunu plâna koy

duk. Ondan sonra Birinci Beş Yıllık Plân devre
si geçti, İkinci Beş Yıllık Plân geldi. İkinci Beş 
Yıllık Plânda şikâyet ettik. Dedik ki; Birinci 
Beş Yıllık Plân devresinde gelir sisteminde bu 
çeşit ıslahatın yapılacağı va'dedilmiştir, maale
sef bu ıslahat gerçekleşemedi. Vergi sisteminde 
esneklik sağlanacaktı; yani artan ihtiyaçları ar
tan gelirler karşılıyacaktı; bunu Birinci Plân 
devresinde yapamadık. İkinci Plân devresinde 
bunu mutlaka gerçekleştireceğiz, dedik. Şimdi, 
beş yıl geçtikten sonra İkinci Plân devresi bu 
taahhütte bulundu. Ne oldu? Şimdi, İkinci Beş 
Yıllık Plân devresinin ikinci yılma geldik, Dev
let bütçesinin finansman ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere bir kanun getiriyorum dedi, Hükü
met. Tamamiyüe plân fikrini bir yana bırakarak, 
iktisadi plânlama fikrini bir yana bırakarak bir
takım zamalarla Yüce Meclisi karşı karşıya bı
raktık. Bu hali ile sureti katiyede plân fikri ile 
bağdaşan bir uygulama değildir, arkadaşlar. 

Biraz önce Sayın Tekel Bakanı, bir arkada
şımızın gündem dışı konuşması dolayısiyle bu 
kürsüden, 13 milyarlık bütçeyi 26 milyara çıkar
dık, diyordu. Pekâlâ, 26 milyara çıkardı iseniz 
bu zam kanunlarına ne lüzum var. Demek ki, 
bütçenizi karşılıyacak büyük gelirler sağlamış
sınız, böyle zam kanunlarına ihtiyacolmamak ge
rekir. Aslında, isabetli değil; 26 milyar ile alâ
kası yok. Çünkü, 1968 in tahsilatı hepimizin bil
diği gibi 19 milyar. Bu da gerekçede. Nerede 26 
milyar? Siz bütçenizi isterseniz 36 milyar tesbit 
edersiniz, ama geliri sağlamadıktan sonra o ra
kamlar, o milyarlar hiçbir mâna ifade etmezler. 
Onun için gerçeğe uygun değildir. Nitekim bu 
kanun, tamamiyle kendilerini tekzibeden bir ka
nundur. 

Şimdi, plân fikri bakımından hakikaten her 
yıl bu çeşit kanunlar getirmek suretiyle bütçele
rimizin finansmanı usulünden vazgeçmek zorun
dayız. Vergi sistemimizi plânda tesbit edilmiş 
olan tedbirlerle ıslah etmek, onun ıslahat ile al
masını şart gördüğümüz esnekliğe ulaşmasını 
sağlamak, iktisadi kalkınma ihtiyaçlarımızı bu 
şekilde karşılamak mecburiyetindeyiz arkadaş
lar. Bendeniz, bu bakımdan Hükümetin böyle bir 
kanun ile Yüce Meclisin huzuruna gelmesini tüm 
olarak isabetsiz mütalâa ediyorum, ama kanu
nun getirdiği hükümleri tetkik edecek olursak, 
zam hükümleri dışında, birtakım ıslahat hüküm-
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leri var. Sayın Şefik İnan arkadaşımız da konuş
ması sırasında tasvibettiğini ifade etti, bâzı ısla
hat hükümleri var. Onlar doğrudur, bu ıslahat 
hükümlerine ihtiyaçlar var, esasen. İşte, bilmem 
dar mükellefiyette aksaklıklar doğuyormuş, tat
bikatta bunların ıslahı esasları tesbit edilmiş; 
elbetteki Hükümet vergi sisteminde bu ıslahatı 
yapacaktır. Onlara itiraz etmek için hiçbir se
bep bahis konusu olamaz. Hattâ, Kurumlar Ver
gisi zammı üzerinde dahi arz ettiğim gibi yıl 
başlarında artık bütçe Meclise geldiği zaman 
tatbik edilen bu usulden vazgeçmek kaydı ile 
Kurumlar Vergisinin nisbetinde dahi bir artışı 
ben isabetsiz mütalâa etmem. Netice itibariyle 
stopaj ile birlikte % 36 olan nisbet % 40,5 a çı
kartılmaktadır. Burada, İktisadi Devlet Teşek
külleri üzerine yapılan zammı isabetsiz mütalâa 
ediyorum. İktisadi Devlet Teşekkülleri zaten malî 
imkânsızlıklar içerisinde kıvranmaktadırlar. Siz, 

bunlardan Kurumlar Vergisini artırmak gibi bir 
yola gitmekle ne fayda Bağlıyacaksınız? Onu 
kestirmek mümkün değildir, bu hususu pek isa
betli mütalâa etmeye imkân yoktur. 

Bendeniz, asıl bu kanun ile en fazla gelir 
Bağlıyacağını Hükümetin ifade ettiği, gerekçede 
700 - 800 milyon lira sağlıyacağız dediği, güm
rüklerde alman Damga Resmi konusunda Hükü
met gerekçesinin bâzı mütalâalarına dokunmak 
istiyorum. Bizim, her zaman üzerinde durduğu
muz plân uygulaması meselesidir. Plân ilkeleri
nin hükümetler tarafından ciddî olarak benim
senmesi meselesidir. Bu gerekçenin sonunda Hü
kümet bir nevi özür diliyen ifadelerle, gümrük
lerde alınan Damga Resmini mazur göstermeye 
çalışmaktadır. Bilmiyorum, okumuş olan arka
daşlarım, farkına varmış olacaklardır. Diyor ki, 
«tasarının 35 nci maddesi ile 1969 yılı Bütçesi
nin munzam gelir ihtiyacını karşılamak için aşa
ğıdaki sebepler de göz önünde bulundurularak» 
bu aslında getirilecek bir kanun değildi, ama ne 
yapayım ki, bütçenin munzam ihtiyaçlarını kar
şılamak mecburiyetindeyim, onun için getirdim. 
Aşağıda da bâzı delillerim var, onları da görün, 
her halde beni haklı bulursunuz, diyen bir ifade 
ile delillerini Hükümet zikrediyor. 

BAŞKAN — Sayın Ekrem Alican, 10 daki
kalık süreniz doldu efemdim. Eğer, devam ede
cekseniz Yüce Meclisin tasvibini almaya mec
burum. («Uzatalım» sesleri) 

Talepleri var ise, Meclise arz edeceğim, 
efendim. 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — Müsaade buyurulursa, konuşma

mı elbet bitirmek isterim. > 
BAŞKAN — Arkadaşımız konuşmasının bi

raz daha devam edeceğini söylerler. Bir müd-
det verebilecek misiniz efendim? 

Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 
(Devamla) — On dakikada bitirebilirim. 

BAŞKAN — On dakika süre istiyorlar. 
Oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler..* 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Buyurun, efendim. 
Y. T. P. GRUPU ADINA EKREM ALİCAN 

(Devamla) — Şimdi, A, B, C ve D fıkraları 
halinde birtakım sebepler gösteriliyor, bu güm
rüklerde alınan, Damga Resminin % 15 ten 
% 25 e çıkartılması konusunda. Birincisinde, 
söz konusu resim ithal edilen eşya üzerinden 
alınmaktadır, bu ithal edilen eşyanın içerisin
de zaruri ihtiyaç eşyası mevcut değildir, bu 
itibarla fakir kütleyi ilgilendirecek bir resim 
artırması yoktur burada, derler. 

Bu mütalâa, bendenizin kanaatine göre, ta-
mamiyle isabetsizdir. Bizim ithal eşyamız ma
lûmdur. Büyük kısmı yatırım eşyası ve ham
maddeden müteşekkildir. Bunlar içeride sana
yiin kullandığı birtakım eşyadır. Elbet sa
nayie intikal edecek, şuraya intikal edecek, 
buraya intikal edecek, buradaki fiyat artışla
rı da fakir kütleye pekâlâ intikal edecektir. 

(b) fıkrası, benim kanaatimce, daha entere
san. Derler ki, ithalâtımız, ithal sırasında alı
nan vergi ve resimlerin nisbeti ne olursa olsun, 
devamlı olarak artmaktadır. Diğer taraftan 
ithal vergi ve resimlerinin artırılması voliyle 
ithalâtın frenlenmesi ve halkın ihtiyacının yer
li sanayi mamulleriyle karşılanması imkânı hâ
sıl olacaktır. 

Halbuki biz plân yapıyoruz; Yıllık prog
ramlar yapıyoruz. İthalâtımız için hedefler 
tesbit ediyoruz, ithalât hedeflerini, ithalâtı 
azaltmak asıl ise, bu hedefleri daha hudutlu 
tesbit etmek bizim elimizdedir. Biz, plânı ya
parken bu hedefleri kendimiz tesbit etmekte
yiz. Vergi artırmak suretiyle ithalâtı daha faz
la pahalılastırıp, içeride sanayiin hammaddesi 
olacak ithalâtı, yatırım tesis masraflarını artır-
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mak, amortismanları artıramak suretiyle itha
lâtı hudutlamaya lüzum yoktur. İthalât hu-
dutiaması, plânlarımızla, programlarımızla bi
zim elimizdedir. Eğer lüzumsuz ithalât yapı
lıyorsa, dış ödeme dengemiz bu kadar dar oldu
ğuna göre, onları kendi programlarımızda, 
kendi plânlarumızda frenlemek her zaman eli
mizdedir. Bu çeşit vasıtalara ihtiyaç yoktur. 

(o) fıkrası; ithal eşyası, talep fazlalığı se
bebiyle yüksek kârla satılmaktadır. 

Yüce Meclisin bu ifadeye bilhassa dikkâti
ni çekmek isterim. Hükümet burada der ki; 
ithal eşyası istenildiği kadar yüksek fiyatla sa
tılmaktadır. Talep fazla olduğu için de istedi
ği kadar ithalâtçı kâr alabilmektedir. Bu me
seleyi biz, 1956 yılında Yüce Mecliste meşhur 
Millî Korunma Kanunu görüşülürken de tartış-
mışyk. Türkiye'de Iher sahada olduğu gibi ti
caret sahasında da bir asayiş meselesi bahis ko
nusudur. Ticarette alabildiğine kâr bahis konu-s 

su olmamak gerekir. Bilhassa ithalât gibi, ta-
mamiyle tekel halindeki talebin bu kadar fazla 
olduğu yerlerde mutlaka kârda hudutlama şart
tır. Bu, Millî Korunma Kanunu ile olmaz. 
Devletin umumi düzeni içerisinde serbest reka
bet düzeni dediğimiz düzeni, tam rekabet hali
ne getirebilmek için, âdil rekabet haline geti
rebilmek için ithalâtı başıboş bırakamayız 
Hükümet bu ifade ile ithalâtı başıboş bırakmak 
kararında olduğunu, prensibolarak bunu böy
le kabul ettiğini söylemektedir ki, bendenizin 
kanaatime göre, bizim plân fikriyle bu da bağ
daşamaz. Bizim plânımızda rekabetin tam re
kabet halinde olması, âdil rekabet halinde ol
ması; serbest rekabetin alabildiğine serbest bı
rakılacak bir iktisadi müessese olmadığı fikri 
mevcuttur. 

Bunun için, ithalât eşyasında talep fazladır. 
Taler) fa-zla olduğu ifiin fada kârla ithalât ya
pılmaktadır. G-elen ithalât eşyası bu kanunu 
kabul ettiğimiz takdirde, Dam^a Resmine yanı
lacak zam, ithalâtçılar tarafından tekabbül edil
mek suretiyle hayat pahalılığına tesir etmiye-
cektîr, beyanı isabetli bir beyan değildir. Aslın
da bu gîbi konularda Hükümetin rekabeti dü
zenleme bakımından müdahalesi de zaruridir, 
lâzımdır. Bizim kanaatimiz budur. Karma eko
nomi düzeni içerisinde serbest rekabetin alabil
diğine, istenildiği kadar serbest bırakılan bir 
rekabet ananasında olmaması gerekir. Onun için, 

madem ki, talep de fazladır, bu ithalâta da ta-
lebolacaMır, ithalâtçı hiçbir surette bu resmi 
üzerine almaz, kârından fedakârlık yapmak su
retiyle 'üzerine almak gibi bir yola gitmiyecek-
tir. Resim, ithalât eşyasının fiyatlarını artırıcı 
istikamette rol oynıyacaktır. 

4 ncü fıkrada da esasen destekleınmesi icabe-
den ithalât desteklenecektir, onlara intikal et-
miyecektlir bu vergi, derler. Bu tatbikatta mü
him netice doğuran bir hal değildir. Zaten bu 
vergiden, % 10 ithalât Resmini, Damga Resmini 
artırmaktan Hükümet,. 700 - 800 milyon lira gibi 
büyücek bir gelir sağlamayı arzulamaktadır. 
İstisnalar tesir edecek olunsa, 700 - 800 milyon 
liralık gelir de sağlanamaz. 

Bu itibarla sayın arkadaşlarım, bu kanun 
birkaç noktadan tenkid edilebilecek bir kanun
dur. Arz leıttiğim gibi hasta, plânlı ekonomi dü
zeni bakımından bu çeşit llçanunları getirme yo
lunu mutlaka terk etme mecburiyetindeyiz. Hü
kümetler plân ihtiyaçları karşısında daima kolay 
yolları tercih etmektedirler. Vergi sistemindie, 
malî sistemde, idari isüıstemde reform yapmak 
zor olmaktadır. Zor yollar bir tarafa itilmekte, 
kolay yollar tercih edilmekte, yıldan yıla büt
çeler geldikçe, programlar geldikçe, bu kolay 
yoldan, şurada vergi rezervim var, burada bil
mem şu rezervim var, §u rezervi alayım, demek 
suretiyle, ufak tefek raisbet zamlariyle plânları 
finanse etmek gibi bir yola gitmektedirler ki, 
bu da plân tatbikatında elbet müspet sonuçlar 
doğurmamaktadır. Hükümetler bu yolda ısrar 
ettiklerine igöre, Yasama Meclislerinin, Hükü
metleri daha ciddî yollara yönetmeye mecbur et
meleri icaıbeder, bizim kanaatimize göre. Bu se
beple, bilhassa bu damga resminin bu kamunla 
kabul edilmesi isabetsiz bir yol olur. 

Diğer hususlar da birtakım ıslahattır, ihti
yaçlardır. Hükümeti bundan böyle daha ciddî 
çalışmaya sevk etmek kaydiyle elbet Yüce Mec
lis kabul etmekte bir mahzur görmiyebilir. Biz 
tekrar tekrar hükümetlerden rica ediyoruz. 
Plânlı ekonomi fikrini gerçekten benimsemiş-
lerse artık bu yolları terk letsinler. Gelecek yı
lın programının, gelecek yılın bütçesinin finans
man ihtiyacını bu yıldan düşünmeye başlasınlar. 
Ben bunu geçen sene de zannediyorum bu kür
süden söyledim. Hiçbir faydası olmadı. Aradan 
bir sene geçti, 1969 bütçesinin finansmanı kanu-
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nu geldi. Öyle tahinin ederim (ki, gelecek yıl da, 
zaten 1969 yılı seçim yılıdır, önemli meselelerle 
kol<w kolay Hükümet meşgul dlamıyac aktır. Ge
lecek yıl da 1970 yılı Bütçesinin finansmanı 
kanunu gelecektir. Bu yolda devam ettiğimiz 
bütöçe ciddî bir plân uygulamasına, ciddî bir 
program uygulamamna kavuşanlayız ve büyük 
yatarım ihtiyaçları da yapılamamakta devam 
©der. Türk ekonomisi yuvarlanmakta olduğu sta
tik hallimde yuvarlanmakta devam eder. Her 
halde bu yol isabetli yol değildir. 

Hepinizi saygı ile iselâmlarım arkadaşlar. 
(Y, T. P. Grupundaıı alkışlar) 

BARKAN — G. P. Grupu adma Sayın İb
rahim Aysoy. 

G. P. GRUPU ADINA ÎBRAHÎM AYSOY 
(Mardin) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larını. 

Gorüş^ilmekte olan bu tasarı, bütçedeki açı
ğı karşılamak üzere Yüce Meclise getirilmiştir. 
G. P. Grupunun getirilen bu tasarıya, hayat pa
halılığına ©ebebolacağmdan ve ısanayi yatırım-
larmı da etkûiyeceğinden, taraftar olamıyacağı-
m peşinen iarz letmek isteriz. 

Bu tasarı ile getirilen hükümlere karşı Yü
ce Meclisin karar aldığı müddet içerisinde gö
rüşlerimizi kısaca izah etmek isterim. Ancak, bu 
kadar ciddî ve mühim bir konuda Hükümet sı
ralarının ve Meclis sıralarının boş oluşundan 
'duyduğumuz 'üzüntüyü de şu anda belirtmek is
terim. 

Asâz arkadaşlarım; bu tasarı ile Kurumlar 
Vergisi ui^betinin % 20 den % 30 ıa çıkarılma-
isrnı yerinde bulmamaktayız. Kalkınan ve sanayi
leşen Türkiyemizde' şirketleri teşvik etmek için 
tedbirleri almamız icabeder. Daha evvel damga, 
harçlar, resimler gibi mevzularda kolaylıklar 
sağlanmıştı. Bugün ıaksi tedbirlerle karşı karşı-
yayız. Tasarı Yüce Meclis tarafından kabul 
edildiği takdirde kalkınma plânımızın şirketleş
meleri teşvik edici hükümlerine rağmen, şirket
leşmelerde zorluklar meydana geleceği aşikâr
dır. 

Aslında Kurumlar Vergisine tabi mükellefle
rin aynı zamanda Gelir Vergisi mükellefleri ol
duklarını da hatırlatmak isteriz, Buna göre 
Kurumlar Vergisinin mükerrer bir vergi olduğu 
da meydandadır. Hem mükerrer vergi alaca
ğız, hem şirketleşmelerin kuruluşlarında zorluk

lar ve güçlükler çıkartacağız, hem de kalkın
ma iddiasında bulunacağız... Bu mümkün değil
dir. 

Şirketleşmeyi önleyici bu tasarıdaki gibi 
tedbirler hem sermaye piyasasının teşekkülüne 
mâni olur, hemde vergi ziyamın müşevviki ha
line gelir. Kurumlar Vergisinin, hele makable 
teşmil edilmek istenmesi ise mevcut Anayasa 
düzeni içerisinde münakaşa edilebilecek bir ko
nudur. Kaldı ki, Kurumlar Vergisinin getiriliş 
şeklinin vergi adaletiyle bağdaşır bir durumu 
da yoktur. Ekonomik hayatımızda şirketleşme 
üzerinde öteden beri durulan vergi ziyaı prob
lemine hal tarzı getiren bir tedbir olarak müta
lâa edilir. 

Aziz arkadaşlarım, ithal mallarından alınan 
Damga Resmi nisbetinin de % 15 ten % 25 e 
çıkarılması, sanayiimizin hammadde maliyetleri 
yoliyle bütün mamul fiyatlarını artıracağı ve 
genel fiyat seviyesinin yeniden yükselmesine 
sebebolacağı için yerinde bir tedbir olarak gör
memekteyiz. 

Yüksek oktanlı benzin durumuna gelince; sa
yın arkadaşlarım; bu konuda dikkatinizi çek
mek isterim. Yüksek oktanlî^benzin imaletmek 
için rafinelerin katlanacakları masraf çok dü
şüktür. Mesele, bir miktar tetra etil maddesi 
ilâve etmekten ileri gitmemektedir. Mevcut 
benzin oktanını yükseltmek için ton başına rafi
nelerin yapacağı masrafın yetkili uzmanlara bir 
defa daha inceletilmesini G. P. Grupu olarak 
hassaten talebediyoruz. Çünkü çıkarılan karar
nameyle şirketlere verilen fiyat farkı şirketlerin 
ton başına yapacağı masraftan ve mâkul kârdan 
en az iki kat fazladır. Bu suretle yabancı şir
ketlere yüksek oktanlı benzin sebebiyle havadan 
bir kâr sağlanmış olunmaktadır. Yüksek ok
tanlı benzin imalinde millî menfaatlere çok daha 
uygun başka yollar bulmak mümkündü. Bir en
dişemiz de halen 87 oktan civarında bulunan 
normal benzinin çıkarılan kararnameye dayanı
larak daha düşük oktanlı bir hale getirilmesi 
ihtimalidir. Bu takdirde şirketlere de fahiş 
avantajlar sağlanmış olunacaktır. 

Tekel maddelerinden alman inhisar Resminin 
Gider Vergisine çevrilmesi ilk nazarda normal 
bir tatbikat gibi görünmekteydi. Ancak bugün 
öğrendiğimize göre bu şekille getirilmek iste
nen teklifin gayesi Tekel maddelerine zam ya-
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pabilme imkânını da sağlamış olmasıdır. Maale
sef kanun Meclislerden çıkmadan Tekel madde
lerine zam yapılması, piyasada fiyatların artışı
na sebebolacak, bu yüzden fakir halk kütlesinin 
yaşama güçlerini zorlaştıracaktır. Getirilen ted
bir bir ıslah tedbiri olmaktan çıkıp, hayat paha
lılığına sebebolmuştur. Bu zamlar etkisi altın
da kalan vatandaşlarımızın şikâyetleri de elbette 
sonsuz olacaktır. Zira bu tarzdaki zamlar, üzü
lerek beyan etmek isteriz ki, her sene ortaya 
çıkmaktadır. Oysa fiyatların devamlı olarak 
arttığı, geçim şartlarının ağırlaştığı böyle bir 
konjonktür içerisinde Tekel maddelerine zam ya
pılması zararlıdır. Gerekçede ıslahattan bahse
dildiği halde zammın ortaya çıkması karşısında 
gerekçeyle Sayın Bakanlığın tutumunu nasıl 
bağdaştıracağını da öğrenmek isteriz. Tekel 
maddelerine yapılan zam tütün piyasasının açıl
masından sonra ortaya atıldığına göre, tütün 
müstahsılma fiyat artışlarının intikali de müm
kün olamamıştır ve müstahsil emeği açıkça istis
mar edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri; bu kanun, başlı
ğından da anlaşılacağı üzere,- vergilerde ıslahat 
yapmak için defİl, bütçe açığını kapatmak için 
getirilmiştir. Birkaç yıldan beri bütçelerimiz 
gerçekten büyük açıklar vermektedir. Bu açık
ları karşılıyacak tedbirleri düşünmek elbette ki, 
lüzumludur. Ancak bunun yollarını ve usulle
rini en güzel şekilde kalkınma plânımız gös
termiştir. Her şeyden evvel israfa son vermek 
lâzımdır. Pahalı bir Devlet idaremiz vardır. 
Hükümetler israfı önlemek şöyle dursun, bilâ
kis israfı artırmaya örnek olmaktadırlar, ikti
sadi Devlet Teşekküllerinin açıkla çalıştığı orta
dadır. Bunların verimlilik esaslarına göre ça
lıştırılması ve kaynak yaratır hale getirilmeleri 
mümkündür. Hükümet bu hususta 440 sayılı 
Kanun ve Plânın istediği tedbirleri almamıştır. 

Yine Kalkınma Plânımızda vergi ıslahatının 
tamamlanması, vergi idaresinin ıslahı, vergi in
celeme teşkilâtının kuvvetlendirilmesi ve vergi 
kazasının müessir bir hale getirilmesi gibi ted
birler öngörüldüğü halde bu tedbirler ele alın
mamıştır. Halbuki bu tedbirlerin alınması hem 
vergi hasılatını artıracak, hem de vergi yükü
nün daha âdil bir surette dağılmasını sağlıyacak-
tır. Adalet Partisi bir iktidar dönemi içerisinde 
bu alanda ciddî bir çalışma yapmamış ve bu mev-
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I zulara el sürmemiştir. Bugün getirdiği zamlarla 
I ihmalinin cezasını ekonomiye ve vatandaşlara 
* çektirmek istemektedir. Çok yanlış bir istika

mette olan bu tasarıda Hükümeti desteklemeye 
imkân göremiyoruz. 

Yukarda arzına çalıştığımız sebeplerden 
ötürü tasarıyı olumlu karşılıyamadığımızı say
gı ile arz etmek isterim. (G. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi incesulu, G. P. 
Grupu adına tekrar ısöz istemişsiniz, konuşa
cak mısınız, efendim? 

HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Şimdi ko
nuşmak istemiyorum Sayın Başkanım, bilâha-
ra konuşacağım. 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Onan buyu
run efendim. 

I Sayın Onan, konuşma süreniz 5 dakikadır, 
Meclisin kararı öyledir, uymaya mecburuz, ha
tırlatırım. 

SÜLEYMAN ONAN (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz kanun 
tasarısı 1969 yılı bütçesinin gerektirdiği ek fi
nansman ihtiyacının karşılanması amaciyle ha
zırlanmıştır. Böyle olmakla beraber öngördü
ğü değişikliklerden bir kısmı vergi kanunları
na bünyevi birtakım tadilleri de gerektirecek
tir. 

Tasan ne yalnız bütçenin finansmanını sağ
lamak amaciyle, ne de reform maksadiyle ha
zırlanmış addedilir. Çeşitli vergi kanunlarına 
ilişkin muhtelif tadilâta ait hükümlerin tedvin 
tekniğine aykırı olarak tek bir tasarı metnin
de toplanmış bulunması da önemli bir keyfi
yettir. Bu tasarının kısmen de olsa muhteva
sında vergi kanunlarında bünyesi değişiklikler 
taşıdığı nazara alınarak çok evvelden hazırla
nıp kamu oyuna arz edilmesi ve Maliye Bakan
lığı tarafından kurulmuş olan çeşitli kuruluş
ların temsilcilerinden müteşekkil bir vergi re
form komisyonunda tetkik ettirilmesi icabeder-
di. Kısa süre içerisinde hazırlanan bu tasarı 
henüz olgunlaşmış sayılamaz. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının Ana
yasanın ruhuna ve 53 ve 61 nci maddelerinde 

I tanzim edilen genel prensiplerine aykırı ola
rak malî kaynaklarımız hesaba katılmadan 

I ve peşinen hazırlanan bütçe tasarısı için ge-
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reken ek finansman ihtiyacının sektörlerin ve 
kaynak nevilerinin eşit vergi yüküne muha
tap, tutulup tutulmadığı araştırılmadan, esa
sen en çok vergi ödiyen sektörlere yani tica
ri kazanç sahiplerine zam yoluyla yeni külfet
ler yüklenmesi suretiyle hazırlanmıştır. Hü
kümetin daraldığı zamanlarda bu şekilde ka
nunlar çıkartması mahzurludur. Âni baskın
lar halinde vatandaşın muhtacolduğu tüketim 
maddelerine sık sık zam yapmak, dolaylı ver
giler yüklemek o ülkede yaşıyan herkesi pe
rişan eder. 

A. P. iktidara geldiğinden beri gaza, tuza, 
şekere, kömüre, tekel maddelerine, giyim eş
yalarına ve her türlü ihtiyaç malzemelerine 
taksit taksit zam yapmıştır. Bugün hayatın ve 
geçimin pahalılığından ıstırap çeken vatandaş
larımız ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette, 
geçim sıkıntısı çekmektedirler. Hayat pahalılı
ğından bütün Türk Milleti şikayetçidir. Sık 
sık Yüce Meclisin kürsülerinde konuşulan zam 
kanunlarından, tazminat kanunlarından, çeşit
li meslek gruplarına tamnan maddi hak ka
nunlarından iç piyasada birden fiyat artışları 
olmaktadır. Onun için Hükümetin bu kabîl 
konuları getireceği zamanlarda piyasaya mut
laka hâkim olması lâzımdır. Günlük yavan 
ekmek parasını dahi kazanamıyan, et yüzünü 
kasap dükkânlarında gören, yavrularına bir 
kalem bir defter dahi alamıyan, yalın ayak, 
başı kabak üstü başı perişan olan yoksul va
tandaşlarımızın halleri yürekler acısıdır. Bü
tün Türk Milleti, bilhassa dar gelirlileri ve yok
sul vatandaşlarımızı Hükümet olarak, Meclis 
olarak düşünmeye mecburuz. 

Muhterem milletvekilleri; 
A. P. iktidarının Hükümeti işjbaşma geldi

ğinden beri her sene bütçelerinin açık olduğu 
bir vakıadır. Bütçelerin açıklarım kapatmak 
için her sene devlet tahvilleri çıkartılması ve
ya dolaylı zamlarla hayatı pahalılaştırması as
la doğru değildir. Türk halkı yarınından emin 
olarak yaşamalıdır. «Acaba yarınım ne olacak
tır?» diye kuşku içerisinde bulunmamalıdır. 
Sayın Hükümetin başarısına yardımcı olmak 
cümlemize düşen şeref vazifesidir. Lâkin ikti
dar kendi bildiğine gitmekte ısrar ederse, mu
halefetten gelen bütün mâkul ve makbul fi
kirleri veya hükümleri külliyen reddederse iş
te böyle sakîm sonuçlar doğar. 

Aziz arkadaşlarım; 
Halen mahdut ölçüde de olsa dağıtılmıyan 

şirket kazançlarının şeritlere yıllık beyanna
me ile beyanı gerektiği yolunda bir tatbikat 
vardır. Tasarının gerekçesinde de bu yanlış 
tatbikatı önlemek amaciyle gerekli değişikli
ğin öngörüldüğü belirtilmekte ise de, sadece 
dağıtılmıyan kazanç şeklinde değiştirilmesi 
yeterli bir tedavi sistemi değildir. Bunu kesin 
bir ifade ile belirtmek lâzımdır. 

Muhterem milletvekilleri, 
İthalâttan alınan Damga Resmi başlangıçta 

yüzde 5 iken, yüzde 15 e çıkartılmış! Bunu, bu 
sahada devamlı olarak zorlıyan kaynaklardan 
biri haline getirilerek bu defa da resmin nisbe-
tinin yüzde 25 e yükseltilmesi öngörülmüştür. 
Bu zammın tahakkuku halinde : 

1) Her çeşit emtia fiyatlarında en az bir 
misli artışlar olacaktır. 

2) Devlet giderleri de piyasa fiyatlarının 
etkisi altında artacak ve bütçenin finansmanı
nı sağlamayı hedef tutan bu tedbir neticede 

. bütçe açığını mucibolacaktır. 
3) Mahiyeti itibariyle kısmi bir devalüas

yon mahiyeti de arz ettiğinden, bu tedbir deva
lüasyonun bütün mahzurlarını bünyesinde ta
şımaktadır. Bu sebeple böyle bir zamma gidil
memesi isabetli ve hayırlı olacaktır. 

Muhterem milletvekilleri, hâdiselerin ince
liklerini huzurunuzda arz ettim. İçinde bulun
duğumuz geçim ıstıraplarım da bizzat yaşıyor
sunuz. Memleket ve millet hayrına olan her 
konuda biriz, beraberiz; ancak sakıncalı gör
düğümüz konuları da iyi niyetle huzurlarınıza 
getirdiğimiz zaman sizlerin de iyi niyetle mü
talâa etmekliğiniz geıekir. Takdir muhterem 
şahsiyetlerinizindir. 

Yüce Meclise en derin hürmetlerimi takdim 
eylerim. 

BAŞKAN —Komisyon, söz istiyorsunuz... 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Evet, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

GEÇİCİ KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Muhterem arkadaşlar; 

Huzurunuza, 1969 yılı bütçesinin finansma
nı dolayısiyle gelmiş bulunan Hükümet tasa-

Ir ısına yapılan tenkidlere kısa notlar halinde 
cevap vermek için geldim. 
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Evvelâ birinci husus, Kurumlar Vergisiyle 
getirilmek istenen yeni sistem. Şu hususta muh
terem arkadaşlarımın benimle birleşecekleri ka
naatindeyim ki; Kurumlar Vergisine yapılan 
sam, sosyal adalete uygun bir zamdır, aslında 
vasıtasız bir vergiye yapılan zamdır. İkinci bir 
noktada da muhterem arkadaşlarımın, bilhas
sa muhalefete mensup bulunan muhterem ar
kadaşlarımın benimle müttefik olmaları ica-
beder kanaatindeyim. Yine Kurumlar Vergisi
ne yapılan zam ile aslında ecnebi sermaye ba
kımından başka devletlerin kesesine giren bir
takım paralar Türk Milletinin Hazinesine ge
tirilmiş olacaktır. 

Sayın Şefik înan'm Kurumlar Vergisi hak
kında bir tnkidi var, diğer arkadaşlarım da 
bunu söylediler; «bu iktisadi devlet teşekkül-
leinden alınacak olan bir vergidir» dediler. 
Haklıdırlar kendileri. Sadece bunun getirilme
sindeki bir sebep de özel sektörle devlet sektö
rü arasında, aynı malı istihsal eden teşekkül
ler arasında serbest rekabetin imkânlarını ha
zırlamaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında vergi ile 
alâkalı olmıyan bir hususta, yani Tekel hak
kında vergi tasarısında bulunan hükümlerden 
dolayı bu kürsüde Tekel zamlarından bahsedil
di. Hükümetin getirdiği bu husustaki hükmün, 
Tekel zamlariyle hiçbir alâkası bulunmadığını 
tahmin ediyorum bütün arkadaşlarım bilmek
tedirler. Burada aslında Tekel gelirleri bugün 
Savunma Vergisi ve Tekel safi hasılatı şeklin
de iki kalem mütalâa edilirken, bu iki kalem 
doğrudan doğruya İstihsal Vergisi adı altında 
bütçenin devamlı gelirleri arasına konulmuş
tur. Yapılan değişiklik bundan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Ekrem Ali-
can'm İkinci Beş Yıllık Plân hakkında söyle
diği sözlerde zannediyorum bir hata noktası 
var. İkinci Beş Yıllık Plânın muhtelif yerlerin
de vergi reformundan bahsedilmekle beraber, 
aynı zamanda vergi getirileceği de söylenmiş
tir. Dolayısiyle bu vergilerin plân filerine aykı
rı olduğu noktası kabul edilemes kanaatinde
yiz. Kaldı ki, merkezî plânla idare edilen mem
leketlerde dahî her sene vergilerin, getirildiği 
bir hakikattir. Vergi olmadıktan sonra iktisadi 
hayata müdahale imkânını zaten devlet başka 
şekilde bulamıyacaktır. T. 1. P. li arkadaşım 

enflâsyondan bahsetti. Aslında vergi getirme 
enflâsyonu önleme yollarından bir tanesidir. 
Dolayısiyle burada fikrî bir çelişme olduğu ka
naatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergilerin bir kıs
mı 1DÖ9 yılı Bütçesinin finansmanı için getiril
miştir. Ancak tasarının maddelerinin münaka
şası sırasınra tahmin ediyorum arkadaşlarımız 
göreceklerdir ki, büyük bir kısım maddeler de 
aslında reformla ilgili maddelerdir. Bahusus-
mufcterem Şefik İnan hocamız söyledi : Tekel
de yapılan değişiklik Vergi Reform Komisyo
nunun bir tavsiyesinden ibarettir. O tavsiyeye 
uyulmuştur, ona göre bir değişiklik yapılmıştır. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. Hepini
zi hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN" — Tümü hakkındaki müzakerele
rin yeterliği hakkında önerge var. Komisyon
dan sonra son söz sıradan bir arkadaşındır. 
Ona söz verdikten sonra kifayeti muameleye 
koyacağım. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Kifayetin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Oelikbaş; Kifayetin 
aleylımdesiniz... Kifayeti okuttuktan sonra 
aleyhinde söz veririm. 

Sayın Hasan Tahsin Uzun?.. Yok. Sayın Ke
mal Sarıibrahimoğlu, buyurun. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, malûm vergi; ferdin, 
vatandaşın Devlet masrafına iştirak payıdır. 
Bunun adaletli ve sosyal Devlet ilkesine uy
gun telâkki edilebilmek için de herkesin kud
reti ölçüsünde vermesi gerekir. Bu getirilen ta
sarı ile adalete ve sosyal Devlet ilkesine yüzde-
yüz zıt bir anlayışın ifadesini görmekteyiz. 

Gümrük Damga Resmi ile temin edilecek 
gelir haddizatında köylünün, işçinin, memurun 
sırtından çıkacaktır. Zira köylünün zirai 
âlet, yedek parça, zirai gübre, zirai ilâç ve çe
şitli ihtiyaçları dıştan teinin edilmektedir, yer
li sanayii kurulmamıştır, ister istemez mahsul
lerin maliyetine aksedecek ve süratle yüksele
cek. Bugün zaten çoğu gırtlağına kadar borç
lu ve perişan olan Türk köylüsü daha da peri
şan olacaktır. Eğer Hükümet ilk mahsul idrâ
kine köylü mahsulünün fiyatlarına gerekli ar
tışları yapmaz, zamları yapmaz ise köylü borç 
altında inliyecektir. işçiler zaten asgari geçim 
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haddinin altında bir ücretle güç belâ yaşamak
tadırlar. Onlar da hakeza bu Vasıtalı Vergiler 
yüzünden kazançlarının büyük kısmını kaybet
mek durumunda kalacaklar, ister istemez grev
ler ve bunu takibeden toplu sözleşmeler ve üc
ret artırmaları ile karşı karşıya kalacağız. 

Memur maaşları bugün sembolik mahiyette 
kalmıştır. (Bu artışlar, hattâ daha bu zamların 
lâfı edilmeye başladığından beri memurun maa
şına ağır bir yük haline gelmiştir. Pazarlar, 
bakkal dükkânları bugün bunun şahididir. Hiç
bir sebep yokken, maliyette artış yokken yiye
cek ve giyecek mallarının fiyatları süratle art
mıştır. 

Bu itibarla memur maaşlarını da adaletli 
ölçüler içinde süratle artırmak zorunda kala
caktır. Netice olarak Hükümet bir eliyle aldığı
nı diğer eliyle vermek zorunda kalacaktır. Za
ten adaletsizlik başladığı yerde durmaz; hak
sız, adaletsiz, sosyal Devlet ilkesine aykırı ta
sarruflar o tasarrufu yapanlara uzun vâdede 
hayır getirmez. 

Muhterem arkadaşlarım, halbuki bu ka
nunla temin edilmek istenen kazanç, vergideki 
ıslâh tedbirleriyle çok daha olumlu şekilde el
de edilebilirdi. Kaçakçılığı önliyecek, bilhassa 
ithalât ve ihracattaki, bu kürsüden delilleriyle 
birçok defalar birçok arkadaşımızın ve bende
nizin ifade ettiği haksızlıklar, yolsuzluklar, ka
çakçılıklar önlense, Türkiye'nin ben dış yar
dıma dahi ihtiyaç duymadan ayakta durabile
ceği kanısındayım. 

Bu itibarla vergi ıslâh tedbirlerinin biraz 
zor, biraz müşkül, belki biraz rey kaybına ve 
belki de bugünkü iktidarın politikasına aykırı 
birtakım tasarruflara meydan verir ise de Ha
zineye ve Devlete faydalı olacağı ve hükü
metin süratle bu mevzular üzerinde eğilmesi ge
rektiği kanısındayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktada Hükü
meti tebrik edeceğim. Bunu da, bir gerçeği geç 
de olsa kabul ettikleri için yapacağım. Kurum
lar Vergisinin bilhassa yabancı sermaye şirket
lerine taallûk eden kısmının, hattâ Pakistan'
da dahi ayarlama yapılmak suretiyle dış mem
leketlerde, yani sermaye şirketinin menşe 
memleketindeki nisbete uygun; yüzde 40, yüz
de 50 nisbetinde vergilendirildiğini, bizde ise 
yüzde 20 vergilendirme suretiyle yüzde 30 a 

yakın bir vergi kaybına bilerek sebebiyet veril
diğini arz etmiş idim, İkinci Beş Yıllık Plân 
tasansı görüşülür iken ve bu bapta Kurumlar 
Vergisinin 25 nci maddesinde gerekli değişik
likler yapılarak, süratle ve bu vergi kaybının 
önlenilmesini istemiştim. 1963 rakamlarına göre 
bir mütehassısın yaptığı hesaplara göre sene
de 184 milyon kaybımız var idi, ki bugün 300 
milyona yakın olsa gerektir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, lüt
fen toparlayınız efendim, vaktiniz doldu. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 

O günden bu yana Hükümet, o zamanki ko
misyon sözcüsü ve Devlet Bakanı Sayın öztürk, 
olumlu mütalâalarda bulunmuş ve bu mevzuun 
üzerinde duracaklarını vadetmiş bulunmalarına 
rağmen, üri seneye yakın bir zamandır bu ted
biri getirmemekle Devlet Hazinesinin asgari 
400 - 500 milyon kaybına sebebolmuşlardır. Bu 
vebal onların omuzunda kalacaktır. Ancak bir 
haklı tavsiyeyi, haklı bir talebimizi yerine ge
tirdikleri için kendilerine bütün bu büyük kay
ba rağmen teşekkür ediyorum, olumlu bir adım
dır. işte böyle olumlu adımlarla büyük kayıp
ların önü alınır ve adalete, vergi tekniğine ve 
iktisat ilmine uygun şekilde vergi reformlarına 
gidilirse hem bütün partiler, aklı başında herkes 
alkışlar, hem de memleketin süratle kalkınması 
imkânları yaratılmış olur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Komisyon! Bir açıklamada bu
lunacaksınız. Lütfen yerinizden efendim. 

GEfllCl KOMİSYON ADINA EROL YIL
MAZ AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun konuşmasında bir 
zühul oldu kanaatindeyim. İthalde alınacak 
Damga Resmi baklandaki kanun tasarısının 4 
ncü maddesinde muaf olan maddeler bu kanu
nun şümulüne girmiyor. Yani zirai ilâçlar, suni 
gübre gibi köylüye intikal edecek olan madde
ler bu kanunun şümulü içinde değildir. Bunu 
belirtmek istedim. 

KEMAL SARIİBRAHİMOĞLU (Adana) — 
Ama zirai âletler giriyor. 

BAŞKAN — Efendim kifayet önergesini 
okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayeti

ne karar verilmesini arz ederim. 
Hatay 

Talât Köseoğlu 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, kifayet 
aleyhinde buyurun. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Muhterem 
arkadaşlar, her vergi hâdisesi çok çeşitli yön
leri olan bir hâdisedir. Esasen tasarı her ne ka
dar bir aded olarak sevk edilmiş ise de, prensi
binde altı ayrı kanunla ilgili hükümleri ihtiva 
ediyor. Buna ilâveten 10 ar dakika ve 5 er da
kika ile tahdidettifc ve tam 6 kişi konuştu; me
sele aydınlanmıştır diye kifayet oylamasına ge
çildi. E, muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar 
konuşanlardan hiçbir arkadaş da, süratle Ortak 
Pazara entegre etmeye çalıştığımız ekonomimiz 
yönünden akislerinin ne olacağına dair daha 
hiçbir cümle söylemedi. 

Muhterem arkadaşlar, birinci devreyi geçir
mişiz. 1969 yılında intikal devresine geçeceğiz. 
İktidar çevreleri hararetli bir şekilde Ortak Pa
zarla olan münasebetlerimizi geliştirmek için 
gayret sarf ediyor. Türk ekonomisini oraya en
tegre etmeye çalışıyor. E, arzu etmezmisiniz ki. 
bu tasarıların ne ölçüde Türkive ekonomisinin 
Ortak Pazarla ilişkilerini süratlanedirmesi, ko
laylaştırmasında faydası veya zararı olacaktır? 
Bu balkımdan müsaade buyurursanız, esasen bes 
altı kişi ya vardır ya da yoktur, yarım saat alır 
arkadaşlar. Bu kadar ehemmiyetli bir kanun ta
sarısında beser dakikadan ibaret konuşmak du
rumunda olan arkadaşlara söz vermemenin, haki
katen meselenin ne ölçüde aydınlanmış olduğu
nun izah edilebileceğini ben müşkülâtla anlıyo
rum. Bunu Muhterem Heyetinizin takdirine su
nuyorum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okuttum. Sa
yın Çelikbaş kifayetin aleyhinde konuştular. 
Kifavet önergesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiy enler... Kifayet talebi ka
bul edilmiştir. 

ÎRFAN SOLMAZER (Tokat) — Beş kişi 
ayağa kalkıp ekseriyet yok demek lâzım. 
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TALÂT KöSEOĞLU (Hatay) — Kalk söyle 
öyleyse. 

BAŞKAN — Lütfen arkadaşlar karşılıklı ko-
nuşmıyalım. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Neye der
dimiz içimizde kalsın? Avukatlık Kanununda 
saat 12 ye kadar görüşülüyor da milletin ıstırabı 
ile ilgili bir kanunda beşer dakika konuşma 
hakkımız olmuyor. 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, istirham edi
yorum efendim. Meclis bir karar alıyor, müspet 
veya değil. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Yoklama 
istiyelim. 

TALÂT KÖSEOĞLU (Hatay) — İsteyin ha
di. ' 

ÎRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ne bağırı
yorsun?.. 

BAŞKAN — Sayın Köseoğlu, Sayın Solma-
zer lütfen efendim. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Bırakın 
konuşalım efendim. Bizim de diyeceklerimiz 
var. Asıl olan milletvekilidir. Yoklama yapıl
sın, ekseriyet yok. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, onun da usu
lü var efendim. Taleple olmaz bu iş. Oturun 
efendim, rica ediyorum efendim. (Şiddetli gü
rültü1 er) 

Muhterem arkadaşlar, Meclisi idare etmek 
mecburiyetinde bulunan arkadaşınızı lütfen 
düşünün. Meclisin kararlarını ben aynen tat
bike mecburum. (Şiddetli gürültüler) İstirham 
ediyorum efendim, dinlemiyorsunuz ki.. 

İRFAN SOLMAZER (Tokat) — Ekseriyet 
yok Sayın Başkanım, yoklama yapılsın. 

(Güven Partisi sıralarından beş üye ayağa 
kalkarak ekseriyetin olmadığı iddiasiyle yok
lama talebettiler.) 

BAŞKAN — Beş kişi mi ayağa kalktınız, 
efendim. 

ibrahim Aysoy, irfan Solmazer, Vefa Tanır, 
Turan Şahin, Mehmet Ali Arsan, ihsan Kabada
yı ayağa kalkan arkadaşlarımızdır. 
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3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yaptırıyorum efendim, 

Oylama işlemi bitmiştir, kupayı kaldırınız. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; Gelir Vergisi Kâ
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kındaki kanun tasarısı için yapüan açık oyla

maya 189 arkadaşımız iştirak etmiş olup 175 
kabul ve 18 ret oyu mevcuttur. Bu oylama 
tekrarlanacaktır. 

Yeterli çoğunluğumuz bulunmadığı için ya
rın saat 10,00 da toplanılmak üzere Birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,55 
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Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hülriimler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 sayılı Kanunun 642 
ve 890 sayılı kanunlarla muaddel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı

sına verilen oylar »n sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
M. Kemal Çetinsıoy 
Kasım Gülek 
Ahmet Topaloğlu 
Tahir Yücekök 

ADIYAMAN 
M. Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Akalın 
Osman Atillâ 
Şevki Güler 
Ali İhsan Ulubaihşi 

AĞRI 
Abdülbari Akdoğan 

AMASYA 
Nevzat Şener 
Aid öelâiettin Topala 
Kâzım Ulus oy 

ANKARA 
Orhan Alp 
Hüfceyin Balan 
Ahmet Dallı 
Eecai Ergüder 
H. Turgut Toker 
Hasan Türkay 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hüseyin Avni Akın 
(Yüzbaşı) 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Refet Eker 
Ahmet Torgay 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1)88 

Kabul edenler : 175 
Reddedenler : 13 . 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyaniar : 256 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemal Ziya öztürk 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Adnan Akın 
Enver Güreli 
Fennî Islimyeli 
Cihat Turgut 
Mevlüt Yılmaz 
Mehmet Zeki Yücetürk 

BOLU 
Halil ibrahim Cop 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Nilüfer Gürsoy 

'Kasım önadım 
Ahmet Türkcl 
Bahri Yazır 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
ihsan Tombuş 
Aralan Topçubaşı 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

— 52 

EDİRNE 
ilhamı Ertem 
Nazmı Özoğul 

ELÂZIĞ 
Kevni Nedimoğlu 

ERZtNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Necati Güven 
Ahmet Mustafaoğlu 
Cevat önder 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
Seyfi Özltürk 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Naşit Sarıca 
Mahmut Uygur 
Hüseyin Yılmaz 

GİRESUN 
Alı Cüceoğlu 
M. Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Sabrı özcan San 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Abdullah Gilli 
Talât Köseoğlu 
Şemsettin Mursaloğlu 

2 - (1) 

İSPARTA 
irfan Aksu 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
Nurettin Bulak 
Nuri Eroğan 
Mustafa Ertıığrul 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Abdurrahman Şeref Lâç 
Osman özer 
Kaya özdemir 
Ilhami Sancar 
Fuad Sirmen 
1. Hakkı Tekinel 
Osman Nuri Ulusay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Osman Zeki Efeoğlu 
ihsan Gürsan 
Enver Turgut 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
AIbbas Ali Çetin 
Sevinç Düşünsel 
Cengiz Ekinci 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
A. Muzaffer Akdoğanlı 
Ahmet Şevket Bohça 
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Sabri Keskin 
Âdil Toközlü 

KAYSERİ 
Mehmet Ateşoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Arif Hikmet Güner 
Hasan Tahsiin Uzun 

KIRŞEHİR 
Süleyman Onar* 

KOCAELİ 
Sedat Akay 
Şevket Ustaoğlu 

KONYA 
M. Ziyaeddin İzerdem 
Ihsaıa Kabadayı 
Mekki Keskin 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mesut Erez 
Mehmet) Brsoy 

MALATYA 
Lûtfi Evliyaoğlu 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BİLECİK 
İsmail Selçuk Çakıroğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Vefik Pirinççioğlu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
ibrahim Aysoy 
Nazmi Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
izzet Oktay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Kemal Aytaç 

NEVŞEHİR 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

48 NOt BİRLEŞİM 

11 . 2 . 1960 Salı 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Daimî komisyonlardaki açık üyelik

lere seçim. 

2. — İki Araştırma Komisyonundaki açık 
üyeliklere seçim. 

B - İKÎNCt DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesi, bu Kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kal
dırılması hakkındaki 19 . 2 . 1963 tarih ve 202 
sayılı Kanunun 642 ve 890 sayılı kanunlarla mu
addel geçici 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/592) (S. Sayısı : 794) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
II I 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — Hakkâri Milletvekili Ali Karahan'ın, 
yamama dokunulmazlığının kaldırılması halikın
da Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve Ada
let komisyonlarından mürekkep Karma Ko
misyon raporu (3/757) (S. Sayısı : 699) 
[Dağıtma tarihi : 11 . 6 . 1968] 

2. — Konya Milletvekili Nazif Kurucu'-
nun, evi olmıyan köylü vatandaşlara ev yeri ve
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet, Tica
ret, İçişleri, Maliye, İmar ve İskân ve Plân ko
misyonlarından 3 er üyeden kurulu Geçici Ko

misyon raporu (2/365) (S. Sayısı : 651) [Dağıt
ma tarihi : 15 . 2 . 1968] . 

3. — Petrol boru hattının kurulacak bir şir
kete devredileceği ve bu şirket hisselerinin % 49 
oranında özel kişilere satılması ve İPRAŞ ve 
ATAŞ rafinerilerinin genişletilmesine izin veril
mesi ve genel petrol politikamızın incelenmesi 
hususunda verilen önergeler ile Anayasanın 
88 nci maddesi gereğince kurulan Millet Mec
lisi Araştırma Komisyonu raporu (10/6, 10/7, 
10/8) (S. Sayısı : 619) [Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1968] 

4. — 1076 sayılı Yedek subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâ
vesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ilâve edilmesi hakkında kanun tasarısı, Millî 
Eğitim ve Millî Savunma komisyonları raporla
rı (1/295) (S. Sayısı : 759) [Dağıtma tarihi : 
19 .12 .1968] 

5. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Fikret Turhangil ve 9 arkada§mm Tababet ve 
Şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair 1219 
sayılı Kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Adalet komisyonları raporları 
(2/140) (ıS. Sayısı : 90 a 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

6. — Yozgat Milletvekili Celâl Sungur'un. 
6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu
nun 28 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
ve Adalet komisyonları raporları (2/131) (S. 
Sayısı : 170 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 . 12 . 1968] 

7. — Hendek kazası Kemaliye mahallesi 
nüfusunda kayıtlı Mustafaoğlu 1329 doğumlu 
Faik özer'in bakiye cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/244) (S. Sayısı : 172 ye 2 nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 28 , 12 , 1968] 



8. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Medeni Kanunun 253 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ada
let Komisyonu raporu (2/346) (S. Sayısı : 173 e 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 19C8] 

9. — İstanbul Milletvekili Reçit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ve 114 ncü maddesinin değiştiril
mesine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyo
nu raporu (2/348) (S. Sayısı : 174 e 2 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

10. — Siverek kazasının Dağbaşı Yukarı 
Modan köyü nüfusuna kayıtlı Hasanoğlu Ha-
ni'den doğma 1317 doğumlu Cuma Karakıhç 
(Özmodanlı) nm cezalarının affı hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/103) (S. Sayısı : 277 ye 2 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 12 . 1968] 

11. — izmir Milletvekili Ali Abdülsettar îk-
sel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/106) (S. Sayısı : 687 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

12. — Aydın Milletvekili Sinan Bosna'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/423) (S. Sayısı : 688 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

13. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/769) (S. Sayısı : 690 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

14. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/450) (S. Sayısı : 692 ye 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 28 . 12 . 1968] 

15. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu (3/549) (S. Sayısı : 689 a 
2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

16. — İstanbul Milletvekili Çetin Altan'm, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hak-
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kmda Başbakanlık tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyon raporu. (3/568) (S. Sayısı : 693 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1969] 

17. — Siirt Eski Milletvekili Süreyya Öner, 
Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu Diyarba
kır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve İstanbul Mil
letvekili llhami Sancar'm, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun 12 . 3 . 1964 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 1316 sayılı kararın 
Genel Kurulda görüşülmesine dair önergeleri 
(Millet Meclisi 5/4; Cumhuriyet Senatosu 4/66) 
(S. Sayısı : 20 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
13 . 1 . 1969] 

18. — Amasya Milletvekili Nevzat Şener'in, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
1 . 7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 5/5; Cumhuriyet 
Senatosu 4/68) (S. Sayısı : 21 e 2 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

19. — Mardin Eski Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karına Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 5/6; Cumhu
riyet Senatosu 4/69) (S. Sayısı : 19 a 2 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

20. — İzmir Milletvekili İhsan G ursan'm, Di
lekçe Karma Komisyonu Çene! Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 5/31; Cumhu
riyet Senatosu 4/76) (S. Sayısı : 240 a 2 nci 
ek [Dağıtma tarihi : 13 . 1 . 1969] 

21. — 'Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi 
Vehbi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma 
Komisyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1965 ta
rihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı 
Kararın Genel Kurulda görüşülmesine dair 
önergesi ve Dilekçe Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 5/44; Cumhuriyet Senatosu 
4/74) (S. Sayısı : 776) (Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1969) 

22. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
nun, 27 . 5 . 1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal 
Bayram ve genel tatiller hakkındaki Kanunun, 
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2 nci maddesinin (D) ve (E) fıkralarının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi hakkında Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve İçiş
leri Komisyonu raporu (M. Meclisi 2/258; Cum
huriyet Senatosu 2/217) (S. Sayısı : 178 ve eki 
(Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

23. — Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/163) 
(S. Sayısı : 188 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

V 
ÎKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — Tütün, Tarım Satış Kooperatifleri ve 
Bölge Birlikleriyle Türkiye Tütün Ekicileri 
Genel Birliği kanun tasarısı ile izmir Milletve
kili Mustafa Uyar ve 18 arkadaşının, Tütün Ta
rım Satış Kooperatifleri ve Bölge Birlikleriyle 
Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği kanun tek
lifi ve Tarım, Gümrük ve Tekel, Maliye, Ticaret 
ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/208), (2/18) 
(S. Sayısı : 236 ve 236 ya 1 nci ek) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 2. — Devlet Opera ve Balesi Genel Mü
dürlüğü kuruluşu hakkında kanun tasarısı ve 
Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi Osman Saim 
Sarıgöllü ve 11 arkadaşımıı, Devlet Operası ku
ruluşu hakkında kanun teklifi ve Maliye, içiş
leri, Millî Eğitim, ve Plân komisyonlarından se
çilen 5 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/333, 2/199) (S. Sayısı : 273 ve 273 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968'] 

X 3. — 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu kuru
luşu hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine, 1 maddenin kaldırılmasına ve 
bu kanuna bâzı maddelerin eklenmesine dair 
kanun tasarısı ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim 
ve Plân komisyonlarından seçilen 5 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/332) (S. Sa
yısı : 274 ve 274 e 1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
16 . 1 . 1968] 

4. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga ve 
10 arkadaşının, Bölge tiyatroları kanun teklifi 
ve Maliye, içişleri, Millî Eğitim ve Plân komis

yonlarından seçilen 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/8) (S. Sayısı : 275 ve 275 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

5. — Serbest malî müşavirlik kanunu tasa
rısı ve Adalet, Maliye ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/166) (S. Sayısı : 325 ve 325 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 16 . 1 . 1968] 

X 6. — Su ürünleri kanunu tasarısı ile 
Cumhuriyet Senatosu istanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine, Trabzon Milletvekili Ahmet Şener ve 
10 arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Zonguldak 
Üyesi Tevfik Inei'nin, Su ürünleri kanunu tek
lifleri ve Gümrük ve Tekel, içişleri, Ticaret, 
Maliye, Adalet, Tarım ve Plân komisyonların
dan 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon rapo
ru. (1/190, 2/26, 2/42, 2/83) (S. Sayısı : 210 ve 
210 a 1 nei ek) [Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1968] 

7. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Âli Türker ve 6 arkadaşının Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtında çalışan hayvan sağlığı me
murlarına ödenek verilmesine dair kanun tek
lifi ve Tarım ve Plân komisyonlarından 8 er 
üye seçilerek kurulan Geçici Komisyon raporu 
(2/561) (S. Sayısı : 561) [Dağıtma tarihi : 
1 . 2 . 1968] 

X 8. — Gümrük kanunu tasarısı ve Ticaret, 
Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, Adalet, Ma
liye, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonların
dan seçilen 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/195) (S. Sayısı : 287 ve 287 ye 1 nci 
ek) [Dağıtma tarihi : 7 . 2 .' 1968] 

X 9. — Genel nüfus yazımı kanunu tasarısı 
ve Dışişleri, Adalet, içişleri ve Plân komisyon
larından 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu (1/69) (S. Sayısı : 330 ve 330 a 1 nci ek) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 10. — Nüfus kanunu tasarısı ve Dışişleri 
Adalet, İçişleri ve Plân komisyonlarından seçilen 
4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon raporu. 
(1/70) (S. Sayısı : 331 ve 331 e 1 nci ek) [Da
ğıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

11. — Çorum Milletvekili Ahmet Uysal ve 12 
arkadaşının, Tarım Bakanlığının muhtelif kade
melerinde hizmet gören bölge ziraat okulları me
zunu personele mahrumiyet yeri ödeneği veril
mesi hakkında kanun teklifi ve Tarım ve Plân 
komisyonlarından & er üye seçilerek kurulan Ge-
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cici Komisyon raporu (2/498) (S. Sayısı : 625) 
[Dağıtma tarihi : 7 . 2 . 1968] 

X 12. — Konut kanunu tasarısı ile İzmir 
Milletvekili Mustafa Uyar ve 13 arkadaşının, 
Konut kanunu teklifi ve Adalet, Ticaret, İçişleri, 
Maliye, İmar ve İskân ve Plân komisyonların
dan 3 er üyeden kurulu Geçici Komisyon ra
poru. (1/266, 2/17) (S. Sayısı : 435 ve 435 e 
1 nci ek) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1968] 

X 13. — Kayseri Milletvekili Feyyaz Kok
sal ve 29 arkadaşının, Türkiye Mühendis ve 
Mimar Odaları kurulmasına ve 6235 ve 7303 
sayılı kanunların yürürlükten kaldırılma
sına dair kanun teklifi ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Tarım, Bayındırlık, Adalet ve Plân 
komisyonlarından 5 er üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu (2/413) (S. Sayısı : 448 e 
1 nci' ek) [Dağıtma tarihi : 1 . 4 . 1968] 

14. — Devlet İhale kanunu tasarısı, An
kara Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ve 13 
arkadaşı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli 
eski Üyeısi M. Ali Demir ve 9 arkadaşının, 
Devlet İhale kanunu teklifi ve Nevşehir 
Milletvekili Ali Baran Numanoğlu'nun, 2490 
sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununun 
66 ncı maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Sayıştay, Ticaret, İçişleri, Gümrük 
ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 
seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/150, 2/31, 2/267) (S. Sayısı : 683) 
[Dağıtma tarihi : 6 . 4 . 1968] 

X 15. — 2510 sayılı İskân Kanununa ek 
kanun tasarısı ve İçişleri, Ticaret, Maliye, Köy 
İşleri ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (1/394) (S 
Sayısı : 700) [Dağıtma tarihi : 10 . 4 . 1968] 

16. — Aydın Milleltivekıiıli Beşait Özarda'nım, 
38 sayılı Anayasa Nizamını, Millî Güvenlik ve 
huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki Kanunun 
yürürlükten kalıdırılması hakkında kanun tek
lifi (2/380) (S. Sayısı : 654) [Dağıtma tar> 
hi : 20 . 2 . 1968] 

17. — ISiaikıaryia MJilıletveikiıli Hayrettin Uysal 
ve Ankara Milletvekili îlyas Seçkin'in, 15 Tem
muz 1963 tarih ve 275 sayılı Kanunun 35 nci 
maddesinin bir fıkrasının değistirilımesi hak
kında kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu ra

poru (2/629) (S. Sayısı : 623 ve eki) [Dağıtma 
tarihi : 25 . 11 . 1968] 

18. — Cumhuriyet iSenatoısu (Eskişehir Üye
si Ömer Ueuzal'ın, 931 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Çalışma Komisyonu raporu 
(2/714) (S. Sayısı : 737 ve eki) [Dağıtma tari
hi : 25 * 11 . 1968] 

X 19. f— Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademileri kanun tasarısı ile Cumhuriyet Se
natosu İstanbul Üyesi Rifat Öztürkçine'nin, Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademileri hak~ 
kında kanun teklifi, Trabzon Milletvekili Selâ-
hattin Güven, Antalya Milletvekili İhsan Ata-
öv'ün, Devlet Mühendislik ve Mimarlık Yüksek 
okulları kanunu teklifleri ve Millî Eğitim ve 
Plân Komisyonlarından 9 ar üyeden kurulu Ge
çici Komisyon raporu (1/533, 2/117, 2/204, 
2/361) (S. Sayısı : 742) (Dağıtma tarihi : 
25 . 11 . 1968) 

20. — lUmıumi Hıfzısıhha Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasa
rısı ve İçişleri, Tarım ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım komisyonları raporları (1/180) (S. Sayı
sı : 467 ve 467 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
27 . 11 . 1968) 

X 21. — öezalaırın liınfazı «ırasında ve infaz
dan sonraki korunmaya ait kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/113) 
(S. Sayısı : 135 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11 . 1968) 

X 22,—Kanun ve kararnameler icabı olarak 
1960 yılı sonuna kadar Tarım Satış Kooperatif
leri Birlikleri nezdinde tekevvün eden Hazine 
alacaklarının terkini hakkında kanun tasarısı ve 
Ticaret ve Plân komisyonları raporları (1/270) 
(S. Sayısı : 279 a 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
29 . 11.1968) 

X 123.— Toprak ve «u Kaynaklarının 'Geliştir
me Birlikleri kanun tasarısı ve Köy İşleri ve 
Plân komisyonları rap'orları (1/206) (S. Sayı
sı : 291 e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29.11.1968) 

24. — Trabzon Milletvekili Ekrem Dikmen ve 
9 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun 31 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis-



yonları raporları (1/176) (S. Sayısı : 300 e 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

25. '— Emekli sandıklariyle maluliyet, ihti
yarlık ve ölüm sigortaları kanunlarına hizmetle
rinin birleştirilmesi hakkındaki Kanuna geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Çalışma, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/56) (S. Sayısı : 429 a 2 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 29 . 11 . 1968) 
X 26. — «Türkiye 'Cumhuriyeti ile Ege Elektrik 

Türk Anonim Şirketi arasında Demirköprü Hid-
ro - Elektrik tesislerinin devrine mütaallik ola
rak akdedilen ve 6844 sayılı Kanunla tasdik edi
len mukavelenin feshi hakkında kanun tasarısı 
ve Maliye, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Plân 
komisyonları raporları (1/392) (S. Sayısı : 681 e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 29 .11.1968) 

X 27. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bâzı maddelerinin yürürlük
ten kaldırılmasına dair kanun tasarısı ve Mali
ye ve Plân komisyonları raporları. (1/203) (S. 
sayısı : 703 e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

29.11.1968) 
X 28. — 4 ,. 1 .1961 itarihli 've i213 sayılı Ver

gi Usul Kanununun bâzı hükümlerinin değişti
rilmesine ve bâzı hükümlerinin kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyon
ları raporları (1/204) (S. Sayısı : 712 ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 29 . 11 . 1968) 

X 29. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktettn 
ve 9 arkadaşının, Ankara'da Politeknik Fakül
tesi kurulması hakkında kanun teklifi. (2/22) 
(S. Sayısı : 743) (Dağıtma tarihi : 6 . 12 . 1968) 

30. — Uşak (Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'-
aıum 22 . 3 . 1926 tarih ve 789 «ayılı Maarif Teş
kilâtına dair Kanunun 21 nci maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifi ve İçişleri ve Mil
lî Eğitim komisyonları raporları (2/259) (S. 
Sayısı : 471) [Dağıtma tarihi : 7 . 12 . 1968] 

X '31. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Banka
sındaki Hazine bonolarının tahkimi hakkında ka
nun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları ra
porları (1/96) (S. iSayısı : 748) [Dağıtma tari
hi : 9 12 . 1968] 

X 132. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ve iki arkadaşının, 15 Mayıs 1957 tarih ve 6964 
sayılı Ziraat Odaları Birliği Kanununun bâızı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı madde-
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I leriınm kaldırılmasına ve adı geçen kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi 
(2/585) (S. Sayısı: 754) [Dağıtma t a r i h i : 
10 . 12 . 1968] 

33. — 'Cumhuriyet ,Senatosu Tunceli eski Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve 10 arkadaşı ile izmir Mil
letvekili Mustafa Uyar ve 11 arkadaşının, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Kanununa bâzı maddelerin 
eklenmesine ve bu kanunun bir maddesinin kal
dırılmasına dair kanun teklifi ve Ticaret, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (2/75) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 132 ve eki) [Dağıtma tarihi : 
11 . 12 . 1968] 

X '34. .— İzmir «Milletvekili Mustafa Uyar ve 
11 arkadaşının, 2834 sayılı Kanunum 21 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair ve Aydın Mil
letvekili Reşat özarda'nm, 2834 sayılı Tarım 
Satış Kooperatifleri ve birlikleri hakkındaki 
Kanunun 19 ve 21 nci maddelerine fıkralar ek
lenmesi hakkında kanun teklifleri ve Tarım, Ti
caret ve Plân komisyonları raporları (2/16, 
2/177) (Millet Meclisi S. Sayısı : 290 ve eki) 
(Dağıtma tarihi : 11 .12 .1968) 

35. — Cumhuriyet Senatosu Başkanvekili 
Fikret Turhangil ve 4 arkadaşının, Cumhuriyet 
Senatosu memur ve iç hizmetler teşkilâtı kanu
nu teklifi ve Plân Komisyonu raporu (2/508) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 296 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 11 .12 .1968) 

36. — (3530 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi, bâzı maddelerinin kaldırılması ve 
bir geçici madde eklenmesi hakkında kanun ta
sarısı ile 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa 
ek 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılması, 6 nci maddesinin değişti
rilmesi ve bu kanuna bir ek madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim, İçişle
ri ve Plân komisyonları raporları .(1/153; 1/321) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 308 ve eki) (Dağıt
ma tarihi : 1 1 . 12 . 1968) 

37. •— Adana Milletvekili Turhan Dilligil'-
in, 265 sayılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve Turizm ve Tanıtma ve 
Plân komisyonları raporları (2/351) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 621 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12.1968) 
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38. •— Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akeal'-

m, Dışişleri Bakanlığı teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (2/456) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 714 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
11.12 .1968) 

39. — 'Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 .1963 tarihli 172 sayılı Kanunla 
değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/523) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 755) [Dağıtma tarihi: 
11 . 12 . 1968] 

40. — /1076 sayılı 'Yedek 'Subay ve Yedek 'As
kerî Memurlar Kanununun 97 sayılı Kanunla 
değişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyo
nu raporu (1/535) (Millet Meclisi S. Sayısı : 
756) [Dağıtma tarihi : 11 . 12 . 1968] . 

41. |— Muş Milletvekili Kemal Aytaç'm, 
Oğuz Bakırburç'un affı hakkında kanun tek
lifi (2/656) (S. Sayısı : 738) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1968] 

42. — 22 Nisan 1962 tarihli ve 45 sayılı Yük
sek Hâkimler Kurulu Kanununun 77 nci mad
desinin yeniden düzenlenmesine ve bir geçici 
madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu. (1/540) (S. Sayısı : 
758) [Dağıtma tarihi : 17 . 12 . 1968] 

43. — Devlet Güzel İSanatlar akademileri 
kanunu tasarısı ile İstanbul Milletvekili Mu-
hiddin G-üven ve 10 arkaJdaşmm, Güzel Sa
natlar Akademisi kanun teklifi ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/480, 2/84) 
(S. Sayısı : 757) [Dağıtma tarihi : 19.12.1968] 

44. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca ve 10 arkadaşının, Erzurum, Şenkaya 
Eski Ekrek köyü Öğretmeni Ziya Tan kızı 
Mübeccel Morkoç hakkında 4557 sayılı Kanu
nun (E) bendi gereğince meslekten ihracı hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca verilen disip
lin cezasının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/219) (S. 
Sayısı : 282 ye 2 nci ek) [Dağıtma tarihi : 
28 .12 .1968] ' 

X 45. —• Ankara Milletvekili Hasan Türkay 
ve 3 arkadaşının, İşçi Yardımlaşma Kurumu 
(1YAK) kanunu teklifi ve Ticaret, İmar ve İs
kân, Maliye, Çalışma, Adalet ye Plân korniş*-
yonlarmdan seçilen 3 er üyeden mütefttokil 
Geçici Komisyon raporu. (2/614) (S. Sayısı : 
762) [Dağıtma tarihi : 4 . 1 . 1969] 

46. — Van Miltotvelkitli Mehmet Emin Erdinç 
ve 3 arkadaşının, t Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu hakkındaki 22 Ağustos 1961 
tarihli ve 351 sayılı Kanunun 2'7 nci maddesinin 
ilk fıkrası ile 28 nci maddesinin (a) bendinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonlarından 10 ar üyeden 
kurulu Geçici Komisyon raporu (2/711) (S. Sa
yısı : 777) (Dağıtma tarihi : 21 . 1 . 1969) 

47. — 'Türk ıSilâhlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 172 nci maddesinin değiştirilmesi hakkın
da kanun tasarısı ve İçişleri, Millî Savunma, Ma
liye ve Plân komisyonlarından 4 er üye seçilerek 
kurulan Geçici Komisyon raporu (1/562) (S. Sa
yısı : 778) (Dağıtma tarihi : 23.. 1 . 1969) 

48. <— İstanbul Milletvekili Çoşjkun Kırca 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Hakkı Yıldı
rıman, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe 
Karma Komisyonunun seçilmesi ve çalışma 
usullerinin düzenlenmesi hakkında kanun tek
lifi ve Anayasa Komisyonu raporu ('2/757) (S. 
Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 24 . 1 . 1969) 

X 49. — Vakıflar Genel Müdürlüğü vazife 
ve teşkilâtı halkkındaki İKanunun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine, bu ikaanama bir fık
ra ve ek maddelerle bâzı geçici maddeler efelen
mesine dair Ikanun tasarısı 've İMaliye ve Plân 
komisyonlarından seçilen 5 er üyeden (kurulu 
Geçici Komisyon ıraporu (1/551) (S. Sayısı : 
785) .(Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1969) 

X 50. >— 'Emniyet 'Sandığı kanun (tasarısı ve 
Maliye, Ticaret, Adalet ve Plân komisyonların
dan seçilen 4 er üyeden kurulu Geçici Komis
yon raporu (1/307) (,S. Sayısı : 784) (Dağıt
ma tarihi : 27 . 1 . 1969) 

51. —• Anayasa nizamını, millî güvenlik ve hu
zuru bozan bâzı fiiller hakkında 5 . 3 . 1962 ta- -

j rih ve 38 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl-



ması hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletve
kili Ömer Oztürkmen ile Manisa Milletvekili 
Önol Şakar'ın, 38 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılmasına dair ve Uşak Milletvekili M. Fah
ri Uğrasızoğlu'nun Anayasa nizamını, millî gü
venlik ve huzuru bozan bâzı fiiller hakkındaki 
38 numaralı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve bu kanuna göre tutuklu ve Anayasa hüküm
lü bulunanların cezalarının affı hakkında ka
nun teklifleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları. (1/589, 2/657, 2/746) (S. Sayısı: 
789) (Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1969) 

X ^52. — 3 Mayıs 1967 tarihinde Monte Carlo'-
da Milletlerarası Hidrografi Teşkilâtına dair 
sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Millî 
ıSavunma komisyonları raporları (1/600) (S. 
Sayısı : 790) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1969) 

53. — l'stanlbul Milletvekili Reşit "Ülker'in ka
pıcıların İş Kanunu kapsamına alınmasına dair 
kanun teklifi ile İstanbul Milletvekili Kaya Öz-
demir'in, 931 sayılı İş Kanununun 5 nci mad
desinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler ilâve edilmesi hakkında kanun teklifi 
ve Çalışma Komisyonu raporu (2/745, 2/797) 
(iS. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1969) 

54. — 654 sayılı Toplum zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/565) (S. Sa
yısı : 793) (Dağıtma tarihi : 4 . 2 . 1969) 

'55. — Jandarma Kanununda değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve İçişleri komisyonları raporları (1/217) 
(S. Sayısı : 294 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

56. — 'Kayseri Milletvekili Mehmet Ateşoğ-
lu'nun, 2739 sayılı Ulusal Bayram ve genel ta
tiller hakkındaki Kanunun 2 nci maddesinin 
(C) fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu (2/288) 
(S. Sayısı : 309 ve eki) (Dağıtma tarihi : 
5 . 2 . 1969) 

57. >— Uyuşturucu maddelerin [murakabesi 
hakkındaki Kanunun 23 ve 28 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal Yardım, Adalet, Tarım ve İçişleri 

komisyonları raporları (1/173) (S. Sayısı : 
614 ve eki) (Dağıtma tarihi :~5 . 2 . 1969) 

58. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
659 ve eki) (Dağıtma tarihi : 5 . 2 . 1969) 

59. — İzmir Milletvekili Hüsamettin Güınüş-
pala ve 21 arkadaşı, Kayseri Milletvekili Fey
yaz Koksal ve 10 arkadaşı ile Ankara Milletve
killeri Ali Rıza Çetiner ve Zühtü Pehlivanlı'-
nın, Emekli Sandıkları ile Maluliyet, İhti
yarlık ve Ölüm Sigortaları kanunlarına tabi 
işyerlerinde geçen hizmetlerin birleştiril
mesi hakkındaki 228 sayılı Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bir 
maddenin kaldırılmasına dair kanun tek
lifleri ve Çalışma, Maliye ve Plân komisyonla
rından seçilen 6 şar üyeden kurulu Geçici Ko
misyon raporu (2/756, 2/620, 2/683) (S. Sa
yısı : 795) (Dağıtma, tarihi : 5 . 2 . 1969) 

X 60. — 1969 yılı 'Bütçesinin finansmanı için 
Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ti
caret, Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komis
yonlarından 3 er üyeden (kurulu Geçici Komisyon 
raporu. (1/588) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 6 . 2 . 1969) 

61. — '23 Haziran 1965 tarih ve 634 sayılı 
Kat Mülkiyeti Kanununun 51 nci maddesinin 
birinci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/607) 
(S. Sayısı : 797) (Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1969) 

62. — Ankara Milletvekili Kemal Bağcıoğ-
lu'nun, Çalışma Bakanlığı Kuruluş ve görevle
ri hakkındaki 4841 sayılı Kanunun 6 nci ma'd-
desinin (D) fıkrasının değiştirilmesi ve bu 
kanuna yeni ma'ddeler eklenmlesi hakkında 864 
sayılı Kanunun geçici ma'didesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun teklifi ve Maliye, Ça
lışma ve Plân koimisyonlarınldan 6 şar üyeden 
kurulu (Geçici Komiisyon raporu .(2/690) (S. 
Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1969) 

X 63. — Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası kanun tasarısı ve 'Ticaret, Maliye ve Plân 
komisyonlarından 6 şar üyeden kurulu Geçici 
Komisyon raporu. (1/6Ö6) (S. Sayısı : 799) 
(Dağıtma tarihli : 8 . 2 . 1969) 
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Toplan* : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı: 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve İçişleri, Ulaştırma, Ticaret, 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyonlarından 3 er üyeden 

kurulu Geçici Komisyon raporu (1 /588) 

T.C. 
Başbakanlık - 17 . 12 . 1968 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-821/9123 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
13 12 . 1968 tarihinde kararlaştırılan «1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Barbakan 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı gerekçesi 

GENEL GEREKÇE 

Hükümetçe Yüce Meclisin tetkikime sunulan 1969 bütçe kanunu tasarısının tetkikinden anlaşı
lacağı üzere, geçen yıl "bütçesine nazaran mevcut hizmıetlerden bâzıları genişletilmiş, yeni bâzı hiz
metler ihdas edilmiş ve bunların yerine getirilmesini sağlanmak üzere gerekli tahsisat öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Bütçe tasarısı ile öngörülen bu giderlerin vergi varidatı ile karşılanmasının bir zaruret olduğu 
izaha ihtiyaç göstemriyecek bir gerçektir. 

Demokratik rejimjlerin Devlet hayatına kattığı bu anlayış, muhakkak ki bu rejimlerin en kuv
vetli yanını teşkil ettiği gibi, müstakbel gelişmelerinin de bir teminatıdır. 

Bu esas, aynı zamanda, milletlerin tekâmülünde ahlakîlik esasını ön plânda tutan bir anlayışın 
tabiî bir neticesidir. 

Böylece, millet olarak ve fert olarak istikbaldeki ümitlerin ancak ve ancak çalışma ve tasarrufla 
gerçekleştirilebileceği fikri benimsenmiş olmaktadır. 

îşte bu tasarı âmme giderleri ile ânumıe varidatı arasındaki sıkı irtibatı belirten bu anlayış içinde 
ve bütçede öngörülen hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere sunulmuş bulunmaktadır. 

Bu münasebetle, âmme maliyesi ve bütçe tekniği konusundaki beynelmilel tatbikata da işaret 
etmek yerinde olacaktır. 

Sağlam bir malî politika ve istikrar içinde gelişmeyi gaye edinen modern devletlerde, Hükü
metçe sunulan bütçe tasarılarında, bütçede öngörülen giderlerin yerine getirilebilmesi için derpiş 
olunan vergi tedbirleri daima beraber ele alınmakta ve Parlâmentoya o suretle takdim olunmakta-
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dar. Biraz önce işaret olunduğu gibi, görülecek hizmetlerle bunun mukabili halktan istenen vergi 
fedakârlıklarının Parlâmentoca beraberce tetkiki ancak bu suretle mümkün olabileceği muhak
kaktır. 

İşte bu anlayış içinde, bu yıl ek finansman ihtiyacını karşılamak üzere alınması gerekli vergi 
tedbirleri toplu bir şekilde, bir kanun tasarısı olarak Yüce Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 

Tasarıda; başlıca, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Gider vergileri, Harçlar, İthalde Alınacak 
Damjga Resmi kanunlarında yapılması öngörülen değişiklikler yer almış bulunmaktadır. 

Tetkifeiyle anlaşılacağı üzere; yapılan değişiklikler, finansman ihtiyacını karşılamaya matuf ol
duğu kadar, bu vergilerde bünyevi ıslahatı ve tatbikat güçlüklerini bertaraf edici bir mahiyet ta
şımaktadır. 

Şu cihete önemle işaret etmek yerinde olur ki, bu değişiklikler derpiş olunurken, verginin 
hızlı 'kalkınmaya, yar/dım'cı olması ve onu olumlu yönde etkileyici bir nitelik takması veya hiç 
değilse onu fren'lemjemjesi yolundaki," vergi politika'smın gereklerine âzami dikkat sarf edilmiş bu
lunmaktadır. 

I - GELlR VE KURUMLAR VERGİLERİ 

Ekonomik hayatımızdaki etkileri gittikçe artan kurumların vergilendirilmesinde halen yürür
lükte bulunan mevzuatta bâzı boşluklar bulunması dolayısiyle, bunların gereği gibi vergileridirile-
mediği ve yine aynı sebeplerle vergilemede tatbikatın istikrarsızlık gösterdiği müşahade edilmek
tedir. 

ıBu durum, bir taraftan Hazine bakımından önemli vergi kayıplarına müncer olmakta; diğer 
taraftan mükelleflerin haklı şikâyetlerine yol açmaktandır. Buna son vermek anpciyle sermaye 
şirketlerinin vergilendirilmesinde, bâzı örnekler de nazarı itibara alınmak suretiyle, bu konudaki 
vergiciliğimizin mantıki bir sistem haline getirilmek suretiyle bünyesinin sağlamlaştırılmasına te
vessül edi'lmjiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile, kurumların (Sermaye şirketleri, koo
peratif şirketler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler) ka
zançları Kurumlar Vergisine talbi tutulmuş bulunmjaktadır. 

Bunlardan sermaye şirketlerinde (Anonim, limited, 'eshamdı feomanldit) ve aynı mahiyetteki ya
bancı kurumlarda ve (kooperatif şirketlerde Kurutaılar Vergisi nisbeti % 20, İktisadi kamîu müesse
selerinde % 35 tir. Diğer ülkelerin Kurumlar Vergisi ile karşılaştırıldığında, Kurumlar Vergisi nö
betimizin bunlarla mukayese kabul etmiıyecek bir düşüklük arz ettiği görülür. Vergi sistemleri 
bizimkine benzer ve yakın olan ülkelerin Kurumlar Vergisi nisbeti şöyledir : 

Almanya 
Fransa 
Avusturya 
HJolânda 
Finlandiya 
Belçika 
A. B. D. 
Yunanistan 

:% 51 
% 50 
1% 29 - 60 (miktara göre değişir) 
% 47 
••% 49 (dağıtılan kazançta;% 47) 
% 50 (değişir nispette) 
% 52 
% 40, 25 ('% 35 kurumlar Vergisi, % 15 surtaks) 

Bizde Kurumlar Vergisinin nispetinin bu derece düşük tutulmasının sebebi, muhakkak ki, 
şirketleşmeyi ve büyük müesseselerin teşekkülünü teşvike matuf bulunduğunda şüphe yoktur. 
Ancak, Kurumlar Vergisinden ayrı olarak sermaye şirketlerinin kazançları üzerinden yapıl
makta olan vergi tevkif atı mekanizması ile birlikte ele alındığı takdirde, bu teşvik mekaniz-
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masının düşünüldüğü şekilde müspet sonuçlar vermediği ve Hazine bakımından büyük vergi 
kayıplarına sebebiyet verdiği görülür. 

Ayrıca, sermaye şirketlerine uygulanan vergi sistemlerinin, küçük tasarruf erbabını koru
yucu ve âtıl sermayelerin bu şirketlere akmasını temin edici bir vasıfta bulunması gerek
mektedir. (Bu açıdan ele alındığı takdirde Gelir ve Kurumlar Vergileri kanun'lariyle kurulmuş 
bulunan vergileme rejiminin bu fonksiyonlarını gereği kadar ifa edemediği sonucuna varılmış
tır. 

Şöyle ki, sermaye şirketlerinin tâıbi bulunduğu Kurumlar Vergisindeki nispet düşüklüğü, bun
ların teşvikini sağlamaktan uzak bulunmaktadır. Nitekim 1960 yılından önce Kurumlar Ver
gisi nispeti % 10 olmasına rağmen, şirketleşmede büyük inkişaf sağlandığı söylenemez. Bu ko
nuda Kurumlar Vergisi yanında," şirket kazançları üzerinden yapılmakta olan vergi tevki-
fatı önemli bir rol oynamaktadır. Zira, Gelir Vergisi namı altında olsa bile tevkif edilen bu 
vergi, şirketin ödemeye mecbur olduğu bir vergiden ibarettir. Bu itibarla, şirketler üzerin
deki verginin ölçülmesinde, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi tevkifatınm beraberce nazara 
alınması icabetmektedir. 

Bu durumda, sermaye şirketleri % 20 Kurumlar Vergisi ve bu vergi çıktıktan sonra % 20 
Gelir Vergisi tevkifatı olmak üzere, ceım'an '% 36 bir vergi yüküne muhatap bulunmaktadır
lar. Şirket kazançlarının tevzi edilmesi halinde, tevzi edilen temettüler Gelir Vergisi beyanname

sine ithal edilmekte ve şirketçe ödenmiş bulunan % 20 vergi, Gelir Vergisinden mah-
subedilmektedir. 

Bu mekanizmanın işleyişinde, tatbikatta gerek idare ve gerekse mükellef yönünden büyük 
müşküllerle karşılaşılmaktadır. Şöyle ki, dağıtılmış telâkki edilmesi halinde bu kazanç temettü 
sayılarak Gelir Vergisi beyannamesi ile yüksek nisbette bir vergiye muhatabolmaktadır. Dağıtıl
mış sayılmaması halinde ise, sadece % 36 vergi alınmakla yetinilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunumuzun bu husustaki hükümlerinin yetersiz olması dolayısiyle, şirket ka
zançlarının, hangi hallerde Gelir Vergisi beyannamesine dâhil edileceği, hangi hallerde de edil-
Uiiyeceği hususunda tereddütler hâsıl olmakta ve bu konudaki tatbikat mükellef bakımından istik
rarsızlık arz etmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörülen değişiklikle, bu tereddütlü durum ortadan kal
dırılmak suretiyle şirketlerin vergilendirilmesinde istikrar sağlanmış olacaktır. 

Diğer taraftan, küçük • tasarruf erbabının ve âtıl sermayelerin bu şirketlere rağbetini sağla
mak bakımından vergi tevkifat nisbetinin indirilmesi bir zaruret olarak görülmektedir. Zira şir
ket kazançları üzerinden, dağıtılsın, dağıtılmasın veya kime aidolursa olsun topluca vergi tevkif 
edilmesi teknik bir zaruret olduğuna göre, küçük tasarruf erbabının korunması bakımından, ver
gi tevkif nisbetinin indirilmesi gerekli bulunmaktadır. Böylece, beyanname verilmemesi dolayı
siyle mahsup imkânı bulunmıyan ve bu sebeple küçük tasarruf erbabı uhdesinde kalan tevkif 
yolu ile alman vergi miktarı düşürülmüş olacaktır. 

Gelir Vergisi Kanununda, bu hususu temin etmek üzere gerekli değişiklikler yapılması ve ser
maye şirketlerinin dağıtılan ve dağıtılmıyan kârları üzerinden yapılmakta olan Gelir Vergisi tev
kifatı nisbetinin % 15 e indirilmesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Gerekçenin başında arz edildiği üzere, bizde Kurumlar Vergisi nisbeti, bütün diğer memleket
lere nazaran çok düşük bir seviyededir. Nisbetin bu düşüklüğüne rağmen, şirket kazançları üze
rinden yapılmakta olan Gelir Vergisi tevkifatınm yüksek nisbetli ve tatbikatın istikrarsız olması 
dolayısiyle şirket kurmayı gerekli ölçüde teşvik etmediği yukarda bertafsil açıklanmış ve bun
ları giderici tedbirler gösterilmiş bulunmaktadır. Bu tedbirlerden ayrı olarak, bizzat Kurumlar 
Vergisi nisbeti üzerinde durulması ve bu düşüklüğün mahzurlarının ortaya konması yerinde gö
rülmektedir. 

Bilindiği üzere, bugün sermaye şirketleri % 20 kurum ve % 20 vergi tevkifatı olmak üzere, 
topluca % 36 bir vergi yüküne muhatap bulunmaktadırlar. Dağıtılan kazançların ayrıca temet-
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tü sahiplerinin beyannamelerine ithali gerekmekte ise de, ekseri ahvalde şirket kazançları şirket 
bünyesinde bırakılmak suretiyle bu nisbet fiilen % 36 olmaktadır. 

Halbuki aynı şekilde, millî ekonomiye hizmet eden diğer teşebbüslerin vergi yükü, % 60 a va
ran Gelir Vergisi tarifesi çerçevesinde vergi ödemektedirler. 

Sermaye şirketleriyle diğer teşebbüslerin tabi bulundukları fiilî vergi yükleri mukayese olun
dukta, sermaye şirketlerinin diğerlerine nazaran çok hafif bir şekilde vergilendirildiği görülür. 
Halbuki, dünyanın diğer ülkelerinde, yukarda da belirtildiği üzere, kurumlar, yüksek bir seviye
de vergilendirilmekte ve ayrıca bunlardan sağlanan temettüler Gelir Vergisi ile teklif edilmekte
dir. 

Şu cihete işaret etmek yerinde olur ki, kurumların, Gelir Vergisinden ayrı olarak munzam bir 
vergi ile teklifi, mahdut mesuliyet avantajından faydalanmalarının ve bu sebeple yüksek kâr sağ
lamalarının tabiî bir neticesidir. 

Bu itibarla, vergi hukukumuzun menşeini teşkil eden Batı vergi sistemlerine paralel olarak ve 
şahsı teşebbüslerdeki vergi yüküne de yaklaşmak bakımından, Kurumlar Vergisi nisbetinin artırıl
ması lüzumlu bulunmaktadır. 

Ayrıca, sermaye şirketleri kazançları üzerindeki vergi tevkif at nisbetinin azaltılması ve bu azalt
manın sebebolacağı vergi kaybının önlenmesi bakımından Kurumlar Vergisi nisbetinin yükseltil
mesi bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu itibarla, vergi tevkifat nisbet ve mekanizmasının düzenlenmesi ve sermaye şirketlerinde 
düzenli ve küçük tasarruf erbabını koruyucu ve bu şirketlere rağbeti artırıcı bir vergilendirme 
rejimi tesisi bakımından Kurumlar Vergisi nisbetinin % 30 a çıkarılması gerekli görülmektedir. 

Bu suretle, millî ekonomide yaratılan kıymet farkları kendi aralarında tutarlı bir vergi reji
mine kavuşturulduğu gibi, küçük tasarruf erbabı ve âtıl sermayelerin bu şirketlere kanalize edil
mesi sağlanmış olacaktır. 

Kurumlar Vergisi nisbetinin % 30 a çıkarılması halinde, iktisadi 'kamu 'müesseselerinin tabi ola
cağı nisbetin de buna göre ayarlanması gerekli görülmektedir. Zira iktisadi k'amu 'müesseseleri
nin tabi bulunduğu % 35 nisbeti sermaye şirketlerinin tabi tutuldukları % 20 Kurumlar ve % 20 
Gelir Vergisi tevkif atına (bu 'ikisi % 36 lık bir vergi yüküne müncer olmaktadır) göre te's'bit edil
miştir. 

Âmme sektörüne dâhil 'müesseselerle, Özel sek'öre dâhil müesseseler arasında vergi müsavatı
nın tesisi yönünden, yapılan değişikliğe paralel olarak iktisadi kamu müesseselerinin Kurumlar 
Vergisi nisbetinin % 40 >a yükseltilmesi gerekli bulunimaktadır. 

Şöyle 'ki, % 30 Kurumlar Vergisi ve bu düşüldükten sonraki % .15 Gelir Vergisi tevkif atı, cem'-
an !% 40,5 nisbetinde bir vergi yüküne baliğ olmaktadır M, küsurun düşülmesiyle, bu nisbet % 40 
olmaktadır. 

Diğer taraftan, tasarıda Kurumlar Vergisi -Kanununun 24 ncü maddesi gereğince dar mükelle
fiyete tabi kurumların elde ettikleri menkul sermaye iratları üzerinden % 20 nisbetinde yapılmak
ta olan vergi tevkif atı, bunların kâr paylarına 'münhasır ölm'ak üzere ı% 40 a çıkarılmış ve gayri
menkul sermaye İratlarının - stopaja tabi tutulmasını tcminen - maddeye hüküm ilâve olunmuştur. 

Öte yandan, küçük tasraruf erbabı ile âtıl sermayelerin, sermaye şirketlerine kanalize edilmesi 
amaciyle, sermaye şirketlerinin dağıtılan ve dağıtılmıyan kazançları üzerinden Gelir Vergisi Ka
nununun 96 ncı maddesine göre tevkif 'edilen verginin indirilmesi gerekli görülmüş ve bu maksatla 
193 sayılı Kanunun 105 nci maddesinde !% 20 olarak tesbit edilmiş bulunan bu nisbet % 15 e indi
rilmiştir. 

Yürürlükte bulunan Gelir Vergisi Kanununda, tam mükellefiyete tabi olanlarla dar mükellefi
yete ta'bi bulunan kişiler arasında her hangi bir tefrik yapılmamış ve bunlara ait menkul sermaye 
iratları aynı nisbet üzerinden vergi tevfcifatına tabi tutulmuş 'bulunmaktadır. 

Halbuki, vergi hukukumuzun menşeini teşkil eden Batı - Avrupa vergiciliğinde, nihai vergile
meye ulaşılması ve tam mükellefiyete tabi olanlarla dar mükellefiyete tabi olanlar arasında müsavat 
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tesis1! bakımından, özellikle vergi tevkifatmda da mükellefiyete tabi olanlara daha yüksek vergi 
tevkifat nisbeti uygulanmaktadır. 

Dar mükellefiyete tabi bir kişinin ülkemizde vergiye tabi bir gelir elde etmesi halinde, bu gelir 
kısmının tabi olacağı nihai vergi seviyesine yakr.ı bir verginin memleketimizde ödenmesi icabede-
ceği cihetle, bu gelir 'kısmına ait tevkifatm tam mükellefiyette uygulanan nisbetân üstünde bulun
ması tabiîdir. Bu, tarz uygulama, milletlerarasm 'la teessüs etmiş «farklı muamele yapılmaması» 
prensibine aykırılık teşkil etmediği gibi, dar mükellef olanlarla tam mükellefiyete tabi olanlar ara
sında vergi müsavatının tesisi sağlanmış olacaktır. 

Bu itibarla, Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesine göre, dar mükellefiyete tabi kişilerin ver
giye tabi kazanç ve iratlarının daha yüksek nisbette vergi tevkifatma tabi tutulması icabetmelk-
tedir. 

Ancak modern vergicilikte, safi miktara taallûk etmesi itibariyle, bilhassa dar mükellefiyete 
tabi kişilerin temettülerine daha yüksek nisbetli vergi tevkifatı uygulanmaktadır. Bu görüşten 
harelketle, dar mükellefiyete tabi kişilerin Türkiye'de bulunan bir şirketten elde ettikleri temet-
tüle're daha yüksek nisbet uygulanması gerekli görülmüştür. 

Bu maksadı sağlamak üzere, Gelir Vergisi Kanunumuzun 105 nci maddesinde dar mükellefiye
te tabi kişilerin elde ettikleri gelirleri için ayrı bir nisbetle tesbiti yoluna gidilmiştir. 

Bu nisbetler, Gelir Vergisi tarifemizin ortala' tı'a incidence'ı ile beynelmilel tatbikat ve vergi 
anlaşma müzakerelerinde kabul edilen limitler nazara alınmak suretiyle tesbit edilmiş ve dar mü
kellefiyete tabi 'kişiler için dağıtılan kazançlarda % 40 ve dağıtılmıyan kazançlarda :% 15 tevki
fat nisbeti öngörülmüştür. 

Dar mükellefiyete tabi kişilere ait temettülerden yapılacak: vergi tevkifat nisbetinin bu şekilde 
% 20 den '% 40 a çıkarılması operasyonu diğer bir yönü ve neticeleri itibariyle, memleketimizde 
uzun süredir münakaşalara sebebiyet veren yabancı sermaye problemine bir çözüm yolu bulunma
sı ile de yakından ilgilidir. 

Bilindiği üzere, gelişmekte olan bir ülke olmak dolayısiyle yabancı sermayenin memleketimiz-
deM kâr nisbeti, benzerleri ile mukayese edilemiyecek derecede yüksek bulunmasına rağmen, ver
gi yükü % 36 dan ibarettir. Yukarıda işaret olunduğu üzere, benzeri teşebbüsler diğer ülkelerde 
bu nisbetle mukayese edilemiyecek yükseklikte bir vergiye ımuhatabolmaktadır. 

Bu itibarla, yabancı şirketlerin diğer ülkelerde muhatab oldukları vergi nisbetlerine yaklaşılma 
sı bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Yeniden tesbit edilen % 40 nisbetinde uygulanması ile yabancı sermayenin memleketimizde ödi-
yeceği vergi, % 30 Kurumlar ve bu çıktıktan sonra % 40 vergi tevkifatı olmak üzere cem'an % 51 
den ibaret olacaktır 'ki, bu nisbet beynelmilel seriiiayenin muhatab olduğu nisbetlerin bir hayli al
tında bulunmaktadır. 

Konu beynelmilel vergileme açısından tahlil edildiği takdirde, nisbette yapılan bu artırma da
ha da haklı bir mesnet bulmaktadır. 

Bilindiği gibi, temettüler üzerinden menşe memleketçe tevkif olunan vergi, temettü sahibinin 
mukim bulunduğu ülkede alman vergiye mahsubolunmaktadır. Böyle olunca, tarafımızdan alman 
vergi, mukilm memleketçe mahsubedileceğinden, yapılan vergi artırımı şirket veya hissedar üzerin
de kalmıyacak, onun kârında her hangi bir azalma husule getirmiyecektir. 

Bu itibarla, bahis 'konusu nisbet artırımı, yabancı sermayenin Türkiye'ye gelme temayülünü hiç
bir suretle azaltmış olımıyacaktır. 

Yukarıda izah olunan hususlar dışında, Gelir ve Kurumlar Vergileri kanunlarında bünyevi ıs
lahatı sağlayıcı ve tatbikat güçlüklerini giderici nitelikte daha başka değişiklikler de yapılmıştır. 
Bunlara ait açıklamalar ilgili kanun itibariyle ve madde sırasiyle aşağıdadır : 

A) Gelir Vergisi : 
1. Tasarının 1 nci maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 3 (a), 4 ve 5 numa

ralı bentleri, dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin elde ettikleri ücret, serbest meslek kazancı 
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ye gayrimenkul sermaye inatlarının, tam 'mükellefiyet esasında olduğu gibi vergilendirilmesini te
min edecek 'bale getirilmiştir. 

Bent hükümlerinin yeni şekline göre, dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin mezkûr gelirlerini 
Türkiye'de elde etmiş sayılalbıilmesi için, hizmetin, veya meslekî faaliyetin Türkiye'de ifa edilmiş 
olması, gayrimenkul seraı'aye iratlarında, gayrimenkulun Türkiye'de bulunmtası veya değerlendir
menin Türkiye'de vukubulması yeterli olacaktır. 

2. Mükelleflerin Gelir Vergisi Kanununun 22ned maddesinde yazılı 200 liralık istisnadan fay
dalanabilmek için mevduatlarını ayrı ayrı bankalarla ve şubelere yatırdıkları bir vakıadır. Bunun 
neticesi olarak, bankalar, gerçek ihtiyaçları dışında müta'addit şubeler 'açmakta ve banka şubeleri 
haklı olarak çoğalmaktadır. Bu hal ise, 'bankaların çalışmalarını gayritabiî yollara sürüklemekte
dir. 

Bu durumun düzeltilebilmesi için, tasarının 2 nci maddesiyle, mevduata ait istisnanın 1 000 
liraya çıkarılması öngörülmüştür. Blöylelce mevduatın vergi endişesiyle mubtelif banka ve şu
belere dağılması önlenmiş olacaktır. 

3. Gelir Vergisi Kanununun 23/1 nci maddesinde yer alan sakatlıklara mahsus istisna, tat
bikatta çeşitli aksaklıklar tevlit ve mükellefler arasında vergi adaletini incitici eşitsizlikler ihdas 
eylemiş olduğundan; 3 ncü madde (hükmü ile kaldırılmış, bunun yerine tasarının 4 ncü mad
desiyle, sistemin ruhuna uygun ve objektif bir ölçü olması bakımından geçim indirimi 'hadleri 
mükelleflerin sakatlık derecelerine paralel ülarak artırıılmıştır. Nitekim sakatlık ve yaşlılık hal
lerinde vergi hafifletmeleri uluslararası uygulamalarda da ;bu şekilde temim olunmaktadır. 

4. Oelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesinde dağıtılmış sayılan kazançlarla dağıtılabilir 
sayılan kazançlar şeklinde yapılmış olan ayrım, tatbikatta çeşitli yönlerden tereddüt ve ihtilâf
lara yol açmış bulunmaktadır. 

G-erçekte, dağıtılmış sayılan kazançlar, dağılan kazançlardan ibaret (bulunduğundan, tasarının 
5 nci maddesiyle, maddeye bunu İfade edecek şekilde açıklık verilmiş ve dağılabilir sayılan ka
zançlar yerine de (bunların mahiyetine uygun olarak (dağıtılmayan kazançlar) deyimi kullanıl
mıştır. 

Ayrıca, adi komandit şirketlerde komanditer ortak kâr payını fiilen ve hukukan hesap dönemi 
sonunda elde etmiş 'bulunduğundan, bu ortakla tan kâr paylarına ilişkin olduğu halde dağıtıla
bilir sayılan iratlar arasında yer alan hükümler makide metninden çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, maddenin (f) fıkrası (hükmü. şirketlerin gerçek kişi olmayan ^ortaklarının ser
maye paylarına tekabül eden kazanç hisselerinin tevkif at dışı kalmalarını sağlayacıaik bir vuzuha 
kavuşturulmuş, 'buna mukabil Türkiye'de 'daimî temsilcisi veya sabit işyeri bulurimıyan kurum
ların kazanç hisselerinin vergi güvenliği ımülâıhazasiyle tevkifiata tabi tutulması temim olunmuştur. 

'5. Tasarının 6 nci maddesiyle, genel açıklamalar kıslmmda belirtilen sebeplerle, taım mükel
lefiyette dağıtılan ve dağıtılmıyan kâr paylarında vergi tevkif at nıislbeti % '20 den '% 15 e düşü
rülmüş; Ibuna karşılık, dar mükellefiyette sözü geçen nispetler dağıtılanlarda % 40, dağıtılma
yanlar da % 15 ollarak tesbit olunmuştur. 

Bundan başka 'birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde uygulanmak
ta .olan tevkif at nisbeti % 3 den % 2 ye indirilmiştir. 

Bilindiği üzere, 'birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde, ileride 
safi kâr üzerinden ödenecek vergiye mabsüben istihkak bedellerinden vergi tevkif atı yapılmakta
dır. Şimdiye kadarki tatbikatta yapıl aıgtelmekto olan % 3 nisbetindoki tevkifat 'bu 'işlerle meşgul 
kim'seleri sermaye ve nakit imkânları bakımımdan güçlüklere mâruz bırakmakta ve diğer taraftan 
safi kâr üzerinden ödenen vergiden faelıa bulunması sebebiyle, bakiyenin iadesi idare bakımın
dan d'a zorluklar doğurmaktadır. 

Bu malhzurlan ortadan kalfdurmak amaciyle istihkak 'bedelleri üzerinden tevkif edilmekte bu
lunan verginin nisbetindc belirtilen şekilde bir indirme yapılması öngörülmüştür. 

Bu arada, serbest meslek kazançlarına uygulanmakta lolan % '15 nisbeti de, dar mükellefiyete 
talbi olanlarda, genel açık!amalarda belirtilen sebeplerle % 20 ye çıkarılmış bulunmaktadır. 
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6. Tasarının 7 nci madldesiyle, dar mükellefiyette Türkiye''de gayrimenkul sermaye iraldı elde 

eden yabancı gerçek kişilerin tarlhiyata muhatap tutulmalarını teminen, Kurumlar Vergisi Ka-
nununJdaki hükme mütenazır olarak, 107 neti madldeye gerekli 'hüküm ilâve olunmuştur. 

B) KURUMLAR VERGUSÎ : 
7. Tasarının 8 nci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 1 numaralı 

'bendimde yer alan iştirak kazancıları istisnası, uygulamalarda tereddüde yer vermiyecek bir sara-
'hata kavuşturulmuştur*. 

8. Tasarının 9 ncu maddesi ile yapılan değişiklik, dar mükellefiyette tabi geırçek kişilerin 
mevduat faizlerine tanınmış 'olan istilsnanın 'dar mükellefiyete talbi kurumlara teşmilinden ibaret
tir. Bu yolla, yabancı 'kurumların Türkiye'deki ikredi müesseselerine daha fazıla tevdiatta bu
lunmaları sağlan'mak istenmiştir. 

9. Tasarının 10 nçu maddesiyle, 'dar mükellefiyete talbi kurumların elde ettiği gayrimenkul 
sermaye iratlarının vergi lelmniyeti mülâhazası ile, tevkif ata tabi tutulması teimin joilunlmuştur. 

'Ayrıca, sermaye şirketlerimde Kurumlar Vergisi nisibetinin >% 30 a çıkarılmış «olması ve kâr 
pajyflarmm safi olarak vergilenmesi Idolayıöiyle dar mükellefiyete talbi kurumların menkul serma
ye iraldı iolarak elde ettikleri kâr pıaylannın 'da aynı nisfbette Kurumlar Vergisıi tevkifatma tabi 
tutulması öngörülmüş ve bu sebeple ihalen uygulanmakta bulunan '% 20 nisibeti % 30 a çıkarıl
mıştır. 

Buna mukabil, dar mükellefiyete talbi kurumların elde ettikleri ücret, serbest meslek kazancı, 
gayrimenkul sermaye iratları ile gayriımalddi hakların satışından, devir Ve temlikinden alınan ibe-
bellere ait tevklifkt nisibeti, bu kazançlarda tevkifatm gayrMfi tutarlara uygulanması ve bu tu
tarların safi miktara nazaran farklı ve yüksek bulunması dolayısiyle, % 20 olarak muhafaza 
olunmuştur. 

Diğıer taraftan, dar mükelHefi'yete toJbi kurumların kâr paylarından ıdağıtım sırasında tevkif 
olunacak Kurumlar Vergilsinlden, Gelir Vergisi Kanununun 96 nci maddesi hükmüne göre dağıtıl
mayan kazanç olarak ve kesilmiş bulunan verginin mahsubu gerektiğinden, maddeye (bu ^hususu 
temin edlecek şekilde hüküm ilâve •'olunmuştur. 

10. Tasarının 11 nci ımadldesi'yle, genel izahlarımıdda açıklanan nedenlerle vergi nisbeti ser
maye şirketleriyle koıoperatif şirketlerde % '30 a, diğer kurumlarda '% 40 a çıkarılmış Ibuflıunmak-
taldrr. 

II - GİDER VERGlIiERl 

1957 yılında dağınık bir halde bulunan istihlâk vergileri ile bâzı hizmet vergileri, sistemleş-
tiriıknek ve muamele vergisi problemi de realitelerimize uygun bir tarzda çözümlenmek suretiyle, 
Gider Vergdleıri iadı altında 6802 sayılı Kanunda toplanmıştı. Gider Vergileri sisteminin mihverini 
İstihsal Vergisi teşkil etmektedir. Bu vergi, belli alanlardaki derli toplu sınai ünitelere oturtul
muş ve dolayısiyle mevzu ve şümul bakımından daraltılmış olmakla beraber, sağlam esaslara da
yanmış olması sebebiyle gittikçe verimini artırmıştır. 

Bununla beraber, 1957 yılındaki Gider Vergileri reformu itam yapıtlamıamıştır. Bu noksanlığı 
bertaraf etmek maksadiyle Vergi Reform Komisyonu da bu konu üzerinde çalışmalar yapmıştır. 

Bu tasarı, bahis (konusu- noksanlıkları gidermek üzere, sözü »edilen çalışmalardan da faydalanı
larak. hazırlanmıştır. 

Tasarıda, vergi tatbikatında görülen aksaklıkları giderici, sanayümıizin gelişmesini teşvik 
edici, vergi mükelleflerine kolaylık ve ferahlık verici ve sosyal adalet mülâhazalarını sağlayıcı 

hükümlere yer verilmiştir. 
Tasarının en önemli cephesini, tekel maddelerinin yani tütün mamulleri, ispirto ve ispirtolu 

içkiler, çjay ve tuzun İstihsal Vergisi mevzuuna /alınması teşkil etmektedir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere, 1957 yılındaki Gider Vergileri reformu tam olarak tahakkuk 

ettirilememişti. (Nitekim söz konusu tekel maddeleri. İstihsal Vergisi mevzuu dışında kalmıştı. 
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Halbukd, muhtelif gider vergilerini birbirine bağlamak suretiyle, gelirin elde edilmesine kar
şılık, gelirin harcanmasından .alınan çeşitli gider vergilerini organik bir düzen içinde koordine 
etmelk lâzımdır. 

iSöz konusu maddelerin, gider vergileri nizamı dışında bırakılmış olmasını sadece bir şekil nok
sanı olarak mütalâa etmek doğru değildir. Bu maddeler Devlete büyük gelir sağlıyan ve önemli 
vergi rezervleri saklıyan malî kaynaklardır. Bunların nisbet, tarh ve tahsil gibi yönlerden genel, 
rasyonel ve objektif vergileme dışında kalmış olmaları, ıbu 'kaynaklardan gereği gibi faydala-
nılamamasına ve bu bakımdan Devlet gelirleri ile bütçe politikasında vuzuh ve -istikrar sağlatnama-
masına sebebiyet vermektedir. 

Malî monopol rejimi içinde plus - value (safi hâsılat) v<e kısmen de vergi esasına (Savunma 
Vergisi) taıbi bulunan tekel maddelerinin genel gider vergileri nizamına bağlanmaları, fiskal po
litika ve vergi tekniği yönünden arz ettiği önem dışında, Tekel İdaresi teşkilâtının reorganizas-
yonuna kadar çeşitli problemlerin çözümlenmesi ile de ilgilidir. 

Bu mülâhazalarla tekel maddelerinin gider vergileri nizamına alınması yerinde görülmüştür. 
Tasarı maddeleri hakkındaki açıklamalıafr madde sıralarına göre aşağıda gösterilmiştir : 
1. Tasarının 12 nci maddesiyle, 'Gider Vergileri Kanununun dâhilde İstihsal Vergisi istisna

larını gösteren 4 ncü madesine (n) (o) işaretli fıkralar eklenmiştir. Tekel maddelerine aidolan 
ve evvelce esasen mevcut bulunan bu istisnalar, ifade değişikliği ile tasarıya aynıen alınmıştır. 

2. İstihsal Vergisinde mükellef, imalâtçı ve müstahsildir, Tekel maddelerindeki özel durum 
oazara alınarak, Kanunun 13 ncü madesine ilâve olunan bir hükümle, bu maddelerin vergilerinde 
vergi mükellefinin 'Tekel Genel Müdürlüğü olduğu kabul edilmiştir. 

3. a) Tasarının 14 ncü maddesiyle, Güder Vergileri Kanununun 14 ncü maddesine, Tekel 
maddelerinden tuzun saf sıklet, metil alkolün litre, tütün mamulleri ile ispirto ve ispirtolu içki
lerin ve çayın (aylık satış bedelleri tutarı) üzerinden vergilendirileceğine dair hükümler konul
muştur. 

Telkel Genel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafından bayilere satılan tütün mamulleri, 
ispirto ve ispirtolu içkiler ve her çeşit çayın satış bedelleri toplamı Tekel Genel Müdürlüğüne bil
dirilecek ve Tekel Genel Müdürlüğü de ıbu satışların .aylık toplamı üzerinden kanunda yazılı nis-
betlere göre istihsal vergilerini hesaplıyarak beyan edecektir. (Aylık satış bedeli tutarı) deyimi 
ile ıkasdedilen budur. Bayilere vâki satış, sözü edilen Tekel maddelerinin perakende satış fiyat
larından ibarettir. Ölçü üzerinden vergiye tabi tuz ve metil alkolde de, bu maddelerin kilo ve 
litre olarak ıaylık satış miktarları Tekel Genel Müdürlüğünde toplanacak ve Genel Müdürlük 
bunları beyan edecektir. 

Tekel İdaresi tarafından imal olunan, Tekele tabi bulunmayan maddeler varsa, bunların ver
gileri Gider Vergileri Kanununun umumi hükümleri dairesinde ödenecektir. 

•b) Bu tasarı ile Gider Vergileri Kanununa eklenen (j) fıkrasındaki hüküm yeni bir hüküm
dür. ISözü edilen hüküm, dikiş, ve nakış ipliklerinin vergi matrahının tâyini ile ilgilidir. 

Malûm bulunduğu üzere, Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 sayılı tablonun değişik 10/1B. - b 
pozisyonuna göre, pamuktan mamul dikiş ve nakış ipliklerinin vergi misıbeti •% 18 dir. Diğer pa
muk ipliklerinin vergi nisbeti ise % 30 dur. 

Kanunda (pamuktan ımamul dikiş ve nakış iplikleri) nin tesliminin % 18 nisbetinde vergiye 
tabi olduğu kayıtlı bulunduğuna göre, ham pamuk ipliğini bizzat (kendisi imal eden, başka bir de
yimle kombine imalât yapan bir dikiş ve nakış ipliği imalâtçısı ile, ham pamuk ipliğini piyasadan 
satınalan iplikçinin mamulleri üzerindeki vergi yükleri farklı olmaktadır. Şöyle ki, kombina ima
lât yapan bir dikiş ve nakış ipliği imalâtçısı bu ipliğin 'nihai satış fiyatı üzerinden % 18 vergi 
ödiyeoekitir. Ham pamuk ipliğini başkalarından satınalan bir imalâtçı ise, ham iplik üzerinden 
% 30; bu ham iplik üzerinden yaptığı bitim işlerinden 'mütevellit kıymet artışı üzerindeın ise 
|% 18 nishetinde İstihsal Vergisi ödemektedir. Hal böyle olunca, dışardan ham pamuk ipliğini sa-
tmalıp dikiş ve nakış ipliği imal edenler daha fazla vergi ödemektedirler. 
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Bu bakışız durumu önlemek üzene, 'Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 sayılı tablonun 10/D po
zisyonuma eklenen bir fıkra ile, dikiş ve nakış ipliği imalâtında kullanılacak ham pamuk iplikle
rinin seyyanen % 30 nisbetinde ve bitim işlerinden mütevellit kıymet artışlarının da yine sey
yanen % 18 nisbetinde vergiye tabi olacağı esası kabul edilmiştir. 

Gider Vergileri Kanununun 14 ncü maddesine eklenen fılkra ile de, dikiş ve nakış iplikleri ima
lâtında, yapılan bitim işlerindeki değer artışının ne şekilde tesbit edileceği bir esasa bağlanmıştır. 

4. Tasarının 15 nci maddesi ile, dâhilde alman İstihsal Vergisinin matrahını tâyin eden 
14 ncü maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, ithalde ralınan İstihsal Vergisinin matrahı 
tâyin edilmiştir. 

5. 'Tasarının 16 ncı maddesiyle, tekel maddelerinin tesliminde ilk madde indirimi 'esasının 
uygularamıyacağı kabul edilmiştir. 

[Bu tasarı ile, tekel maddelerinin İstihsal Vergisi nisbeti, bu günkü tekel safi hâsılatı ile Millî 
Savunma Vergisini kavrıyacak şekilde tâyin ve tesbit edilmiştir. Bu cihet ve ayrıca tekel mad
delerine ait İstihsal Vergisi matrahının özelliği nazara alınarak işbu hüküm sevkedilmiştir. 

6. Devlet Demiryolları yolcu taşımalarında, 3 mevkiM sistemden vaz geçecek, Garb memleket
lerinde 'Olduğu gibi, 1 nci ve 2 nci mevkiden ibaret olan 2 mevkili sisteme geçeceğini ifade ede
rek, bu mevkilere ait vergi nisbetlerinan hafifletilmesini istemesi üzerine, Gider Vergileri Kanu
nunun Nakliyat Vergisi nisbetlerini gösteren maddesinin değiştirilmesi yoluna gidilmiştir. 

Değişik maddede, 3 ımevkili taşıtlardaki ve yük taşımalarındaki vergi nisbetlerinde her han
gi bir değişiklik yapılmamış ve bugünkü vergi nisbetleri olduğu gibi muhafaza edilmiştir. 

2 mevkili taşıtlarda ise, 2 nci mevkilere uygulanmakta olan ;% 20 nisbeti % 15 e, birinci mev
kilere ait % 25 .nisbeti de '% 20 ye indirilmiştir. 

Bundan başka, kanunun 38 nci maddesindeki şehir içi taşımalara ait tarif tatbikatta birçok 
ihtilâflara sebebiyet verdiğinden bu tarif değiştirilerek daha sarih hale getirilmiştir. 

7. Tasarının 18 nci maddesi, muhtelif istihsal veya iş yerleri olan mükelleflere ait vergile
rin, bir merkezden ödenmesini ve dolayısilyle mükelleflere bir kolaylık sağlamak maksadını güt
mektedir. 

8. Verginin tarhı ile ilgili yeni hükümlerden 'biri de 'tekel maddelerine aidolan beyan esası
dır. Bahis konusu mamullerin ve Tekel Genel Müdürlüğünün özellikleri göız önünde tutularak, 
bu idareye beyannamelerini daiha uzun bir süre içinde vermesi ve iklim şartları ve ulaştırma özel
likleri gibi sebepler ile aylık ıbeyannaımelerde yapılabilecek hataları bilâlhaıra düzeltmesi imkânı 
sağlanmıştır. Böylece Ağustos ayının sonuna kadar Tekel Genel Müdürlüğü düzenliyeceği bilân-
çiosuna müsteniden geçen takvim yılının istihsal Vergisi matrahını gösteren toplu ve son bir (be
yanname vermek suretiyle aylık .beyannameler muhteviyatını kesinleştirebilecektir. 

9. Gider Vergileri Kanununun 60 ncı maddesine ilâve edilen hüküm ile, Tekel İdaresi, tes
limlerinde fatura ve özel teslim vesikası tanzim eiımek külfetinden vareste kılınmıştı:', 

10- 6802 sayılı Kanunun 65 nci maddesine göre, şaraba ait İstihsal Vergisi, bu verginin özel
liğine binaen, 4250 sayılı Kanun ve bu kanunun tatbikatına müteâllik talimatlar gereğince Te^ 
kel İdaresi tarafından tarh ve tahakkuk ve tahsil loilunarak usulü dairesinde ödenmekte ildi. 

Bu maddede yapılan değişiklik bir ifade değişikliğinden ibaret olurp, şaraba ait vergi yine 
Tekel İdaresi tarafından tarh, tahakkuk ve tahsil lolunaeaktır. Ancak, ilâve edilen yeni bir. hük
me göı e, Tekel İdaresi tahsil ettiği ve vergileri ayr,ca beyannamesinde gösterecektir ki, bu su
retle, vergi daireleri şaraba ait İstihsal Vergisi tahakkuk ve tahsilatını takibedebileceklerdir. 

11. Tasarının 22 nci maddesi ile, Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 sayılı tablonun 2/d po
zisyonunun (i) £ıkı<ası ikiye ayrılmıştır. Bu ayırmanın sebebi yüksek oktanlı benzin ile normal 
benzinin ayrı hadlerde vergiye tabi tutulmasıdır. 

Memleketimizde satılmakta olan ve 79/80 (oktan esası üzeriniden fiyatı tesbit edilen normal 
benzin yanında yeni model otomobillerin ihtiyacına cevap verecek yüksek oktanlı ikinci bir t ip 
benzinin bulundurulması bir zaruret olarak ortaya çıkmıştır. 
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Gıerçekten Amerika ve Avıtupa'da imal e'dilen benzin ımiotorlarında dalha az hacimden >da)ha çök 
güc elde etmek için verim artırıcı <bir unsur olarak oktan sayısının yükseltilımesi yoluna •gidil
mekte ve yurdumuzda da yükselk oktanlı beniz&ne ihtiyaç gösteren taşıt sayısı gittikçe artış kay
detmektedir. 

Bu sebeple, Kalkınma Plânı 1963 yılı programında, üstün özellikli 'benlzin ile diğer benzin 
fiyatlarında far'klılaş/tınma yapılmak üzere çalışmaların hızlandırılacağı öngörültaiüş; 1965 yılı 
programında da yüksek oktanlı 'benzinin 1965 turizm mevsiminden itibaren utygulan'masmı sağla-
mıalk üzere çalışlmalann taımamlanacağı hususu yer allmıştı. 

Ancak, o günlerde memleketimizdeki taşıt farkının hüyük çloğunluğunun normal (benzin 'kul
lanacak durumda olması, îzımit ve Meiraih raf ine rilerande yükselk olk'tanlı 'benzin yapımı için lü
zumlu ıteformer tesislerinin bulunmasına karşılık Batırman rafinerisinin bu tesislere saıhifbollmaıma-
'sı, benzin istasyonlarının ikinci ıbir tip ibenzin için gerekli donatımlarının bulunmaması, otomıofbili-
li turist sayısının gerektiği kadar yükbek olmaması gibi 'nedenler, oktan derecesinin yükseltil
mesinin dış ödöme dengesi, Hazine gelirleıi ve tüketiciler üzerinde yapacağı etkilerin aniıllî eko
nomiye en uygun kompozisyonunu sağlıyacak Ibir ortama hıenüte erâşilmeldiğini igö'sterımişt'i. 

Aradan geçen zaman zarfında petrol şirketleri rekabet sonucu olarak buigünMi benzinin oktan 
derecesini kendiliklerinden ve bir fiyat faikı istemeksizin 85 ilâ 87 ye kadar yükseltmişlerdir. Di
ğer yandan Batiman reforaıer ünitesi Kasım 1966 ayında tamamlanmıştır. Bulgun hüyük akar - ya
kıt istasyonlarında mevculdolduğu gibi yeni yapılanlara da yedek bir pompa konulduğu görül
mektedir. 

Makina Mühendisleri Odasınca yapılan bir inceleme, memleketimizde mevcut otomobillerin 
% 65 inin yüksek oktanlı benzin kullanabileceğini göstermiştir. Bu ise, 1967 geçici rakamlarına göre 
mevcut 115 901 otomobilden 75 335 inin ihtiyacına tekabbül etmektedir. 

Öte yandan alşağıdaki rakamlardan anlaşılacağı üzere, son yıllarda yurdumuza kara taşıtlariyle 
gelen yabancı turist sayısında da artış görülmüştür. 

1963 1964 1965 1966 

Karayolu ile gelenler 15 828 45 260 103 970 171 211 
Toplam yabancı turist- oranı % 10,2 % 26,9 ;%ı 34,6 % 44,8 

Bugün Avrupa'da her ülkede yüksek oktanlı benzin bulunduğundan yurdumuza gelen otomo
billi turisterin benzinimizden yakınmaları ile sık sık karşılaşılmakta, bu ise turizmin gelişmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Bu durum göz önünde tutularak, yüksek oktanlı benzinin yapımı ve piyasaya çıkarılmasında daha 
fazla gecikilmemesinin uygun olacağı düşünülmüştür. 

Oktan derecesinin tâyini konusunda yapılan çalışmalarda da memleketimiz şartlarına göre 
biri 79/80 oktanlı (regular) diğeri 95 (ve daha yukarı) oktanlı (premium) olmak üzere iki tip 
benzinin ihtiyacı karşılıyabileceği sonucuna varılmıştır. 

Yüksek oktanlı benizin konusunda önemli bir nokta da bu cins benzinin satış fiyatının tesbiti 
ve bu değerin büyük kısmının Hazineye intikal ettirilecek şekilde alınmasının sağlanmasıdır. Bu 
bakımdan izlenen yol, yüksek oktanlı benzine tanınacak fiyat fairkı dolayısiyle tüketicinin ödiye-
ceği ek meblâğın, sadece petrol şirketlerinin bu tip benzin için ihtiyar edecekleri giderleri ve ay
rıca- mâkul bir kâr payını karşılıyacak kısmının şirketlere bırakılması, geri kalan kısmın ise Hazi
neye aktarılmadı olmuştur. 

Buna göre yüksek oktanlı benzinden alınacak akar yakıt İstihsal Vergisi 121 kuruş/Kg. olarak 
tesbit edilmiştir. Bu suretle perakende satış fiyatının Ankara'da 150 Krş./litre olması öngörülmek
tedir. 

Yüksek oktanlı benzinden gayri diğer benzinlerde diğer akar yakıtların vergi hadlerinde her hangi 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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12. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tablonun 2/D pozisyonunun iii/c bendi, tatbikat
ta birçok tereddütler doğurmaktadır. Sözü edilen bend, Gümrük Giriş Tarife Cetveline atıflar ya
pılmak suretiyle yeniden kaleme alınarak daha sarih bir hale getirilmiş ve vergi nisbetinde ise 
her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

13. Tasan ile, Gider Verigleri Kanununa bağlı I sayılı tablonun plâstik maddelere ait 4 ncü 
pozisyonu da değiştirilmiştir. 

Son zamanlarda plâstik ilk maddeleri memleketimizde de imâl edilmeye başlanmıştır. Sözü edi
len 4 ncü pozisyon metni sarih olmadığından, bâzı plâstik maddelerin İstihsal Vergisine tabi olup 
olmıyaeağı konusunda tereddütler ve ihtilâflar hâsıl olmuştur. İşte bu tereddüt ve ihtilâfları 
önlemek maksadiyle 4 ncü pozisyonun Gümrük Giriş Tarife Cetveline atıflar yapılmak suretiyle 
değiştirilmesi zaruri görülmüştür. 

Yapılan tadilâtta vergi nisbeti aynen muhafaza edilmiştir. 
14. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tablonun 8 nci poizsyonu ile (kâğıt ve mukavva

lar) İstihsal Vergisine tâbi tutulmuştur. 
Bâzı mükelleflerin hurda kâğıtlardan imâl1 edilen kâğıt ve mukavvaların Istahsal Vergisine tâbi 

tutulamayacağını iddia ederek ihtilâflar yaratmaları sonucunda, Dahıştayca verilen kararlarla, 
hurda kâğıtlardan imâl edilen kâğıt ve mukavvaların vergiye tâbi olamıyacağı içtihadedilmiştir. 
Piyasada bir kısım kâğıt ve mukavvaların vergili, bir kısmının vergisiz olması anormal bir durum 
yaratacağından, 8 nci pozisyonun başlığı değiştirilerek (hurda kâğıtlardan imâl edilmiş) kâğıt ve 
mukavvaların da vergiye tâbi olması derpiş edilmiştir. 

15. Tasarının 26 lıicı maddesiyle I sayılı tablonun 10/D pozisyonu, dikiş ve nakış ipliklerindeki 
özel durum doliayısiyle değiştirilmiştir. Gerekçenin 3/a paragrafında bu değişiklikle ilgili izahat 
verilmiştir. 

16. Gider Verigleri Kanununa bağlı I sayılı tablonun 13 ncü poizsyonu ile itriyat ve tuvalet 
maddeleri İstihsal Vergisinle tâbi tutulmuştur. Itriyat ve tuvalet maddelerinin maliyetlerinde 
ambalajlar önemli bir yer işgal etmektedir. 

Tatbikatta, vergi matrahını küçültmek ve dolayısiyle az vergi ödemek maksadiyle bâzı mükel
leflerin, imal ettikleri ıtriyat ve tuvalet maddelerini ambalajsız olarak başkalarına sattıkları ve bu 
maddeleri satmalanlarm ambalajladıktan sonra piyasaya sürdükleri görülmüştür. 

Dürüst mükelleflerin ve Hazinenin aleyhine olan bu durumu önlemek üzere, ıtriyat ve tuva
let maddelerini satınalıp ambalajladıktan sonra satanların da vergi ödiyecekleri hususunda mez
kûr pozisyona bir hüküm konulmuştur. 

17. Gider Vergileri Kanununa bağlı II sayılı tabloya eklenen 8 nci pozisyon ile buzdolapları
nın % 18 nislbetinde İstihsal Vergisine tabi olacağı derpiş ledilmektedir . 

Buzdolapları, halen, Gider Vergileri Kanununa bağlı IV sayılı tablonun 2/b pozisyonu gere
ğince % 18 nisıbetinde yalnız ithalde alman istihsal Vergisine tabidir. Yapılan değişiklike buz
dolapları hem ithalde, hem de dâhilde İstihsal Vergisine tabi olacaktır. 

18. Gider Vergileri Kanununa ibağlı III sayılı tablonun şimdiki adı (Kahve, kakao, glikoz 
ye bâzı içkiler tablosu) dur. Bu tasarı ile tekele tabi maddeler de İstihsal Vergisi konusuna alın
dığından ve bu maddelerin III sayılı tabloda yer alması gerektiğinden tablonun adı da, (Kahve, 
kakao, glikoz, tekel dışı içkiler ile tekele tabi maddeler tablosu) şeklinde değiştirilmiştir. 

19. Vermut ve kınakına şarabından halen tekel mevzuatı dâhilinde litrede 60 kuruş vergi 
alınmaktadır. Bu tasarı ile vermut ve kınakına şarabı III sayılı tablonun 3/e pozisyonuna alınmış 
ve vergi haddi değiştirilmemiştir. 

20. Tekel mddeleri III sayılı tablonun sonuna 5 nci pozisyon olarak eklenmiştir. 
Pozisyonun (A) fıkrasında, tütün mamulleri sayılmıştır. Bunlar, tekel işletmeleri tarafından 

istihlâk edilebilir hale getirilmiş olan mamulerdir. Bu tâbir ile, tütün manipülâsyonu yapan ih
racat tüccarlarının imalâtçı ve müstahsil sıfatiyle vergiye tabi tutulmasını intacedecek bir iltiba
sın önlenmesi istenmiştir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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"Vergi nisbeti % 70 tir. İspirto ve ispirtolu içkilerle çayda da verginin nisbeti % 70 tir. 
Bu vergi nisbetleri âzami nisbetlerdir. Tasarıya konulan 33 ncü madde ile, Bakanlar Kurulu 

bu nisbetleri indirmeye ve icabında tekrar çıkarıp indirmeye yetkili kılınmıştır. 
Bilindiği üzere, halen tekel maddeleri Savunma Vergisine tabi bulunmaktadır. Bundan başka, 

tekel safi hâsılatı da bütçeye gelir olarak intikal etmektedir. Bu tasarı ile güdülen gaye, Savun
ma Vergisiyle tekel safi hâsılatı toplamı kadar bir meblâğ Gider vergileri nizamı içinde alabil
mektedir. Fakat tekel maddeleri gayet mütenevvi olduğundan ve bunların fiyatları çok çeşitli 
bulunduğundan, bugün için bu maddelerden alınması gereken vergi nisbetlnin kesin olarak tesbiti 
mümkün olamamaktadır. Ayrıca, tekel maddelerinde safi hâsıla esası terk edileceğinden zaruri 
hallerde bu maddelerin fiyatlarının değiştirilerek bir gelir sağlanması da bahis konusu olmıyacaktır. 

Bu sebeple, tasarıya âzami bir vergi nisbeti konulmuş ve bu nisbeti -aşmamak üzere, fiilî duru
ma uyacak şekilde vergi nisbeti tâyin etmek yetkisi Bakanlar Kuruluna verilmiştir. Bu hale göre 
Bakanlar Kurulunca, bu kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte tekel maddelerine ait ve fiilî du
ruma uyan vergi nisbetlerinin de tâyin edilmesi gerekecektir. 

Tasarıda, kimyasal bir madde olan tuzun tarifi yapılmamıştır. Ancak (tekele talbi) deyimi, 
münhasıran tekel işletmelerinde istihsal edilip teslim olunan tuzların mükellefiyet altına alınmasını 
sağlıyacaktır. 

21. Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tablonun plâstik ilk maddelere -ait 4 ncü pozis
yonu bu tasarı ile değiştirildiği cihetle, bu değişikliğe paralel olarak plâstik mamullerine ait IV 
sayılı tablonun 4 ncü pozisyonunun da değiştirilmesi gerekmiştir. 

22. Tasarının 33 ncü maddesi hakkında, tekel maddelerinin vergi nisıbetlerine ait yukarda 
20 nci paragrafta açıklama yapılmıştır. 

III - HARÇLAR 

2 . 7 . T964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu ile, 'çalışmak üzere yabancı memleketlere 
giden işçilerimizin alacakları pasaportlardan sosyal 'mülâhazalarla harç almımaıması sağlanimıış bu
lunuyordu. Halen yürürlükte bulunan Ibu hükümlere göre gerek işçiler ve gerekse bunların eşle
riyle velayet .altındaki 'çocukları hem yurt 'dışına çıkış esnasında -aldıkları 'pasaportlar ve hem de 
bu pasaportların duşarda konsolosluklarımızca temdidi sebebiyle 'harç ödememektedirler. 

Anıcak bu genişlikteki muafiyetin, dayandığı sosyal amaca uygun düşmemekte olduğu, hattâ 
mahzurlar taşıdığı 'zamanla müşahede edilmiş bulunmaktadır. Zira dış arda çalışan işçiler kısa za
manda malî vaziyetlerini düzeltmekte ve ıgorekli harcı öd iyeib ilecek duruma ıgel'mektedirler. Bu 
itibarla bilâhara pasaport müddetinin uzatılması sırasında hare abnmasunm işçiler için bir külfet 
teşkil etmiyeceği neticesine •varılmaktadır. 

Diğer taraftan, işçi pasaportlarının 'harçsız verilmesi bâzı kötü niyetli 'kimseler tarafından istis
mar edilmekte, sahte pasaport tanzimini ve alım satımını 'kolaylaştırmaktadır. 

Kanunda, pasaportlarım refakat hanesinde kayıtlı olanların harçtan muaf olduğu 'hakkında hü
küm bulunduğundan, işçinin eşiyle velayet altındaki çocuklarından yurt dışıma 'Çikışlannda aynıca 
'harç alınması bahis konusu değildir. Bilâhara yapılacak temditlerde ise, yukardaki mülâhazalarla 
bunlara da muafiyet verilmesine ımahail olmadığı düşünülerek muafiyet hükmünden bunlar çıkarıl^ 
mış bulunmaktadırlar. 

[Bütün bu sebepler dolayısiyle pasaport ve vize harçları ile ilgili muafiyet 'hükmünün ilk çıkışa 
ve sadece işçilere hasredilmesi suretiyle değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Bu değişiklik, işçilerimizin malî durumunu sarsmaksızm vergi varidatında olduğu kadar, döviz 
gelirlerimizde de küçümsenımiyecek bir artış sağlamış olacaktır. 

IV - İTHALDE ALINACAK DAMGA RESMİ 

Bilindiği üzere, ithalde alınacak Damga Resmi hakkındaki 7 . f2 . 1!967 'gün ve $28 sayılı Kanu
nun 2 nei maddesinde, bu resmin ııisıbetinin % T5 i geçmemek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nacağı hükme bağlanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı :' 796) 
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Bu Ihükme istinaden resmin nisbeti Bakanlar Kurulunca 11 . 2 . 1967 tarih ve '6/7'684 sayılı 
Kararmamıe ile '% 10 olarak t'esbit edilmiş ve ibilâlıara 28 . 2 . 1968 ;gün ve 6/9625 sayılı Kararna
me ile Ibu nislbet % 15 olarak 'değiştirilmiştir. 

Tasarının 35 mci maddesiyle, 1'9'69 yılı Bütçesinin munzam gelir ihtiyacını karşılamak: için aşa
ğıdaki sdbep'ler ide ıgöz önünde- (bulunidurularak 828 sayılı Kanunun 2 mci .maddesindeki % 15 nisbeti-
nin % 25 olarak değiştirilmesi uygun (görülmüştür. 

a) Söz konusu resim ithal 'edilen 'eşya üzerinden ^alınmaktadır. Oıda maddelerinin tamamı, za
ruri ihtiyaç maddelerinin 'büyük bir kısmı yerli istihsalle karşılandığı cihetle, Ibu resmin nislbetinde 
yapılacak artırmanın 'dar gelirli vatandaş 'bütçelerine Ibir tesiri ölmıyac aktır. 

Ib) İthalâtımız, itlhal sırasında alınan vergi ve resimlerin nislbeti ne olursa olsun devamlı olarak 
artmaktadır. Diğer taraftan, ithal vergi ve resimlerinin .artırılması yolu ile ithalâtın frenlenmesi 
ve halkın ihtiyacının yerli şamayı mamû'lleriyle karşılanması imkânı hâsıl olacaktır. 

c) İthal eşyası, talep fazlalığı sebebiyle yüksek kârla satılmaktadır. Kâr haddinin yüksek ol
ması 'sebebiyle ithalâta konulan vergi ve resimletin, ithalâtçılar tarafından, yüksek kâr hadlerin
den fedakârlık yapmak suretiyle 'karşılamıması ve böylece , ithal malları fiyatlarının yükselmemesi ' 
imkân dahilindedir. Nitekim son senelerde ithal sırasında alınan vergi ve resimlerde yapılan artı
rımların ibüyük Ibir kısmı ithalâtçı kârlarından karşılanmış ve ithal mallan fiyatlarındaki yükselme 
cüzi olmuştur. 

d) İthal vergi ve resimlerinin artırılması, memleket sanayiinin gelişmesi neticesini tevlidettiği 
gibi, 474 ve '933 sayılı kanunların tatbikatı seibebiyle, yatırum'lan 'kısıtlayıcı bir nitelik de taşıma
maktadır. Zira 474 ve 933 sayılı kanunlar gereğince, ithal verigi ve resimlerinin taksitlerle alınması 
ve uzun vadeli plân hedeflerine uygun 'bulunan yatırım mallarının vergilerinin muafiyete kadar 
indirilmesi mümkündür. Nitekim 1968 yılı icra programına dâhil ve mütaaddit ilâveler yapılmış 
olan 4 sayılı listede foir kısım yatırım mallarında ve 'hammaddelerde gümrük vergi ve resimleri ile 
ithalden alınan diğer vergi ve resimler toplamında iktisadi faaliyet sektörlerine göre uygulanacak 
indirimler yer almış bulunmaktadır. ' 

Listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere, muhtelif sektörlere % 50 - 100 indirim tanınmakta ve 
yatırımların bu yolla teşviki çok geniş bir tatbikat 'görmektedir. 

Bu selbeplerle, İthalde alınan Damga Resminle yapılacak artırımın yatırımları sekteye uğrat
ması söz konusu değildir. 

Son hü'dimler 

1. Tasarının 36 ncı maddesi 'kaldırılan hukukileri 'göstermektedir. 
2. Geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerle, G'elir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerinde yapılan 

değişikliklerin uygulama devrel'eri ile ıbu kanun şümulüme giren •hususlar düzerilenmiş Ibülunmakta-
dır. 

3. Tasarının 37 ve 38 nci maddeleri yürürlük ve yürütmeye aittir. 

M. Meclisi (:1 Sayısı : 796i) 
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Geçici Komisyonunun raporu 

4.2. 1969 

Yüksek Başkanlığa 

1969 yılı Büfesinin finaınlsmanı için Vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkındaki 
kanun tasarısını görüşmek üzıere O emel Khırukın 18 . 12 . 1968 tarihli 19 oncu Birleşimde kurul
ması kabul edilen Geçici Komisyonumuz '6.1.1969 günü Başkanlık '.Divanını seçerek çalışmalarına 
Alt Komisyon teşkil edip tasarının önce bu komisyonda müzakeresi ile başlamıştır. 

Alt (Komfeyonun çalışmaları neticesi komisyonumuza intikal lelttirdiği raporu ve tasarı metni 
ilgili temsilcilerin de iştiralkiyle müzakere edilmiş ve lilişik .gerekçede belirtildiği veçhile yapı
lan değişikliklerle tasarı metni aynen (kabul edilmiştir. 

Geçici Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 4.2. 1969 

Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/588 > 

Karar No. : 3 

(BER4NOİ tBÖJDÜ'M 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

Tasarı 'Mıaddeai 1. — Tasarının bu maddesiyle 'Gelir dergisi Kanunıumıun 7 nci ımıaddesinin 
3 (a), 4 ve 6 (numaralı bentlerinin değiştdrıiıljmjeısi öngörüimıüşltür. 

ıGelir Verigiısi Kanununun balen tmıer'i Ibuıltunan 7 ıncıi maddesi hükmü (aşağıya alınmıştır; 
«Kazanç ve (imdin Türkiye'de elde .edilmesi : 
Madde 7. — 'Dar mükellefiyete tabi kimseler bakımından kazanç ve iradın Turkiye.de elde 

edildiği (aşağıdaki şartlara .göre tâyin olunur: 
1. Ticari kazançlarda: Kazanç isaMbiniin Türkiye'de işyerinin olması veya daimî temsilci 

bulundurması ve Ikazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle sağlanması (OBu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulnınımıyanlardan, ihracedıillmek üzere 'Türkiye'de satın-
' aldıkları veya imal ettikleri malları Türkiye'de ısatmaksızın yabancı ımemleketlere gönder enle
rin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya sıatıcının veya her ikisinin Türkiye'de o'lması veya 
satış akdinin Türkiye'de inikat eylemesidir. İş merkezimden maksat ise, iş bakımından muame
lelerim 'bilfiil Itoplandığı ve idare edildiği merkezdir.); 

2. Zirai kazançlarda : Zirai faaliyetlerin Türlkiye'de icra edilmesi; 
3. ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa 'edilmiş veya edilmekte olması ve Türkiye'de değerlendiril

mesi ; 
b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare meclisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye 

memurlarınla ait 'hakkı huzur, aidat, ikramiye, temettü ıhüssesi ve benzerlerinin Türkiye'de değer
lendirilmesi ; 

4. Serbest meslek kazançlarında : Serbest meslek faaliyetlerinin Türlkiye'de icra edilmesi 
ve Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5. iGayriimeınlknl sermaye iratlarında : Oayrdmenkulüın Türlkiye'de bulumlması veya bu mahi
yetteki 'halkların Türlkiye'de kullianılmajsı; 

M. Meclisi (.S. Sayısı : 796) 
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Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/588 

Karar No. : 3 
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6. Menkul sermaye iraltlanmda : Sermayemin Türkiye'de yatırılmış olması; 
7. ISaıir İkazaın'ç ve iratlarda : Bu kazamjç veya iraltiları doğuran işin veya muameleınim Türki

ye'de ifa edilmesi ve Türkiye'de değeriemdirilımes'i; 
Bu maddemin (3 meü, 4 mcü ve 7 tnci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödeme

min Türkiye'de yapılması veya ödeme yabanıcı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödiyetnıin veya 
mam ve hesabına ödeme yapılaimım hesaplarımla in'ilkal ettirilmesi veya Ikârımdan ayrılmasıdır.» 

Madde metninde görüldüğü üzere, tasanda değıiştirilmesii öngörülen bemdler, Türkiye'de yer
leşmemiş gerçek* ıkişilerin ücret, g&ymiinetnk<ul ve sermaye iradı ve serbest ımeslek kazainçlanmım 
vetfgilemdirilmesiyle ilgilidir. Meri hükümlere göre, Türkiye'de yerleşmemiş kişilerin ücret ve ser
best ımieslek kazanıçlarıımım memleketimizde vergiîendirileibilmesi içim hem faaliyetin (hizmet veya 
serbest meslek) Türkiye'de iora .edilmesi ve hem de Türkiye'de yerleşmiş kişi ve kuruım tarafım
dan nakden ve beddlen ödemmesi şartlarınım birZ ilkte tekevvün etmesi gerekli bulfummafetadır. 
Öayrümeinjkuıl sermaye iratlarımın. vergilemdirlilebilmesi liçin de, gayrimıemkulün Türkiye'de bulum-
ması veya bu mahiyetteki hakların Türkiye'de kullalmılması esas >kabul edilmiştlir. 

•Beynelmilel vergi hukuku nazara alımarak, gelecekte 'Türkiye liçin bir vergi kaymağı yaratacak 
nitelikte olmak üzere ve vergi aklaşmalarımda Türkiye'min vergileme hakkının tesibitiinıde esas 
alınması baikımınıdan dar mükellef tgıerçjetk kişile iın ücret ve serbest meslek kazanlçlanmım memle
ketimizde vergilendirilebilmesi içim, şartlardan her hanıgi ıbiri&iıniim yeterli olmasını temm etamek 
üzere tasarı ile mıer'i kamun metnimde gerekli değişiklikler ömgörülmüştür. 

(Bemdlerde yer alam «ve» edatı yerime «veya» komulmak suretiyle bu değişiklük sağlanmış, bu-
lıumiiuaJktadır.) 

Diğer (taraftan gayrimaddî halklarım Türkiye'de değerlendirilmesi halimde de dar mükelleıfiler 
tarafımdam sağlaman gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemdirileibilmesimî sağlamak üzere tasa
rı ile, '7 moi maddemin 5 numaralı bendimde gerekli ilâve yapılmıştır. 

(Bu değişiklik, 5 mci bemıde «veya Türkiye'de değerlelndirilmesi» ibaresi öklemımek suretiyle 
sağlamlmiişftır. 

Bu esasları muhtevi ve Hükümet tasarısı koıtıisyomuımıuzca incelenmiş ve Hükümet tasarısım-
daki hükümler yerimde bulummakla beraber, layrıoa muhtelif ıgelir unsurları arasımda verıgilıemdir-
mıe bakımımdan bir paralellik sağlanmasını temmen maddemin sair kazaimçlara ait 7 numaralı ben
dinde de aynı değişikliğim yapılması uygum giöıüimüştür. 

(Bu değişiklik, bemlddelki «ve» yerime «veya^>bullamılmakla sağlanmış bulunmaktadır.) 
Yapılan değişiklikle, dar mükellefiyete tabi kişinin elde ettiği sair kazanç ve iradın memleketi

mizde vergilendıirilebilmesi için muamelenin Türkiye'de ifası veya Türkiye'de değerlendirilmesi 
şartlarından her hangi birisi yeterli olmaktadır. 

Komisyonumuzca yapılan bu değişiklik, madde ün son fıkrasında da, atıflar sebebiyle, tadilâtı 
gerektiğinden maddenin tümünün yeniden kaleme alınması zarureti hâsıl olmuştur. 

Maddenin yemi şekli raporumuza ekli ve komisyonca vücuda getirilen tasarı metninde birinci 
madde olarak gösterilmiştir. 

Tasarı maddesi 2. — Tasarının ikinci maddesıi ile Gelir Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin 
2 numaralı bendinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 

Mezkûr kanunun halen meri olan 22 nci maddesi hükmü aşağıdaki gibidir: 
Menkul kıymetler ve mevduat : 
Madde 22. — Aşağıda yazılı menkul sermaye iratları gelir vergisinden müstesnadır:. 
1. Özel kanunları veya Devletle akdedilmiş mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş olan 

menkul kıymetlerin faiz, temettü ve ikramiyeleri; 
2. Mevduat ve özel alacaklar karşılığında b'r takvim yılında alınan faizlerin 200 Mrası 

(Muhtelif müesseselerden veya bir müessesenin muhtelif şube veya ajanslarından alınan mevduat 
faizlerinde bu had her müessese veya her müessesemin muhtelif şube ve ajansları için ayrı ayrı 
nazara alınır.» 
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Meri hükme göre, mevduat ve özel alacaklar karşılığında, bir takvim yılında alman faizlerin 
200 lirası gelir vergisinden istisna edilmiştir. 

200 lıiralık istisnanın banka şube ve ajanslarının her biri için ayrı ayrı nazara alınması mu
vacehesinde mevduat sahiplerinin vergi dışı kalmak için bir banka şubesinde 7 500 liradan (Yıl
da 200 liralık faizi sağlıyan mevduat miktarı) fazla mevduat bulundurmak istememeleri ve 
mevduatlarını ayrı ayrı bankalara ve şubelere yatırmaları sonucu; bankaların gerçek ihtiyaç dışın
da şube açmalarının ve böylece banka faaliyetlerinin gayri tabiî istikamete sürüklenmesinin önlen
mesi ve aynı zamanda mevduatın teşviki gerekçesiyle tasarıda istisna haddi 1 000 liraya çıka
rılmış bulunmaktadır. 

(Bu değişiklik, meri metinde yer alan 200 liranın 1 000 lira yapılması suretiyle sağlanmıştır.) 
Komisyonumuzca yapılan müzakere neticesi, istisna haddinin yükseltilmesi hususunda ileri 

sürülen gerekçeye iştirak olunmakla beraber, halen Geçici Bir Komisyonda görüşülmekte olan 
Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tasarısı ile halka açık anonim şirketle
ri teşvik etmek amacı ile bunlara ait kâr payları için 1 000 liralık bir istisna öngörülmüş bu
lunması ve bu iratların faizlere nazaran daha fazla teşvik edilmelerimin uygun görülmesi dolayı-
siyle sözü edilen 1 000 liralık istisnanın 500 liraya indirilmesi kabul edilmiştir. 

Bundan başka faizlere tanınan istisnanın vazmdaki maksada uygun olarak, söz konusu istis
nanın sadece tasarruf mevduatına tatbikini temin maksadı ile gereken değişiklik yapılmıştır. 

Hükümet tasarısının 3 ve 4 ncü maddeleri ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin 1 
numaralı bendinin kaldırılması; buna mukabil 31 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmesi ön
görülmüştür. 

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunumuzda sakat1 ık halinde yalnızca ücret gelirleri için vazedil
miş bulunan vergiden istisnaiyete mütaallik hüküm kaldırılmakta; buna karşılık, bütün gelir 
gruplarına teşmil edilmek üzere, sakatlık ve yaşlılık halinde uygulanacak en az geçim indirimi şekli 
kanun metninde derpiş edilmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmeler sonunda, bütçenin finansmanı için vergi kanunlarında 
değişiklik yapılması hakkındaki tasarıda, bahsi geçen 3 ve 4 ncü madde hükümlerine yer verilme
mesi gerektiği kanaatine varılarak mezkûr maddeler tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Tasarı Maddesi: 3. — (Bu madde Hükümet tasarısının 5 nci maddesine tekabül etmektedir) ta
sarının beşinci maddesi ile Gelir Vergisi Kanun unun iratlarda vergi tevkif atı ile ilgili 96 nci mad
desinde değişiklikler öngörülmektedir. 

Adı geçen kanunun halen meri olan 96 nci maddesi hükümleri aşağıya alınmıştır: 
«İratlarda vergi tevkifatı : 
Madde 96. — Aşağıda 1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı dağıtılmış veya dağıtılabilir sayılan 

menkul sermaye iratları bu fıkralarda belirtilen esaslar dâhilinde vergi tevkif atma tabidir. 
1. Dağıtılmış sayılan menkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı : 
a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin istisna haddini aşan kısımları; 
b) Âdi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr hisseleri; 
c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan kooperatif şirketlerde temettü ve kâr hisseleri; 
İstihkak sahibi gerçek kişilere nakden veya hesaben ödendiği anda dağıtılmış ve istihkak sahip

leri bakımından elde edilmiş sayılarak bu sırada ödemeyi yapan tarafından vergi tevkif atma tabi 
tutulur. 

Bu fıkrada sözü edilen 'hesaben ödeme, iratları ödiyeaıleri istihkak saihiplerine karşı ıborçlu du
rumda gö'steren ıher türlü kayıt ve muameleleri ifade eder. 

'2. Dağıtılabilir sayılan ırmenkııl ısermaye iratlarımda vergi tevkif atı ; 
Sermaye şirketleri ile âJdi komandit ve kazanç dağıtan kooperatif ışirketl>erin malî (bilânçolarına 

göre taıhassül eden ısâfi kazançlarının aşağıdaki (A) ve (B) foendlerinde yazılı indirim ve ilâveler 
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yapıldıktan ısonra kalan miktarı dağıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi komandit şirket
lerde komanditelerin Gelir Vergisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar Vergisi beyannamelerinin 
verileceği süre içinde 'bu şirketler tarafından vergi tevkif atına tâbi tutulur. 

A) Şirketlerin kazancımdan yapılacak indirimler : 
a) Gelir Vergisi tevkifatına tabi şirket kazancı dolayısiyle ödenmiş olan veya henüz ödenme

miş olmakla beraJber şirket için 'borç olarak tahakkuk eden Kurumlar Vergisi; 
lb) 'Ticaret Kanunu ve 'özel kanunlardaki mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ayrılmış 

olan her ıçeşit ihtiyat akçeleri ve provizyonlar; 
'C) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idareleri ile (belediyelere, köy

lere ve kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılan Ibağış ve yardımlar. 
(Kurum kazancından bu neviden ibir indirim yapılmışsa ıbu miktar hariç) ; 

d) ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile âmme alacaklarının tahsil usulü hakkındaki Kanun 
hükümlerine göre 'ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler; 

e) Şirketlerin malî bilânçolarına göre tahassül edip Kurumlar veya Gelir Vergisi kanunları
nın lalâkalı hükümleri muvacelhesinde fiilen mahsubu yapılamamış ıgeçmiş yıllar zararları; 

f) Şirketlerin gerçek kişi olmıyan ortaklarına ait kazanç hisseleri; 
ıg) Bu fıkraya 02 numaralı fıkra) 'göre vergi tevkifatı yapılmazdan evvel şirket ortaklarına 

dağıtılmış olup üzerinden Gelir Vergisi kesilmiş bulunan kâr hisseleri. 
B) Şirketlerin kazançlına yapılacak ilâveler: 
a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna edilmiş olan menkul kıymet faiz ve temettüleri; 
fb) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan iştirak kazançları. 
Âdi komandit şirketlerin dağıtılabilir kazançlarının tesıbitinde, (A) ve (B) bendlerimde gösterilen 

indirim ve ilâvelerin yapılmasından sonra bulunan miktardan komandite ortakların hissesine isabet 
eden kâr hisseleri ayrıca düşülür. 

2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş bulunan şirket kazançlarının sonra
dan ortaklara dağıtılması halinde, 1 numaralı fıkraya göre ayrıca Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 
Ortaklar, şirketçe kesilmiş olan bu vergileri, iratların kendilerine intikal ettiği döneme mütaallik 
yıllık beyannameleri üzerinden ödiyecekleri Gelir Vergisinden mahsulb ederler ve mafhsup fazlası 
varsa umumi hükümler dairesinde hak sahiplerine iade olunur. 

'2 numaralı fıkranın (f) bendi hilâfına gerçek kişi olmıyan ortakların kazanç hisselerinden ıbu 
fıkraya göre Gelir Vergisi kesilmiş olması halinde, kesilen ıbu vergiler istihkak sahibi ortakların 
yazılı talepleri üzerine Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesinde, terkin ve kendilerine iade olunur.» 

Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesinin Hükümetçe değiştirilen şekli ile komisyonumuz
ca bu değişik metin üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda vücuda getirilen yeni metin, üçüncü 
madde halinde raporumuza ekli tasarıda yer almaktadır. 

Yürürlükte bulunan hükümlere nazaran vâki değişikliklerin gerekçeleri aşağıda sırasiyle izah 
olunmuştur : 

1. Mer'î 96 ncı maddede menkul sermaye iratları «dağıtılmış sayılan» ve «dağıtılabilir sa
yılan» olmak üzere tefrik olunmuştur. Bu tefrik, özellikle «dağıtılabilir sayılan» menkul sermaye 
iratlarının anlayış ve uygulanmasında çeşitli yönlerden tereddüt ve ihtilâflara yol açmıştır. Bu 
cümleden olarak, dağıtılabilir kazançların, elde edilmiş sayılarak ortakların şahsi beyannamele
rinde beyan edilmesi temayülü belirmiş, ve böylelikle bu anlayış kurumlaşma faaliyetini önleyici 
bir faktör olarak ortaya çıkmıştır. «Dağıtılabilir kazanç» kavramının sebebiyet verdiği bu netice
yi bertaraf etmek ve öte yandan sekteye uğramış bulunan kurumlaşma faaliyetini teşvik ve temin 
amaciyle, «dağıtılabilir sayılan kazançlar» terimi, mahiyetine uygun olarak «dağıtılmıyan kazanç
lar»; deyimi ile, ifade olunmuştur. 

Diğer taraftan, dağıtılmış sayılan menkul sermaye iratları da, dağıtılan kazançlardan ibaret 
bulunmaları sebebiyle sadece «menkul sermaye iratları» şekline konulmuştur. 

2. Âdi komandit şirketlerde komanditer ortak kâr payını fiilen ve hukukan hesap dönemi so-
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nunda elde etmiş bulunduğundan, bu ortakların kâr paylarına ilişkin olduğu halde dağıtılabilir 
sayılan iratlar arasında yer alan hükümlerin metinden çıkarılması uygun bulunmuştur. 

3. Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan ve Kurumlar Vergisine tabi olmıyan 
yalbancı tüzel kişilerin ortakları olan gerçek kişiler hariçte ikamet ettikleri ve yabancı tüzel kişi
lerde Türkiye'de vergi mükellefi olmadıkları için, bu şahısların Türkiye'de elde ettikleri menkul 
sermaye iratları mevcut hükümlere göre Türkiye'de vergilendiril em emektedir. 

Modern Gelir Vergisi sisteminin gereği olarak yabancı memleketteki tatbikatta göz önünde bu
lundurulmak suretiyle bahis konusu tüzel kişilerin memleketimizde sağladıkları menkul sermaye 
iratlarının, tevkif usulünde vergilendirilmesini temin için madde metnine gerekli hüküm ilâve 
olunmuştur. 

4. Şirketlerce dağıtılmıyan kurum kazançlarının teshitindc, Kurumlar Vergisine matrah olan 
kurum kazancından evvelâ Kurumlar Vergisinin hesaplanıp düşülmesi ve geriye kalanına, 96 ncı 
maddede öngörülen ilâve ve indirimlerin tatbiki gerekirken gerek mor! hükümlerde ve gerek Hü
kümetçe getirilen metinde bu esasa uyulmadığı görülmüştür. 

Mevcut vuzuhsuzluğu gidermek maksadiyle «dağıtılmıyan kazançlar» tarif ve bunların tesbit 
şekli tâyin olunmuştur. 

5. Dağıtılmıyan kazançların tesbitinde göî; önünde bulundurulacak olan indirimler arasında 
yer alan bağış ve yardımlar meyanma, Türk Kanunu Medenisine göre kurulan vakıflara yapılmış 
olanların da ithali zaruri olduğundan, komisyonumuzca bu hususu teminen 96 ncı maddenin 
(A/b) bendi hükmüne gereken ilâve yapılmıştır. 

6. Hükümet tasarısında (f) bendinde «şirketlerin gerçek kişi olmıyan ortaklarının sermaye 
paylarına tekabül eden kazanç hisseleri» de indirimler meyanında gösterilmek suretiyle mezikûr 
kazanç hisseleri tevkifat dışı tutulmuştur. 

Halbuki, dağıtılmıyan kazançlar, şirket kişiliğine ait ve onun mal varlığına dâhil bulundu
ğundan ve doTayısiyle bu kazançların ortaklara rıafesi mümkün bulunmadığından tevkifata tabi 
bulunan «Dağıtılmıyan kazançların» tesbiti sırası• ula, ortak tüzel kişilerin kazanç hisseleri namı 
altımda bir indirim yapılması mümkün bulunmamaktadır. Bu gerekçe ile Hükümet tasarısında 
indirimler meyanında yer alan (f) fıkrası hükmü Komisyonumuzca tasarıdan çıkarılmıştır. 

Diğer taraftan, ancak, dağıtılmıyan kazançla "in dağıtıma tabi tutulması halinde ortak tüzel 
kişilerin sermaye paylarına tekabül eden kazanç hisseleri doğmuş ve miktarları da taayyün etmiş 

la/'n/tmdan, bu ahvalde şirketlerce dağıtılmıyan kazançlar üzerinden evvelce yapılmış olan tevki
fat miktarından mevzuubahis ortak tüzel kişi kazanç paylarına isabet eden kısmın, talep üzerine 
tevkif atı yapan kuruma ret ve iadesi hususu da Komisyonumuzca tanzim olunan değişik metinde 
derpiş olunmuştur. Mevzuubahis ret ve iade keyfiyetinin tabiî neticesi olarak madde metninde 
vuzuhu sağlamak amaciyle, dağıtılmıyan kazançlar üzerinden evvelce tevkif edilmiş bulunan ve 
ret ve iade konusu olan vergilerin, istihkak sahibi tüzelkişiler veya bunların ortakları tarafından 
mahsnbedilemiyeceği hususuna da Komisyonca hazırlanan değişik metinde yer verilmiştir. 

7. Değişik madde metninde, dağıtılmıyan kurum kazancının, sermaye şirketleriyle kazanç da
ğıtan kooperatif şirketlerce Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verileceği süre içinde vergi tevkifa-
tma tabi tutulacağı, öngörülmüştür. 

Bu durumda, adı geçen kurumların dağıtılmıyan kurum kazancı ile ilgili olarak vergi tevkifa-
tmı yapmadan önce, 96 ncı maddenin 1 numaralı fıkrasına göre vergi tevkifatma tabi tutarak 
nakden veya hesaben ödedikleri kâr paylan j]e tam mükellefiyete tâbi kurum olan ortakla
rına nakden veya hesaben ödenen kâr paylarının ve Kurumlar Vergisi Kanununun 24 neü 
maddesine göre Kurumlar Vergisi tevkifatma tabi tutulmuş dar mükellef kurum kâr payları
nın dağıtılmıyan kazanç kavramı içinde vergi tovkiıfatına tabi tutarlın lamaları gerektiğinden, Ko
misyonumuzca tanzim edilen rapora ekli derişik metinde, bu hususu sağlamak üzere (A) in
dirimler kısmına (e) ve (f) bendleni ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

8. Komisyonumuzca 96 ncı maddeye verilen yeni şekil ve maddede gösterilen menkul ser-
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maye iratları ve dağıtılmıyan kazançlarda öngörülen vergi tevkifatları nazara alınarak, mad
denin son kısmında; 

2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatına tabi tutulmuş bulunan dağıtılmıyan kazançların 
sonradan tam mükellefiyete tabi ortaklara nakden veya hesaben ödenmesi halinde bunların ger
çek kişilere aidolan kısmından ayrıca vergi tevkif atı yapılmıyaeağı (zira vergi tevkif at nis
peti ııki Ihalde 'de % 15 lOtlup, ideğiışmeonelkteldir); buna mukabil tam mükellefiyette, tüzelkişilere ait 
kâr paylarından, aynı fıkraya istinaden evvelce tevkif edilmiş olan vergilerin, mahsup hü
kümleri dairesinde tevkif atı yapan kuruma ret ve iade olunacağı, 

1 numaralı fıkra hükmüne göre kesilmiş olan vergilerin, istihkak sahibi gerçek kişilerin, 
bu iratların kendilerine intikal ettiği döneme ilişkin yıllık beyannameleri üzerinden ödenmesi 
gereken Gelir Vergisinden mahsubedileceği, mahsup sonunda kalan kısmın umumi hükümler 
dairesinde hak sahiplerine iade olunacağı, 

(Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere nakden veya hesaben ödenen kâr paylarından, ev
velce dağıtılmıyan kazanç olarak 2 numaralı fıkraya göre vergi tevkif edilmiş olması halinde; 
bunlardan, mükerrerliği önlemek maksadiylc, 1 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatı yapıl
mıyaeağı öngörülmüştür. Bu duruma göre, madde hükmü; 2 numaralı fıkraya göre kesilen 
verginin, 1 numaralı fıkraya göre kesilmesi gerdkeın vergi yeniline kalıra olacağını belirtmiş ol-

' maktadır. Bu itibarla evvelce kesilen vergilerin de, gerçek kişilerin bu iratların kendilerine 
intikal ettiği döneme ilişkin yıllık beyannameleri üzerinden ödenmesi gereken Gelir Vergisinden 
mahsubedileceği tabiîdir.) 

Dar mükellefiyette, gerçek kişilerle.Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan 
ve (kurumlar dışımda ikailan tüz'ellkişilerin Ikâr paylarından maddenin 1 numaralı fıkrasının (c) ben
dine dayanılarak tevkif olunacak vergiden, bunların sermaye paylarına tekabül eden dağıtılmayan 
kazanç kısmı üzerinden tevkif edilmiş bulunan verginin, tevkifatı yapan kurum tarafından mah
sup olunacağı, hususları derpiş olunmuştur. 

Tasarı Maddesi : 4. — • (Hükümet tasarısının 6 ncı maddesine tekabül etmektedir) Hükü
met tasarısının 6 ncı maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun tevkifat nispetleri ile ilgili 
105 nci maddesinin değiştirilmesi öngörülmüştür. 

Halen mer'i 105 nci madde hükmü aşağıdaki gibidir; 
«Verginin tevkifatı nispetleri : 
Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatmm nispeti; 94 ncü imaddönıiln 4 'nluımaralı bendinde sözü 

edilen istihkaklarda % 3 aynı maddenin 3 ve 5 numaralı bendlerinde yer alan ödemelerde % 15, 
96 ncı maddede zikrolunan iratlarda % 20 dir.» 

Hükümet tasarısında yer alan hükümle halen ineri olan vergi tevkifatı mabetlerinin bir kısmı 
değiştirilmekte ve tamdar mükellefiyete tabi şahıslar bakımından mezkûr niabetler madde metnin
de ayrı ayrı gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tasarıda tevkifat nisbetleri «Tam mükellefiyette» ve «Dar mükellefiyette» başlıkları altında top
lanmıştır. ıBu tefrik, istihkak saihileri bakımından yapıldığına göre, maksadı ifade edecek şekilde 
genişletilerek komisyonca Ihazırlanan metinde; «istihkak sahibinin tam mükellefiyete veya dar mü
kellefiyete tabi olması» şeklinde ifade edilmiştir. 

Birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde ileride safi kâr üzerinden 
ödenecek vergiye mahsuben, istihkak bedellerinden halen % 3 nisbetinde yapılan tevkifatın, bu iş
lerle iştigal ©den şahısları sermaye ve nakit imkânları bakımından güçlüklere mâruz bırakması ve di
ğer taraftan safi kâr üzerinden ödenecek vergiye nazaran çoğu ahvalde fazla bulunması sebebiyle 
bakiyenin iadesinin idare baikımmdan arz ettiği zorluklar muvacehesinde, bu mahzurları ortadan 
kaldırmak amaciyle vergi tevkifatı nisbetinde Hükümetçe öngörülen % 1 indirme komisyonumuzca 
uygun mütalâa edilmiştir. 

Ancak hazırlanan değişik madde metninde bahse konu istihkak bedellerinden yapılması öngörü
len % 2 tevkifat nisbeti sadece tam mükellefiyete tabi şahıslar için derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
Halbuki dar mükellefiyete tabi şahıslara ödenen bu kabîl istihkak bedellerinden de tevkifat yap4-
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ması zaruri olduğundan ve halen mer'î metne göre de tevkifat yapılmakta olduğundan, bu hususu 
sağlamak üzere komisyonca hazırlanan değişik metinde gerekli bend ilâve olunmuştur. 

Gelir Vergisi Kanununun 94 neü maddesinin 3 numaralı bendinde yazılı bulunan serbest mes
lek işleri dolayısiyle yapılan ödemelere mahsus % 15 vergi tevkif atı nisbeti tam mükellefiyette ay
nen muhafaza edilmiştir. 

Aynı kanunun 96 ncı maddesinin 1 numaralı fıkrasında yazılı menkul sermaye iratlarında ver
gi tevkifat nisbeti tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerde '% 20 den % 15 e indirilmiştir. Keza 
aynı maddenin 2 numaralı fıkrasında yazılı «dağıtılımıyan kazançlar» için bu nisbet % 20 den 
% 15 e düşürülmüş bulunmaktadır. Mezkûr nisbetin uygulanmasında istihkak sahibinin tam veya 
dar mükellefiyete tabi olmasının bir rolü yoktur. 

Hükümet gerekçesinde de açıklandığı üzere; tevkifat nisbetinde vâki indirim, hisse senedi gelir
lerinin vergisinin hafifletilerek, küçük tasarruf erbabının ve âtıl sermaye sahiplerinin şirketlere 
rağbetini sağlamak ve aynı zamanda otofinansman ihtiyacını karşılamak gayesini gütmektedir. 

Diğer taraftan, dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimî temsilcisi 
bulunmıyan ve kurumlar dışında kalan tüzel kişilerin elde ektikleri 96 ncı maddenin 1 numaralı 
fıkrasında yazılı menkul sermaye iratlarında ise vergi tevkifat nisbeti %20 den % 40 a çıkarıl
mıştır. 

Hükümet (gerekçesinde de açıklandığı üzere, tevkifat genellikle nihai vergi anlamını tasımla
maktadır. Zira tevkifata tabi ödemeler üzerinden yapılan vergi kesintileri mükellef beyannamesin
de nihai olarak tahaJkkuk eden vergiden indirilmektedir. Ancak Türkiye'de yerleşmemiş bulunan 
gerçek ve tüzel kişiler, Türkiye'de menkul sermaye iratları dolayısiyle Gelir Vergisi beyannamesi 
vermedikleri cihetle, bunlardan yapılan tevkifatm nihai vergileme anlamında kabul edilmesi gerek
mektedir. Dar mükellefiyete tabi bir kişinin memleketimizde vergiye tabi bir gelir elde etmesi ha
linde, bu gelir kısmının tabi olacağı nihai vergi seviyesine yakın bir verginin memleketimizde 
ödenmesi icabedeoeği cihetle, bu gelir kısmına ait tevkifatm tam mükellefiyette uygulanan nisbetin 
üzerinde 'bulunması komisyonumuzca da muvafık görülmüştür. 

Nitekim vergi hukukumuzun menşeini teşkil eden Batı - Avrupa vergiciliğinde de nihai vergi
lemeye ulaşılması bakımından, özellikle vergi tevkif atında dar mükellefiyete tabi olanlara daha 
yüksek bir vergi tevkifatı nisbeti uygulanmaktadır. 

Kaldı ki; dar mükellefiyete tabi gerçek kişinin % 40 nisbeti üzerinden ödiyeceği vergiyi memle
ketindeki vergi mevzuatına göre ödenmesi gereken vergiden mahsubetme hakkı mevcudolduğundan, 
tevkifat nisbetinin artırılması dolayısiyle uhdesine terettübeden vergi yükü ağırlaşmış olmamakta
dır. 

Ayrıca nisbetin bu şekilde yükseltilmesi, vergi anlaşmalarında Türkiye'nin vergileme hakkının 
tesbitinde esas alınması bakımından da ehemmiyet arz eden bir noktadır. 

Yukarıda belirtilen mülâhazalar da gÖ2j önünde bulundurularak Türkiye'de yerleşmemiş olan 
gerçek kişilere 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde yazılı meslekî faaliyetleri dolayısiyle yapılan 
ödemeler ile, aynı maddenin 5 numaralı bendinde yazılı telif ve patent halklarının satışı veya kira
lanması karşılığında yapılan ödemelerde vergi tevkifatı nisbeti % 15 ten % 20 ye çıkarılmış bulun
maktadır. 

Tasarı Maddesi 5. — (Hükümet tasarısının 7 nci maddesine tekabül etmektedir.) Hükümet ta
sarısının 7 nci maddesiyle, dar mükellefiyette Türkiye'de gayrimenkul sermaye iradı elde eden ya-
ıbancı gerçek kişilerin tarhiyata muhatap tutulmalarını temin için Kurumlar Vergisi Kanunundaki 
hükme (madde : 27) mütenazır olarak, Gelir Vergisi Kanununun 107 nci maddesine gerekli hük
mün ilâve edilmesi komisyonumuzca da isabetli (görülmüştür. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

Tasarı Maddesi : 6. — (Hükümet tasarısının 8. maddesine tekabül etmektedir) Hükümet tasa
rısının 8 nci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 1 numaralı ''bendinde 
değişiklik öngörülmektedir. 

Halen mer'i olan 8 nci maddenin ilik fıkrası ve 1 numaualı bent (hükmü aşağıya alınmıştır : 
İstisnalar 
Madde 8. — Bu 'maddede yazılı kurum kazançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 
1. Başka bir 'kurumun sermayesinin asgari yüzde onuna bu 'kurulman kuruluşu anında veya 

bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden beıi sahiboldüklarmı ispat ve tevsik idden anaku-
ruimlarm, kuruma iştiraklerinden elde ettikleri kazançlar. (İştirak kazançları istisnası) 

İştirak kaızançları istisnası, kurumun bilanço tarihinden bin yıl evvel ve yeni kuruluşlarda ku
ruluş ânında sahibolduğu iştirak hissesine isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

Mevzubahis hüküm ile; başka bir kurumun % 10' ve daha fazlla hissesine sıahibolan , ana'ku-
rumlara, hissesine sahiboldukları kurumdan elde ettikleri kazançlar için Kurumlay Vergisi istis
nası sağlanmıştır. 

Bu istisnanın tatbik edilebilmesi için, anakurumun Türkiye'de mukim tam mükellefiyete tahi 
bir kuruım 'olması icabeder. Nitekim modern Batı vergiciliğinde de iştirak kazançları istisnasın
dan faydalanacak anakurumun tam mükellefiyet e tabi olması hususu derpiş edilmiştir. 

Hükümet gerekçesinde de belirtildiği üzene im er'i kanun hükmümüz ıbu açıklığı temin etimedi-
ğinden madde metninde gerekli değişiklik yapılmış ve böylece, sadece tam mükellefiyete tabi ana-
kurumların iştirak kazançları istisnasından faydalanmalarını temin edecek şekilde hükme vuzuh 
verilmiştir. 

Tasarı Maddesi : 7. — (Hükümet tasarısının 9. maddesine tekabül etmektedir) Tasarının 
bu maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanununun 12 nei maddesinin 6 numaralı bendinde değişiklife 
öngörülmektedir. 

Halen mer'i olan 12 nci madde hükmü aşağıya alınmıştır; 
«Dar mükellefiyette mevzu 
Madde 12. — Onbirinci maddede yazılı dar; mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancı aşa

ğıda gösterilen kazanç ve iratlardan tetrekkübeder : 
1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun işyeri ıolan veya daimî temsilci bulun

duran yaJbancı kurumlar taıiafmdan hu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapılan işlerden 
elde edilen ticari 'kazançlar. 

(Bu şartları (haiz olsalar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de' satınalidıkları veya 
imâl ettikleri malları Türkiye'de s-atmaksızm yabancı ımemleketlerıe göndermelerinden doğan ka
zançlar, Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye^de satmaktan maksat alıcı veya satıcının ve'ya 
her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılmasıdır.) 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler. 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek kazançları. 
4. Türkiye'de bulunan zirai işletmeden elde edilen kazançlar. 
5. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul mallaıpn Türkiye 1de kiralanmasından elde edilen 

iratlar. 
'6. Türkiye'de elde .edilen menkul serlmaye iratları. 
7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve iratlar (Bir numaralı fıkra hükımü dışında kalanla

rın menkul kıymet satışından elde ettikleri kazançlar hariç.)» 
Bu maddenin 6 numaralı bendinde açıklandığı üzere; dar 'mükellefiyette Türkiye'de elde edi

len menkul sermaye iratları vergiye tabi bulunmaktadır. Menkul sermaye iratları tabiri ımevduat 
faizlerini de kapsamına aldığından yabancı kurumların Türkiye bankalarına depo .ettikleri mev-
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duat için tahakkuk (ettirilen faizler de verigi mevzuuna gir/mektedir. Haalbulki, Gelir Vergisi Ka-
nunııni'uzun O ncı (maddesinin 2 nci f ilk raisi «mevduat faizleri ile, menkul kıymet satışından do
ğan kazancılar Türkiye'de ekle edilmiş olsa daJhi, bunlar vergi mevzuuna alınmaz.» hükmünü ih
tiva etmektedir. Kurumlar Vergisi Kanmnunda bu anbıyi'şa paralel bir hüıkiüını mevcudolmadığm-
daıı Türkiye'de mukim «lımıyan gerçek İriışileriniii'ovdua't faizleri vergiye tabi olımadığı hakle, 
Tii (kiyc'dc nriiılkirn olmıyan tüzel kişilerin mevduat faizleri vertgiye tabi tutulllm aktadır. 

ıt^te iki Vergi Kanunuımulzun arasındaki mevduat faizlinin, vergilendirilmesi 'konmsundaki pren
sip faı'kirliğini gidermek almacı ile yapılan değişiklik neticesi Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 
hükmü İde, beynelmilel hukuka uygun bulunan Gelir Vergisi Kanunum uzun hükmüne benzetil
miştir. Bundan böyle yabancı kurumlar tarafından Tü.fk bankalarında depo edilen mevduat fa
izleri, vergiden muaf bulunacağı cihotlo, memleketimizin bu yolda geniş döviz imkânları slağla-
r.i.''3i da imkân d âkiline girecektir. 

13u sebeple bahis konusu değişiklik komisyonumuzca da uygun görülmüştür. 
'Tasarı Maddesi: 8. — (Hükümet tasarısının 10 ncu maddesine tekabül etmektedir) Hükümet 

tasarısının 10 ncu maddesi ile Kurumlar Vergisi Kaiminunun 24 neti 'maddesinde bâzı değişiklik
ler öngörülmektedir. 

Hailen mer'i <olan 24 ncü .madde hükmü aşağıya alınmıştır; 
«TevkiE yolu ile aılınan Kurumlar Vergisi, tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tcvkifata ait 

muhtasar beyamıaıne 
'MADDE 24. — A) Dar mükellefiyete tabi kurumlanın aşağıda yazılı kazanç ve iratları 

Kurumlar Vergisi tevkii Patına tabidir <: 
1. Ücretler; 
2. Serbest mesleJk kazançları; 
3. Menkul 'sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddî hak

ların satışı, devri, temliki veya kiralanması mukabilinde! alınan bedeller. 
Yukarıda yazılı kazanç ve İratlar Vergi tevkif atında gayrisâfi miktarları üzerinden nazara 

alını r. 
Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tevkif atı yapılan kurum kazançları üzerinden bu kazan

cı elde eden kurumlar tarafından ayraca G eli r Vergisi tevkif atı yapılmaz. 
Kurumlar Vergisi t'(v>. kifatının nisheti % 20 dir. 
Bıı maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddelere 

göre beyanname verilmesi veya bu madde şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için verilecek be
yannamelere mezkûr kazanç ve inatların ithali ihtiyarîdir. 

13) Dar mükellef durumda olan kurumlara (IA) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları sağlryan-
lar, bu kazanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi tevkif atı yapmaya mecburdurlar. 

.Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kuramlar Vergisi tevki Çatına tabi kazanç ve iratları nakden 
veya hesaben ödiyen veya tahakkuk ettiren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

13u madde gereğince vergi tevkifatı yapanlar, bir ay zarfında nakden veya hesaben ödedik
leri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan 'kestikleri Kurumlar Vergisini mü-
taakip ayın 20 nci günü akşamına kadar, bağlı bulunduklar] Vergi Dairesine muhtasar beyan
name; ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu mad
deye göre yaptıkları vergi tevkifatiıiıı ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Vergisi tevkifatma ait muhtasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın göste
rilmesi lâzımdır: 

a) Tevkifatı yapanın :aldı ve soyadı veya unvanı ile iş adresi, 
b) •Beyannamede gösterdlen tevkif atın yapıldığı ay, 
c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun unvanı ve iş merkezi adresi, 
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d) Ödemen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın nev'i, 
e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç veya iradın miktarı, 
f) Yapılan vergi tevkif atının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği Vergi Dairesinin adı. 
'Beyannamenin şdkli, muhtevası ve ekleri Maliye Bakanlığınca tâyin olunur.» 
A) Yürürlükte bulunan hükümlere nazaran Hükümet tasarısında yer alan değişikliklerin ge

rekçeleri, aşağıda sırasiyle açıklanmıştır : 
1. Hükümet tasarısında dar mükellefiyete tabi kurumların Kurumlar Vergisi tevkifatma tabi 

kazanç ve iratları meyanma 3 numaralı bend hükmü ile gayrimenkul sermaye iratları ithal edil
miştir. Mer'i hükme göre söz konusu iratları sağlıyan Idar mükellef kurumlar her ne kadar be
yanname verme mükellefiyetine tabi ise de, tatbikatta bu mecburiyete uyulmaması sebehiyle bu 
iratlar büyük ölçüde vergileme dışı kalmaktadır. Sözü edilen mahzuru önlemek ve vergi emniyetini 
sağlamja'k mülâhazasilyle, gayrimenkul sermaye iratlarının da tevkifata tabi tutulması yerinde 
bulunmuştur. 

2. Gayrimaddi hakların kiralanması karşılığında alman bedeller ise, söz konusu 3 numaralı 
bend şümulüne alınmış bulunduğundan, mer'i 4 numaralı bend hükmünde yer alan kiralamaya 
ilişkin ibare metinden çıkarılmıştır. 

3. Hükümet tasarısının 9 ricu ve raporumuza ekli tasarının 7 nci maddesinde da,r mükellefiye
te tabi kurumlara elde ettikleri mevduat faizlerinin vergi dışı bırakılmaları öngörülmüş bulundu
ğundan, bu hükme mütenazır olarak anılan faizlerin tevkifata tabi tuıtulmamasmı temin mak'sa-
diyle yeni 4 numaralı bende ilâve edilen hüküm Komisyonumuzca da yerinde görülmüştür. 

4. Kurumlar Vergisinin tevkifat nisibeti, anonim, eshamlı komandit, limited ve kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerce dağıtılan kâr paylarında % 20 den % 40 a çıkarılmıştır. Böylece dar mükel
lefiyete tabi gerçek kişilerce el|de edilen aynı mahiyetteki mjenkul sermaye iratlarının vergilendi
rilme nislbetiyle (Tevkif yolu ile) paralellik sağlanmıştır. Bu iratlar dolayısiyle Türkiye'de beyan
name verilmesi halinde, tevkif edilen vergi, beyannameye müstenit vergiden mahsulbolunacak, be
yanname verilmemlesi'halinde ise tevkifat nihai vergi mahiyetini iktisabedecektir. 

5. Türkiye'de beyanname verilmemıesi halinde, tevkif yolu ile alınan vergi kendi memleke
tinde ödemesi gerekli vergiden mahsübedilebileceğinden, binnetice tevtkifat nisbetinin artışı dola-
yısivle vergi yükünde bir ağırlaşma bahis konusu olmıy&caktır. 

Esasen, beynelmilel tatbikatta da bahis mevzuu kâr payları (Divijdant), diğer menkul serma
ye iradı ve kazançlara nazaran daha yüksek nisbette vergi tevkifatma tabi tutulmaktadır. 

Kâr paylarından belirtilen şekilde ve farklı nisbette vergi kesilmesi; divida/ntm .safi, bunlar dı
şındaki gelirlerin ise (Faiz, ücret, kira, serbest meslek faaliyeti gelirleri gibi) gayrisafi olması 
esasına dayanmaktadır. 

Yukarda açıklanan nedenlerle kâr paylarından yapılacak Kurumlar Vergisi tevkifat nisbetinin 
% 40 a çıkarılması Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilmiştir. 

6. Dar mükellefiyete tabi kurumların kâr paylarından dağıtım sırasında (Nakden veya he-
saben öldenmesi veya tahakkuk ettirilmesi anında) bu, madde gereğince tevkif olunacak vergi
den, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesine istinaden ve «Dağıtılmıyan kazanç» olarak evvel
ce kesilmiş bulunan verginin mahsubunu teminen maddeye konulan hüküm de yerinde görülmüştür. 

B) Komisyonumuzca yapılan değişiklikler ve gerekçesi : 
1. Maddenin vergi tevkifat nisbetleriyle ilgili bendi, ifadeye vuzuh vermek amaciyle yeniden 

kalemje alınmıştır. 
2. Uluslararası teknik terakkinin yakından izlenmesini kolaylaştırmak amacı ile, 'gayrimaddi 

hakların kirala.nması, ısatışı, <d:evri ve temliki muka'bilinde dar mükellefiyete tıalbii kurumlar tara
fından elde e'dilecek gelirlerden yapılacak vergi tevkif atı. nislbetinin indirilmesi hususunida Ba
kanlar Kuruluna yetki verilmesinin yeninde olacağı düşünülmüş ve bu maksatla maddenin (a) 
fıkrasına g'ereken hüküm eklenmiş 'bulunmaktadır. 
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Konulan bu hükme göre, Bakanlar Kurulunca memleket ekonomisi bakımından lüzumlu görü
len hallerde, kanuni veya iş merkezi vergi anlaşması yapılan 'devletlerde bulunan dar mükelle
fiyete ta'bi kurumların, patent ve benzeri hakla a mukabilinde aHıkları bedellerden yapılacak 
vergi tevkifat nislbetinin indirilmesi mümkün olabilecektir. 

Bu esasın tatbik olunabilmesi için, yapılan vergi anlaşmasında Âkı/d (devletin memleketimiz
de uygulanan vergi indirimi ölçüsünde, patent saha/hd kuruma kendi vergisinden 'bir indirim ta
nıması gerekmektedir. 

Bu itibarla, Bakanlar Kurulunun tasarı ile tanınan yetkisini, vergi anlaşmasında öngörülen 
bu şartlar laltmda kullanacağı izahtan varestedir. 

3. Tasarının bu maddesinde yapılan diğer değişiklik, memleketimize ya'bancı sermaye cel 
binıin teşvikini istihdaf etmektedir. 

Bilindiği üzere tasarının hu maddesinde yer alan bir hükümle, yabancı sermayedarlara öde
nen kâr paylarından yapılmakta olan vergi tevkifatı yükseltilmiş ve böylece vergi yükü bu ya
tırımlardan kendi ülkelerinde alınmakta olan verginin seviyesine yaklaştırılmış bulunmaktadır. Bu 
suretle memleketimizdeki yaibancı yatırımların menşe memlekette ödedikleri verginin bir kıs
mının Türkiye'de ödenmesi sağlanmış olmaktadır. Ancak, Komisyonumuzca yapılan incelemelerle, 
sermaye ihraç eden bir kıısım ülkelerin, bu kurumlara uyguladıkları Kurumlar ve stopaj Gelir 
Vergisi tutarının, yeni tasarı ile dar mükellefiyete tabi kurumlar için öngörülen bu nevi ver
giler toplamının altında bulunduğu tesbit edildiğinden, sözü edilen hükmün, bu ülkelerden 
memleketimize sermaye gelmesine mâni olabileceği sonucuna varılmıştır. Böyle bir duruma ma
hal bırakmamak üzere, vergi yükü memleketimize nazaran daha düşük bulunan ülkelerden g'el-
miş olan yabancı sermayelere ait iratlardan tevkif edilen verginin, kendi ülkesinde ödediği ver
giyi aşan kısmının, iadesi derpiş edilmiştir. 

Diğer taraftan, Gelir ve Kurumlar Vergisi mevcut bulunmayan veya çok düşük nislbetli ver
giler uygulayan ülkelerden gelecek sermayelerin, tam mükellefiyete ta'bi mükelleflere uygulanan 
toplam vergi nislbetinin asgari haddi üzerinden vergilenmesi ve fazlasının iadesi esası ikabull ed.il-
mliştir. 

Bu maksadı sağlamak üzere, tasarının bu maddesinin (B) fıkrasının sonuna, gereken hüküm 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı maddesi 9. — (Hükümet tasarısının 11 nci maddesine tekabül etmektedir) Hükümet 
tasarısının 11 nci maddesiyle Kurumlar Vergesi Kanununun 25 nci maddesinde yer alan Kurum
lar Vergisi nisbetlerinıin değiştirilmıesi öngörülmektedir. 

Halen mer'i olan 25 nci ımadde hükmü aşağıya alınmıştır ? 
«Nispet 
Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu kanuna göre tesbit oilunan kurum kazancından: 
1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde % 20; 
2. Diğer kurumlarda % 35; 
nisbetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 
Tasarıda, sermaye şirketleri ile kooperatif şirketlerde kurumlar vergisi nisbeti % 30 a, diğer 

kurumlarda % 40 a çıkarılmış bulunmaktadır. 
Hükümet gerekçesi ve Bakanlık temsilcisinin komisyonumuzda yaptığı açıklamalar muvace

hesinde, teklif edilen vergi nisbetlerine ilişkin gö rüşleri aşağıdaki noktalarda toplamak mümkün
dür. 

a) Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile, kurumların (Sermaye şirketleri, 
kooperatif şirketleri iktisadi kamu müesseseleri, dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler) 
kazançları kurumlar vergisine tabi tutulmuş bulunmaktadır. 

Bunlardan sermaye şirketlerinde (Anonim, liınited, eshamlı komandit) ve aynı mahiyetteki ya
bancı kurumlarda ve koperatıif şirketlerde kurumlar vergisi nisbeti % 20, iktisadi kamu müessese-
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lerinde % 35 tir. Diğer ülkelerin kurumlar vergisi ile karşılaştırıldığında, kurumlar vergisi nis-
betimizin bunlarla mukayese kabul etmiyecek bir düşüklük arz ettiği görülür. 

Memleketimizde kurumlar vergisi nıisbetinin düşük tutulmasının sebebi, muhakkak ki şirketleş
meyi teşvike matuftur. Ancak bu yoldan teşvik, umulan gayeyi gerçekleştirmekten uzak kalmıştır. 
Nitekim, 1960 yılından önce kurumlar vergisi nisbetlerinin % 10 olmasına rağmen, şdrketleşmede bü
yük inkişaf kaydedilmemiştir. Buna mukabil nisbetin % 20 ye çıkmasından sonraki derecede kurum
laşma faaliyetinde belirli bir gelişme müşahede olunmuştur. 

b) Halen Yüksek Mecliste görüşülmekte olan «Halka açık anonim şirketler» le ilgili tasarıda, 
bu şirketler için % 20 kurumlar vergisi nisbetinin uygulanması ve ayrıca bu nevi şirketlere sair 
çeşitli vergi avantajları tanınması öngörülmüş bulunduğundan teklif edilen nisbetlerin kurum
laşmayı engelliyeceği şeklinde bir iddia vardt olmamak lâzımgelir. 

c) Halen meri bulunan nisbetlere göre kur unlara tahmil olunan vergi yükü (Kurumlar ve 
gelir vergileri birlikte nazara alındığında) % 36 dır. 

Yeni nisbetlerin uygulanması halinde (K. V.: % 30, G. V.: '% 15) ise, vergi yükü % 4 artışla 
% 40,5 tur. 

Kurumlar vergisi nisbetindeki % 10 artışa mukabil, stopaj nisbetinin % 20 den % 15 e indiril
mesi suretiyle, eskisine nazaran vergi yükündeki artış sadece % 4 ten ibaret kalmaktadır. Bu de
rece cüzi artışın kurumlaşmayı önliyemiyeceği aşikârdır. 

d) Kaldı ki; ekonomik yönden bir mahzur tevlidetmiyeceği yukarıdaki izahlarla beliren nisbet 
artışının, finansman ihtiyacına cevap verecek bir ek hâsıla (350 milyon lira) sağlıyacağı hususu 
da gözden uzak tutulmamak lâzımgelir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

1. Tasarının 12 nci maddesi 10 ncu madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
2. Hükümet tasarısının 25 nci maddesi ile, hurda kâğıtlardan imal edilen kâğıt ve mukavvala

rın da vergi mevzuuna girdiği sarahatan belirtilmek tistenmektedir. 
Filhakika, Danıştay içtihadı gereğince hurda kâğıttan imaıl edilen kâğıtların vergiye tabi olmadığı 

kabul edilirse, kâğıt imalâtında selüloz kullanan müesseseler hurda kâğıdı da ilk madde olarak 
kullandıkları takdirde, hurda kâğıttan ve selülozdan imal ettikleri kâğıt ve mukavvaları tefrik et
meleri, bir kısmını vergili, bir kısmını da vergisiz fiyatla satmaları veya ayna mamulün içinde ver
gili ve vergisiz kıymetleri ayırmaya kalkışmaları gerekecektir. 

Bu gibi durumların meydana gelmesini önlemek üzere, hurda ve kırpıntı kâğıtlardan imal edi
len kâğıtların vergiye tabi olması esası kabul edilmiş; fakat memleketimizde, hurda ve kırpıntı kâ
ğıtları ilk madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve mukavva imal eden müesseselerin basit te
sislerle bu işi yaptıkları göz önünde bulundurulmak suretiyle, bu basit kâğıt imalâthanelerine, 
Gider Vergileri Kanununun 5 nci maddesinin sonuna (d) işaretli bir fıkra ilâve edilmek suretiyle, 
muafiyet tanınması yoluna gidilmiştir. 

Tasarıya 11 nci madde olarak eklenen bu hükme göre, basit kâğıt imalâthaneleri münhasıran 
ve müstemirren hurda ve kırpıntı kâğıtları ilk madde olarak kullanmak suretiyle kâğıt ve mukav
va imal ettikleri takdirde, muafiyetten faydalanacaklardır. Meselâ, bu müesseseler selülozdan kâ
ğıt imaline de başlarlarsa, muafiyet hükmündien faydalanamayacaklardır. Böylece, ileride tesisle
rini genişleterek selülozdan da kâğıt imal etmeye başlıyanların vergi dışında kalmaları önlenmiş 
olacağı gibi, mevcut büyük kâğıt fabrikaları, mamullerini vergiye tabi olanlar veya olmıyanlar 
diye bir tefrike tabi tutma güçlüğünden de kurtarılmış olacaklardır. 

3. Tasarının 13 ncü maddesi 12 ncıi madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
4. a) Metil alkol, 4250 sayılı Isspirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu hükümleri dairesinde ha

len beher litrede 10 - 500 kuruş inhisar resmine tabi bulunmaktadır. 
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Hükümet tasarısı ile metil alkolün bir litresinin 500 kuruş istihsal vergisine tabi tutulması ve 
liııhisar resminin de kaldırılması öngörülmüştür. 

Metil alkol, evvelce ispirtoların tabi olduğu rejime tabi tutulmuş ise de, bu maddenin aslında 
daha ziyade sanayide ilk madde olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Edinilen bilgiye göre, metil 
alkolün, memleketimizde halen fenoplâstik sanayiinin ana ilk maddesini teşkil eden formaldehit 
imalinde ve zirai mücadele ile insan ve hayvan sağlığını ilgilendiren müstahzarlar imalinde kulla
nıldığı anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan metil alkol ('diğer adiyle metanol), Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 29.04 pozis
yonuna girmektedir. Tarifenin 29 ncu faslına giren maddeler, Gider Vergileri Kanununa bağlı (!) 
sayılı tablonun, 210 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile değişik 12 nci pozisyonu gereğince, % 18 
n'is'botindc İstihsal Vergisine taJbd 'bulunmaktadırlar. 

Her ne kadar, tablolardan birisinde ismen kayıtlı olan bir maddenin, kayıtlı olduğu pozisyona 
göre vergiye tabi tutulması ve buna binaen metil alkolün de, tasarıda kaldığı takdirde, III numa
ralı tablonun 5/D poizsyonuna göre vergilenmesi mümkün 'bulunmakta ise de, yukarıda da ayık
landığı üzere, -alkol olmaktan ziyade bir sanayi ilk maddesi olan metil alkolün bir litresi üzerine 
konulmak istenilen vergi çoktur. Bu schcplcrle, tasarının 14, 15 ve 3.1 nci maddelerindeki metil al
kole ait hükümlerin çıkarılması uygun görülmüştür. Bu hükümlerin tasarıdan çıkarılması ile me
til alkolün, Gider Vergileri Kanununa bağlı I sayılı taJblonun 12 nci pozisyonu hükmü gereğin
ce, daha az bir vergiye tabi tutulması sağlanmış olacaktır. 

b) Hükümet tasarısının 14 ncü maddesi ile, Gider Vergileri Kanununun 14 ncü 'maddesine (j) 
i saretli bir fıkra ve aynı tasarının 26 nci maddesi ile Gider- Vergileri Kanununa bağlı I sayılı tab
lonun 10/D işaretli pozisyonuna bir Mera eklenmesi ve 'bu hükümlerle, tatbikatta görülen a'ksn1 -
bkları gidermek maksadiyle, pamuktan 'mamul dikiş ve nakış ipliklerinin vergi matrahlarının, ha 
iplik ve dikiş ve nakış ipliğine aidolmalk üzere ikiye ayrılması ve bu matrahlardan ham iplik Icy-
nıetinin % 30 nisbetinde, m'amul dikiş ve nakış ipliğine ait kıymetin ise 1% 18 nisbetindc İstihsal 
Vergisine tabi tutulması öngörülm ektedir. 

Ancak, iplik kıymetlerinin muhasebe 'kayıtlarına dayanılarak ikiye ayrılmasının uzun ve ka. -
şık hesapları ic ab ettireceğini ve bu durumun ise mükellefleri güçlüklere mâruz bırakacağını mü
şahede e'den Komisyonumuz, bu müşkülâtı önlemek üzere, alt komisyon tasarısının 13 ncü mad
desinin (j) işaretli fıkrasının ve buna paralel olara'k 26 nci maddesinin tasarıdan çıikarılmasını ve 
28 nci madde yerine I sayılı taJblonun 10 ncu pozisyonunun (B) işaretli fı'krasmı 'değiştiren bi ' 
hüküm konulmasını yerinde görmüştür. 

Komisyonumuzca kaJbul edilen değişi'k hüküm Gider Vergileri Kanununun nebati liflerden imal 
edilen ipliklere ait hükmünün aynı olup vergi nisbetlerinde bir değişiklik yapmamaktadır. Yapılan 
ameliye 482 sayılı Kanunla dikiş ve nakış iplikleri için kabul edilen ve tatbikatta yürümiyen özel 
hükmün kal dirilim asından ibarettir. 

5. Tasarının 15 nci maddesi hakkında yukarıda 4/a işaretl'i paragrafta izahat verilmiştir'. 
6. Tasarının 16 nci maddesi 15 nci madde olara'k Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 17 nci maddesi 16 nci madde olarak ve maddeye matlap ilâve edilmek suretiy1" 

aynen 'ka'bul edilmiştir. 
8. Hükümet tasarısının 18, 19, 20 ve 21 nci maddeleri 17, 18, 19, 20 numaralı maddeler olarak 

aynen kabul 'edilmiştir. 
9. Komisyonumuzca Hükümet tasarısına 21 nci madde olarak, eklenen bir hüküm ile, Tekel 

maddelerinden alman İstihsal Vergisinden belediyelere % 2 nispetinde bir hisse verilmesi öngörül
müştür. 

1 . 3 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3 ncü maddesi ile, halen Tekel 
maddeleri safi gelirinin % 5 i belediye payı olarak 'belediyelere verilmektedir. 

Hükümet tasarısının 36 nci maddesi ile, Belediye Gelirleri Kanununun bu maddesi kaldırılmak
tadır. Esasen Belediye Gelirleri Kanununun sözü edilen hükmü kaldırılın azsa bile, bu tasarı ile, 
Te'kcl maddelerinden alınmakta olan Savunma Vergisi ve Tekel safi geliri kaldırıldığına göre, bu 
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tasarının kanunlaşması ile, mevcudolmıyam bir gelirden belediyelere hisse ayrılması da bahis ko
nusu olmıyacaktır. 

Bu durumu ve belediyelerimizin gelir ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Konıisyonumuz, Te
kel maddelerinden alınacak İstihsal Vergisinden de belediyelere hisse ayrılmasının yerinde olaca
ğını düşünmüş ve bunu sağlamak üzere de akaryakıtlardan alman İstihsal Vergisinden bâzı yerle
re hisseler verilmesine dair olan Gider Vergileri Kanununun '0 nci maddesine bir fıkra eklenmesini 
yeıinde görmüştür. 

Ayrılacak hissenin % 2 olarak tesbit edilmesi hususuna gelince; Belediye Gelirleri Kanununun 
yukarıda bahsohınan 3 neü maddesi gercğinee münhasıran Tekel safi hâsılasından hisse ayrılmakta 
idi. Bu tasarının kanunlaşması halinde, Tekel maddelerinden, safi hâsıla ve Savunma Vergisi 
toplamı 'kadar İstihsal Vergisi alınacağına göre, belediye hissesinin de bu toplamı üzerinden hesap
lanması gerekecektir. Binaenaleyh toplam İstihsal Vergisi üzerinden % 2 nisbetinde belediyelere 
verilecek hisse, bugün verilmekte olan hisseden az olmıyacaktır. 

Yine belediye hisseleri ile ilgili olarak tasarıya geçici 5 nci maddenin eklenmesi yerinde görül-
müştüi'. 

Tekel maddelerinden alınan Savunma Vergisi 'lc sâDi hâsıla esasının terk edilerek bunun yerine 
sözü edilen maddelerin İstihsal Vergisi mevzuuna 'ılınmasına dair olan bu tasarının Gider Ver'gile-
ı'i ile ilgili hükümleri henüz kanunlaşmadığından, tabiatiylc Tekel maddelerinden alınacak İstihsal 
Vergisinin % 2 si nisbetinde 1969 yılı Maliye bütçesine bir ödenek konulması mümkün olamamış-
tır. 

Komisyonumuzca bu tasarının kanunlaşması halinde belediyelerin 'Tekel maddelerinden almak
ta oldukları hisseden, 1969 yılında mahrum kalabilecekleri mülâhaza edildiğinden, tasarıya geçici 
5 nci madde eklenmek suretiyle bu mahzur önlenmiştir. 

Geçici madde ile, Tekel maddelerinden alınacak İstihsal Vergisinin % 2 si nisbetinde 1969 yılı 
Maliye Bakanlığı Bütçesinin malî transferler bölümüne ödenek koymaya Maliye Bakanı yct'loill 
kılınmıştır. 

10. Hükümet tasarısının 22 ve 23 neü maddeleri 22 ve 23 neü maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

11. Tasarının 24 neü ve 32 nci maddeleri ile, Gider Veriglcri Kanununa bağk I sayılı ilk istih
sal maddeleri tablosunun 4 neü pozisyonu ile IV numaralı tablonun 4 neü pozisyonunun değiştiril
mesi öngörülmüştür. 

I sayılı tablonun 4 neü pozisyonu gereğince, ;;elüloz, albüminoit veya tabiî reçinelerin türevleri 
veya sentez yolu ile veya sair suretlerle elde olunan muhtelif şekillerdcki suni plâstik ilk istihsal 
maddeleri % 40 nisbetinde dâhilde ve ithalde İs'ihsal Vergisine tabidir. 

IV sayılı tablonun 4 neü pozisyonuna göre de (plâstik maddelerden mamul eşya)) % 35 nisbetin
de yalnız ithalde ailınan İstihsal Vergisine tabidir. 

Hükümetçe sevk olunan tasarıda, bu maddelc.in vergi nisbetlerinde her hangi bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Tasarı ile, tatbikatta karşılaşılan tereddütlerin giderilmesi istenmekte, bu sebeple de Gümrük 
Giriş Tarife Cetveline atıflar yapılmak suretiyle hükümler tanzim edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika, beynelmilel mahiyette olan Gümrük Giriş Tarife Cetvelimiz, bir eşyanın mahiyet ve 
evsafını tâyin konularında daha sarih ve mazbut esasları ihtiva etmektedir. 

Komisyonumuzca yapılan incelemelerde, Gümrük Giriş Tarife Cetveline atıflarda bulunulması 
yerinde görülmüş; ancak, tarifedeki terimlere sadık kalinmamasmın dana doğru olacağı düşünül
düğünden, tasarıda (maddeler) kelimesi yerine, Tarife Cetvelindeki (müstahsallar) kelimesinin 
konullması yoluna gidilmiştir. 

a) Komisyonumuzca yapılan değişikliğe göre, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39.01 ilâ 39.06 
pozisyonlarında yazılı müstahsallar İstihsal Vergisine tabidir. 

b) 39 ncu faslın 3/c ve 3/d notlarına giren eşya bu pozisyona göre İstihsal Vergisine tabi 
tutulmıyacak, bunlar IV sayılı tablonun 4 neü pozisyonu gereğince sadece ithalde İstihsal Ver-
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gisine tabi olacaktır. Zira, bu notlarda sayılan mamuller ilk istihsal maddesi vasfında değildirler. 
Ancak, memleket dâhilinde imal edilen' ve 39.01 - 39.06 pozisyonlarının şümulüne giren ve dolayısiy-
le dâhilde İstihsal Vergisine tabi bulunan ilk maddeleri imal edenler, sözü edilen ilk maddeleri 
39 ncu faslın 3/c ve 3/d notlarında belirtilen şekillere getirirlerse, bu hareket bir dahilî sarf hare
keti olacağından, bu notlarda belirtilen şekillerdeki müstahsallarm ilk maddeleri dahilde İstihsal 
Vergisine tabi olacaktır. 

Kullanılmış eşya hurdaları dâhilde vergiye tabi olmıyacak, ancak tarifedeki müstahsallarm 
artık ve döküntüleri vergiye tabi olacaktır. 

c) Aynı pozisyonun ikinci parantez içindeki hükmüne göre, 39.01 - 39.06 pozisyonları şümulüne 
giren müstahsalları imal edenler, imâl ettikleri bu müstahsalları, tarife* cetvelinin başka fasıllarına 
giren uçucu organik eriticiler içinde eritilirse ve bu eritme neticesinde meydana gelen maıhlülün 
içindeki müstahsal (yani 39.01 - 39.06 pozisyonlarının şümulüne giren müstahsal) miktar bakı
mımdan % 50 den az ise', % 50 den az olan bu kısım bu pozisyona göre vergiye tabi olacaktır. 

Bunun sebebi şudur: Gümrük Giriş Tarife Cetveli İzaihnaımeısinin 3'9 ncu fasla ait izahlarının 
muhtelif 'bölümlerinde, 39.01-39.06 po'zisyonlarmda zikredilen 'müstahsallardan her hangi birinin 
uçucu organik muhalliller içindeki mahlulleri, -muhalliTin nisbeti ağırlık itibariyle mahluKin 
% 50 sinden fazla olduğu takdirde bu faslın narlicinde kalır ve (32.09) pozisyonunda yer alır, 
denilmektedir. 32.04 pozisyonuna giren eşya ise, vernikler ve 'boyayıcı maddelerdir. 

Bu demektir ki, 'bir imalâtçı, tarife cetvelinin 39.01 - 39.06 pozisyonlarına giren müstahsal
larm tesliminde İstihsal Vergisi ödeyecektir. Fakat bu imalâtçı, imal ettiği sözü edilen müstah-
sal'ları bir eritici içinde erittiği ve Ibu suretle hâsıl olan mahlûl içindeki ımüstaihısalm miktarı 
% '50 den az olduğu takdirde, mezkûr mahlûlün Gümrük Tarifesinin 39 ncu faslı dışında kaldı
ğını ve 32.09 pozisyonuna 'girmekte ollduğunu ileri sürülerek dâhilde İstihsal Vergisi ödememe yo
lunu arayabilir. Filhakika 'bu ıgtilbi durumlarda, esas ımamuTıün istihsalinde ımuJhtelif istihsal reak
siyon kademeleri neticesinde elde olunan maddelerin, vergi mevzuuna girseler bile, listiilhsal Ver
gisine ta'bi tutulamıyacağmm iddia edildiği anlaşılmaktadır. 

Hal 'böyle ©Tunca, 39.01 - 39.06 tarife pozisyonlarına giren maddeleri imal edenler, '% 50 den 
da'ha az miktarda eılitici İçinde ikullanımak ısunetiyle vergi ödememe yolunu aramayı önlemek ve 
bu konuda muhtemel ihtilâflara meydan vermemek maksadi'yle sözü edilen hüfeüm sevk edilmiştir. 

d) Üçüncü parantez içindeki hüküm, ikinci parantez içindeki hükmün tamamlayıcısı mahi
yetindedir. Bu hükme göre, satmaldıkları vergiye tabi müstahsalları bir eritici içinde % 50 den 
fazla olarak erittikleri takdirde bu mahlûl vergiye tabi olacaktır. Çünkü, bahis konusu müstahsal
ları bizzat istihsal edenler aynı vasıftaki mamuller için vergi ödiyeceklerdir. Binaenlayeh ilk 
maddesini satınalanlarm bu vergiyi ödemeleri gerekmektedir. Bu hususu sarih hale getirmek ve 
dolayısiyle vergi eşitliğini sağlamak için böyle bir hüküm şevki zaruri görülmüştür. 

Satmaldığı vergiye tabi (müstahsalı miktar bakımından % 50 den daha az kullanmak suretiyle 
bir mahlûl vücuda getiren şahıs, bu mahlûl dolayısiyle vergi ödemiyecektir. Zira bu şahıs, sözü 
edilen müstahsalı satmalırken bu müstahsal için İstihsal Vergisi ödemiştir. 

Esasen yukarda ikinci parantez içindeki hükümde de vergiye tabi müstahsalı bizzat imal eden 
!bir şahıs, bu müstahsalı bir mahlûl içinde % 50 den daha az kullanırsa, yalnız % 50 den az olan 
müstahsal için vergi ödiyecektir. Binaenaleyh, bu durumda vergiye tabi müstahsalı satınalanla, 
bizzat imal eden arasında vergi eşitliği tesis edilmiş olacaktır. 

e) Tasarının 32 nci maddesindeki hükmü de, yukardaki hükme paralel olarak ve bu iki hük
mün birbirini tamamlıyan hükümler olduğu göz önünde bulundurularak, değiştirmek icabetmiştir. 

Komisyonumuzca değiştirilen metne göre, Gümrük Tarife Cetvelinin 39,07 pozisyonunda 
yer alan plâstik eşya yalnız ithalde alman İstihsal Vergisine tabi olacaktır. Bundan başka I sa
yılı tablonun 4 ncü pozisyonu şümulü dışında bırakılmış olan 39 ncu faslın 3/c ve 3/d notlarmda-
ki müstahsallar ile kullanılmış plâstik eşya hurdaları ve miktar bakımından % 50 den az vergiye 
tabi müstahsalı ihtiva eden ve dolayısiyle Gümrük Tarife Cetvelinin 32,09 pozisyonuna giren müs
tahsallar tam kıymet üzerinden 'bu pozisyon gereğince % 35 nisbetinde vergiye taibi tutulacaktır. 
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Yukarda da açıklandığı üzere, memleket dâhilinde imal edilen bu vasıftaki bir mahlûlün tam 
kıymeti üzerinden değil, sadece bünyesindeki 39.01 - 39.06 tarife pozisyonlarına giren madde kıymeti 
üzerinden vergi ödenecektir. 

f) Hükümet tasarısının 24 ncü maddesi, 24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
12. Hükümet tasarısının 25 nci maddesi, 25 nci madde olarak ve hükme (ve kırpıntı) kelime

si .eklenmek suretiyle kabul ddilmiştir. 
13. Hükümet tasarısının 26 nci maddesi hakkında yukarıda gider vergilerine ait bölümün 

4 - b paragrafında ıgereken açıklama yapılmıştır. 
14. Hükümet tasarısının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
15. Hükümet tasarısının 28 nci maddesi ile, buzdolaplarının % 18 nislbetinde vengiye tabi tu

tulması öngörülmektedir. 
Komisyonumuz evvelemirde, % 18 vergi nisbetini fazla bulmuş, bu nisbetin % 12 ye indiril

mesinin mümkün olduğunu ve diğer taraftan, tahminen satış bedellerinden '% 50 nisibetinde ilk 
madlde indirimi de yapılması gerekeceği cihetle, vergi nislbetinin fiilen '% 6 ya düşeceğini ve böy
lece sözü edilen eşyanın fiyatlarına imalâtçılar tarafından Ödenecek İstihsal Vergisinin inikas et
tirilmemesinin fmümkün olabileceğini mütalâa etmiştir. 

Bundan başka komisyonumuz münhasıran buzdolaplarının Dahilî İstihsal Vergisi mevzuuna alı
narak, benzeri diğer mamullerin vergiye talbi tutuiimamasmı doğru görmemiş ve bu sebeple buz-
dolabının benzeri eşyanın vergiye talbi tutulması halinde hâsıl olacak durumlar üzerinde durmuş
tur. 

Devlet İstatistik Enstitüsünden alman bilgiye göre, memleket dâhilinde imâl edilen buzdola
bı, çamaşır ımakinası, elektrikli süpürge, şofben, elektrikle ve havagazı ile çalışan fırınların % 12 
nlisbetinde İstihsal Vergisine tabi tutulması halinde elde olunacak İstihsal Vergisinin 45 ımilyon 
lira raddesinde olabileceği ve bu eşyanın değerlerinden '% 50 nisibetinde ilk madde indirimi yapıl
dığı takdirde, net verginin 22.5 milyon liraya düşeceği; bundan 'başka, ısözü 'edilen İstihsali Vemgi. 
sinin, tahminen yarısının gelir veya kurumlar vergisi matrahlarından düşülmesi gerekeceği nazara 
alındığı takdirde, elide olunacak İstihsal Vergisi hasılatının fiilen 12 milyon lira raddesine ineceği 
hesaplanmıştır. 

Bu durum ve ayrıca İstihsal Vergisinin prensipleri bakımından ileri sürülen ımülâlhazalar se
bebiyle, Hükümet tasarlısının 28 nci maddesÜnin tasarıdan çıkarılması uygun 'gürülmlüştür. 

16. Hükümet tasarısının 29 ve 30 ncu maddeleri 28 ve 29 ncu maddeler olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

17. Tasarının 31 nci maddesi, 30 ncu madde olarak kabul edilmiş ve bu maddenin 5/D pozis
yonundaki (metil alkol) ile ilgili hüküm tasarıdan çıkarılmıştır. 

Bu husustaki açıklamalar yukarıda 4 - a paragrafında yapılmıştır. 
18. Tasarının 32 nci maddesi, 31 nci madde olarak kabul edilmiş ve bu maddede yapılan de

ğişiklik yukarıda 11 nci paragrafta açıklanmıştır. 
19. Komisyonumuzca 32 numaralı olarak değiştirilen Hükümet tasarısının 33 ncü maddesi da

ha sarih hale getirilmiştir. Yapılan değişiklikle, vergi nisbetinin kanunla tesbit edilen tavan altın
da değiştirilebileceğine dair Bakanlar Kuruluna verilmiş olan bu gibi kanuni yetkilerin ancak bir 
defa kullanılabileceğine dair idari kaza mercileri kararları muvacehesinde, sözü edilen vergi nis-
betlerinin Bakanlar Kurulunca indirildikten sonra tekrar kanuni niabete kadar yükseltilebileceği 
ve bu nisbetlerin tekrar indirilebileceği, yani nispetlerde değişiklilder yapılabileceği temin edilmek 
istenmiştir. 

20. Tasarının 33 ncü maddesi komisyonumuzaa ilâve edilmiştir. 
3437 sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun 115 nci maddesi, inhisar altında bulunan tü

tün mamullerinin, «G-ümrük Resminden gayrı Hazine ve belediyeye ve idarei hususiyelere ait bütün 
vergi ve resimlerden muaf olduğu» nu hükme bağlamaktadır. 
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Tütün mamullerinin İstihsal Vergisi mevzuuna alınması halinde, ithal edilen tütün anaimullerin-
den, yukarıdaki hüküm meriyette kaldığı takdirde istihsal vergisi almamıyacaktır. Bunu önlemek 
üzere, 3437 sayılı Kanunun 115 nci maddesinin İstihsal Vergisi ile ilgili istisna hükmü kaldırıl
mıştır. 

Halen Millet Meclisinde müzakere edilmekte olan (Tütün ve Tütün Tekeli Kanun tasarısı) nın 
37 nci maddesindeki vergi (muaflığı İstihsal Vergisine şâmil değildir. Mezkûr tasarı kanunlaştığı 
takdirde yukarıda bahsolunan 115 nci madde hükmü cari olmıyacaktır. Fakat tütünle ilgili tasarı
nın kanunlaşmaması hali göz önünde bulundurularak yukarıdaki hükmün Gider Vergileri bakımın
dan şevki zaruri görülmüştür. 

DÖRDÜNCÜ (BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Yergisi kanunlarındaki değişiklikler 

1. Hükümet tasarısının 34 noü maddesi ile Harçlar Kanununun 86 nci maddesinde öngörülen 
değişiklikle ilgili olarak, maddenin ilk fıkrasının «.Aşağıda yazılı kişiler pasaport (nıemıloket dışın
da konsolosluklar ca müddetin uzatılması işlemleri hariç) ve vize harçlarından muaftırlar.» şekline 
getirilmesi suretiyle hükme vuzuh verilmesi uygun görülmüştür. Bu durumda hükmün parantez içe
risindeki kısmına «memleket dışındaki konsolosluklarca» ibaresi ilâve edilmiş bulunmakta ve böylece 
yurt içindeki temditlerin muafiyetten faydalanması sağlanmaktadır. Harçlar Kanununun bu madde
sinin değiştirilmesi maksadının, bilhassa döviz gelirinin artırılmasına matuf olduğu nazara alına
rak mezkûr hükümde komisyonumuzca belirtilen tadil yapılmış ve 34 noü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

2. Damga Vergisi Kanununa ekli, Damga Vergisinden istisna edilen kâğıtlara ait (2) sayılı 
tablonun ilgili bölümüne ilâve edilen bir hükümle, İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara vatani 
hizmet tertibinden bağlanan şeref aylıklarının ödenmesine ait her türlü kâğıtların Damga Vergisine 
talbi tutulmaması öngörülmektedir. Bu hüküm 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun tartıbi-
katiyle ilgilidir. Malûmları olduğu üzere, mezkûr kanunla, millî mücadeleye iştirak eden ve bu se
beple kendilerine İstiklâl Madalyası verilmiş bulunan Türk vatandaşlarına, hayatta bulundukları 
sürece vatani hizmet tertibinden üçyüz lira aylık ıbağlanmış bulunmaktadır. Gerek 1005 sayılı işbu 
Kanunda ve gerekse Damga Vergisi Kanununda ıbu mevzuda bir istisna hükmü yer almadığından, 
söz konusu aylıkların ödenmesinde düzenlenen makbuzlardan - bordro ve benzeri - binde 4 nisbe-
tinde Damga Vergisi kesilmektedir. İçtimai mülâhazalarla ve (2) sayılı tabloda benzeri bâzı istis
naların mevcudolduğu nazara alınarak anılan hükmün tabloya ilâvesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkındaki kanuna ait değişiklik 

Hükümet tasarısının 35 nci maddesinde öngörülen, 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 sayılı İthalde 
alınacak Damga Resmi Hakkındaki Kanunun 2 nci maddesindeki nisbet değişikliği komisyonumuzca 
36 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 

1. Komisyonumuzca 37 nci madde olarak kabul edilen Hükümet tasarısınırı kaldırılan hüküm
lere ait 36 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile 4223 sayılı Kahve ve Çay İnhisarı Hakkındaki 
Kanunun 3 ve 16 nci 'maddeleri kaldırılmaktadır. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesinde İnhisar Resminden gayrı, fiyat tesbiti ile ilgili hükümler 
do ımevcudoldüğundan, maddnndn yalnız İnhisar Re«ımi ile ilgili hükümleri kaldırılmış, diğer hü
kümleri ipka edilmiştir. 
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2. Aynı maddenin 1 numaralı bendi ile inhisarlar Beyiyeleri üçte birlerinin harb malûlleri
ne ve şehit yetimlerime tahsis ve tevziine dıadr 1485 sayılı Kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
kaldırılmaiktadır. 

Sözü edilen kanunun bahis konusu maddeleri, harb malûlleri ve şehit yetimleri için, tekel mad
delerinin satışları dolayısiyle bâyileıre verilecek beyiyelerin üçte birinin Ziraat Bankasında tesis 
olunacak bir fonda toplanmasına ve bunların tevziine dairdir. 

1929 yılından beri uygulan agelim ekte olan bu hükümlerin ;başkaca bir kaynaktan karşılanma
sına tevessül olunmadan kaldırılması doğru görülrüemdştiir. Harb malûlleri ve şehit yetimlerinin za
manla azalması ve dolayısiyle bunlara tevzi olunacak meblâğların fert başına gittikçe artması 
bir mahzur teşkil ediyorsa, 1485 sayılı Kanunda bu konuda bir değişiklik yapılması mümkündür. 

Bu itibarla, 7 numaralı bendin tasarıdan çıkarılması uygun mütalâa olunmuştur. 

Geçici maddeler 

1. Tasarının geçici 1 nci maddesi, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı ve 105 nci maddelerinde 
öngörülen ve menkul sermaye iratları ile dağıtılmıyan kazançlara ilişkin »bulunan hükümlerin, şir
ketlerin 1968 yılı kazançlarından mütevellit menkul sermaye iratları ve dağıtılmıyan kazançlara 
da uygulanmasını temin edici hükümler ihtiva etmektedir. 

Bu esasa göre, tam mükellefiyette gerçek kişi'^rle kurumların sözü edilen kazanç ve iratlarıma, 
lehlerine olarak düşük nisbetin (% 15) tatbiki sağlanmış olacaktır. 

Buna mukabil dar mükellefiyette gerçek kişilerle, kurumlar dışında kalan tüzel kişilerin, 1968 
takvim yılı şirket kazançlarından mütevellit menkul sermaye iratları % 40 nisbetinde tevkifata 
tabi tutulacaktır. 

2. Tasarının geçici 2 nci maddesi ile, dar mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile, kurumlar dı
şındaki tüzel kişilerin 1967 ve daha önceki yıllar şirket kazançlarından mütevellit ve 1.1.1969 
tarihinden itibaren ödenecek olan kâr paylarına tasarının öngördüğü % 40 tevkifat nisbötinin uy
gulanması temin edilmiş; ve mükerrer tevkifatı önlemek üzere mahsup esası kabul edilmiştir. 

3. Tasarının geçici 3 ncü maddesi ile, dar mükellefiyete tabi kurumların, şirketlerin 1968 ve 
daha önceki yıllar kazançlarından mütevellit ve 1 . 1 . 1969 tarihinden sonra ödenecek olan irat
ları hakkında % 40 tevkifat nispetinin uygulanması öngörülmüştür. 

Aynı maddede mükerrer vergilendirmeyi önle ^ek üzere mahsup esası kabul edilmiştir. 
Yine aynı maddenin (b) bendi ile, Kurumlar Vergisi Kanununun, değişik 25 nci maddesinde 

öngörülen % 30 ve % 40 vergi nisbetlerinin 1968 takvim yılı kurum kazançlarına tatbiki sağlan
mıştır. 

4. 658 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisinden muafiyeti kabul edilmiş bulunan 2836 sayılı Ka
nuna göre kurulmuş Tarım Kredi Kooperatiflerinin, anılan kanundaki muafiyetten, kanunun mak
sadına uygun olarak 1 . 1 . 1963 tarihinden itibaren istifadelerini mümkün kılmak üzere Komisyo
numuzca kanuna bir geçici madde eklenmesi uygun görülmüştür. 

5. Tasarının 17 nci maddesi ile şehir içi taşımalar yeniden tarif edilmektedir. Bu tarifteki 
esaslar dairesinde Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarının yeniden karar almaları gerekmektedir. 
Kanunun vyürürlüğe girmesi üzerine, bahis konusu kararların hemen alınması mümkün olamıyaca-
ğından, yeni kararlar alınıncaya kadar eski kararların uygulanması için tasarıya geçici 5 nci mad
denin eklenmesi yerinde görülmüştür. 

6. Tasarıya Komisyonumuzca eklenen geçici 6 ncı madde hakkında yukarıda Gider Vergilerine 
ait 9 ncu paragrafta açıklama yapılmıştır. 

Hükümet tasarısının yürürlük ve yürütmeye aidol'an 37 vo 38 nci maddeleri, 38 ve 39 ncu mad
deler olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kuı-ulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük 
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan ve Sözcü 
Bolu 

H. 1. Cop 
Aydın 

8. Bosna 
Balıkesir 
A. Akın 

Bursa 
K. Önadım 

Çorum Erzincan Erzurum İstanbul 
Söz hakkım sakl'ıdır Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur 

H. İncesulu A. Sağıroğlu N. Diler 8. Aren 

Kırşehir Konya Samsun Tokat 
Söz hakkım mahfuz Söz hakkım mahfuzdur Ş. Yücel M. Ş. Çavdaroğlu 

8. Onan 8. F. Önder 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi 
kanunlarında değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

KİRİNıOİ BÖLÜM 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci madde
sinin 3 (a) 4 ve 5 numaralı bendleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya 
edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendiril
mesi ; 

4. Serbest meslek kazançlarında : Serbest 
meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gay
rimenkulun Türkiye'de bulunması veya bu ma
hiyetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanıl
ması veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİRİŞİ 

1969 yılı Bütçesinin finansmanı için vergi ka
nunlarında değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

BİRİNCİ BöLtMVE 

Gelir Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun değişik 7 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi 
Madde 7. — Dar mükellefiyete tabi kim

seler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de 
elde edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olu
nur : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de işyerinin olması veya daimî temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasiyle sağlanması (Bu şartlan 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulun-
mıyanlardan, ihracedilmek üzere Türkiye'de 
satınaldıkları veya imâl ettikleri malları Tür
kiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Tür
kiye'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 eylemesidir. 
İş merkezinden maksat ise, işbakımmdan mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 
merkezdir.); 

2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin 
Türkiye'de icra edilmesi; 

3. Ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya 
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(Hükümetin, teklifi) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

2. Mevduat ve özel alacaklar karşılığında 
bir takvim yılında alman faizlerin 1 000 lirası 
(Muhtelif müesseselerden veya bir müessesenin 
muhtelif şube veya ajanslarından alman mev
duat faizlerinde bu had her müessese veya her 
müessesenin muhtelif şube ve ajansları için 
ayrı ayrı nazara alınır.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 23 ncü madde
sinin 1 numaralı bendi kaldırılmıştır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 31 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Mükellefin kendisine, eşine ve küçük çocuk
larına tanınan geçim indirimi hadleri : 

1. Mükellefin veya eşinin 65 yaşını doldur
ması halinde her birine ait geçim indirimi had
di iki kat; 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

edilmekte olması veya Türkiye'de değerlendi
rilmesi; 

b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare 
meclisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, 
tasfiye memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ik
ramiye, temettü hissesi ve benzerlerinin Tür
kiye'de değerlendirilmesi; 

4. Serbest, meslek kazançlarında: Serbest 
meslek faaliyetlerinin Türkiye'de icra edilmesi 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayri
menkulun Türkiye'de bulunması ve bu mahi
yetteki mal ve hakların Türkiye'de kullanılması 
veya Türkiye'de değerlendirilmesi; 

6. Menkul sermaye iratlacranda: Sermaye
nin Türkiye'de yatırılmış olması; 

7. Sair kazanç ve iratlarda: Bu kazanç 
veya iratları doğuran işin veya muamelenin 
Türkiye'de ifa edilmesi veya Türkiye'de değer
lendirilmesi ; 

Bu maddenin 3 ncü, 4 ncü, 5 nci ve 7 nci 
bendlerinde sözü edilen değerlendirmeden mak
sat, ödemenin Türkiye'de yapılması veya öde
me yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de 
ödiyenin veya nam ve hesabına ödeme yapıla
nın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından 
ayrılmasıdır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

2. Tasarruf mevduatı karşılığında bir tak
vim yılında alman faizlerin 500 lirası (Muhte
lif müesseselerden veya bir müessesenin muh
telif şube veya ajanslarından alman mevduat 
faizlerinde bu had her müessese veya her mü
essesenin muhtelif şube ve ajansları için ayrı 
ayrı nazara alınır.) 
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2. Mükellefin veya eşinin veya küçük ço
cuklarının, 

dilsiz, bir gözü kör, el ve ayaklarmm birini 
kullanamıyacak derecede sakat olmaları halin
de, sakatlığa mânız olanlara ait geçim indirimi 
haddi iki kat; 

3. Mükellefin veya eşinin veya küçük ço
cuklarının, 

iki gözü kör, el ve ayaklarının ikisini kul
lanamıyacak derecede sakat olmaları halinde, 
sakatlığa mâruz olanlara ait geçim indirimi 
haddi üç kat; 

olarak nazara alınır. Yukarıda belirtilen şe
killerde sakat olup da 65 yaşını dolduranların 
geçim indirimi hadlerine bir kat daha ilâve 
olunur. 

MADDE 5. — Aynı kanunun değişik 96 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İratlarda vergi tevkif atı: 

MADDE 96. — Aşağıda yazılı menkul ser
maye iratları ve dagıtılmıyan kazançlar vergi 
tevkif atına tâbidir: 

1. Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımları; 

2. Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin kâr payları; 

3. Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketler kâr payları; 
İstihkak sahibi gerçek kişilere (kurumlar dışın
da kalan dar mükellefiyete tabi yabancı tüzel 
kişiler dâhil) nakden veya hesaben ödendiği 
anda bu kişiler bakımından elde edilmiş sayı
larak bu sırada ödemeyi yapan tarafından ver
gi tevkifatma tâbi tutulur. Hesaben ödeme, 
iratları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı 
durumda gösteren kayıt ve muameleleri ifade 
eder 

4. Dagıtılmıyan kurum kazançları; 
Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan koo

peratif şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassül eden safi kazançlarının, aşağıdaki (A) 
ve (B) bendlerinde yazılı indirim ve ilâveler 
yapıldıktan sonra kalan miktar dagıtılmıyan 

] (Geçici Komisyonun değiştirişi) 

İ 

MADDE 3. — Aynı kanunun değişik 96 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Menkul sermaye iratlarında ve dagıtılmıyan 
kurum kazançlarında vergi tevkifatı : 

MADDE 96. — Bu maddenin 1 ve 2 numa
ralı fıkralarında gösterilen menkul sermaye 
iratları ile dagıtılmıyan kurum kazançları Ge
lir Vergisi tevkifatma tabidir. 

1. Menkul sermaye iratlarında : 
Aşağıdaki bendlerde gösterilen menkul ser

maye iratları gerçek kişilere nakden veya hesa
ben ödendiği anda, ödemeyi yapanlar tarafın
dan vergi tevkifatma tabi tutulur : 

a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımları; 

b) Adi komandit şirketlerde komanditer
lerin kâr payları; 

c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde kâr paylan. 

Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bu-
lunmıyan ve kurumlar dışında kalan tüzel kişi
lerin mevduat faizleri hariç olmak üzere yuka-
nda gösterilen menkul sermaye iratlan da bu 
fıkraya göre vergi tevkifatma tabidir. 

Bu fıkrada geçen hesaJben ödeme tâbiri, bu 
iratlan ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı 
borçlu durumda gösteren kayıt ve muameleleri 
ifade eder. 
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kazanç olarak, Kurumlar Vergisi beyannamele
rinin verileceği süre içinde, bu şirketlerce vergi 
tevkif atına tabi tutulur : 

A) Şirketlerin kazancından yapılacak in
dirimler : 

a) Gelir Vergisi tevkifatma tabi şirket 
kazancı dolayısiyle ödenmiş olan veya henüz 
ödenmemiş olmakla beraber şirket için borç ola
rak tahakkuk eden Kurumlar Vergisi; 

b) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 
mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her çeşit ihtiyat akçeleri ve 
provizyonlar; 

c) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapüan bağış 
ve yardımlar (kurum kazancından bu nevi
den bir indirim yapılmışsa bu miktar hariç); 

d) Ödenmiş olan vergi ve para cazaları ile 
Âmme alacaklarının tahs'l usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, ge
cikme zamları ve faizler; 

e) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassül edip Kurumlar veya Gelir Vergisi kanun
larının alâkalı hükümleri muvacehesinde fii
len mahsubu yapılamamış geçmiş yıllar zarar
ları; 

f) Şirketlerin gerçek kişi olmıyan ortak
larının sermaye paylarına tekabül eden ka
zanç hisseleri (Türkiye'deki işyeri yahut daimî 
temsilcisi bulunmıyan veya bulunup da kazan
cını bu yerlerde veya bu temsilciler vasıta-
siyle sağlamıyan dar mükellefiyete tabi ku
rumların sermaye yapılarına tekabül eden ka
zanç hisseleri hariç); 

g) 4 numaralı fıkraya göre vergi tevki-
fatı yapılmazdan evvel şirket ortaklarına dağı
tılmış olup üzerinden Gelir Vergisi kesilmiş bu
lunan kâr hisseleri. 

B) Şirketlerin kazancına yapılacak ilâve
ler : 

a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna 
edilmiş olan menkul kıymet faiz ve temettü-
leri; 

b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 
olan iştirak kazançları; 

4 numaralı fıkra hükmüne göre, vergi tev-
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2. Dağıtılmıyan kurum kazançlarında : 
Sermaye sirkatleri ile kazanç dağıtan koope

ratif şirketlerin Kurumlar Vergisine matrah 
olan kurum kazancından ödenmiş veya öden
mesi gereken Kurumlar Vergisi çıkarıldıktan ve 
aşağıdaki indirim ve ilâveler yapıldıktan sonra 
kalan miktar dağıtılmıyan kurum kazancıdır. 

Dağıtılmıyan kurum kazancı, bu şirketlerce 
Kurumlar Vergisi beyannamesinin verileceği 
siira içinde vergi tevkifatma tabi tutulur. 

A) İndirimler : 
a) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 

mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her çeşit ihtiyat akçeleri ve proviz
yonlar ; 

b) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ve belediyeler 
ile köylere, kamu menfaatlerine yararlı dernek
lere ve Türk Kanunu Medenisine göre kurulan 
vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımlar. (Kurum kazancından bu neviden 
bir indirim yapılmışsa bu miktar hariç); 

c) ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile 
Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

d) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassül edip Kurumlar veya Gelir Vergisi Ka
nunlarının alâkalı (hükümleri muvacehesinde 
fiilen mahsubu yapılamamış geçmiş yıllar za
rarları ; 

e) Şirketlerin 1 numaralı fıkraya göre 
vergi tevkifatma tabi tutarak nakden veya 
hesaben ödedikleri kâr payları ile Kurumlar 
Vergisi Kanununun 24 ncü maddesine göre Ku
rumlar Vergisi tevkifatma tabi tutulmuş kâr 
payları; 

f) Şirketlerin tam mükellefiyete tabi ku
rum olan ortaklarına nakden veya hesaben öde
dikleri kâr payları. 

B) İlâveler : 
a) Gelir ve Kurumlar Vergilerinden istis

na edilmiş bulunan menkul sermaye iratları; 
b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan iştirak kazançları; 
2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatma ta

bi tutulmuş bulunan dağıtılmıyan kazançların 
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kifatma tabi tutulmuş bulunan şirket ka
zançlarının sonradan ortaklara dağıtılması ha
linde 3 numaralı fıkraya göre ayrıca Gelir Ver
gisi tevkif atı yapılmaz. 

Dar mükellefiyette gerçek kişilerle kurum
lar dışında kalan tüzelkişilerin kâr payların
dan 3 numaralı fıkraya göre tevkif olunacak 
vergiden, 4 numaralı fıkraya göre bu kişilerin 
sermaye paylarına tekabül eden kazanç kısmı 
üzerinden tevkif olunan vergi, tevkifatı yapan-
larca indirilir. 

Ortaklar, şirketçe kesilmiş olan bu vergi
leri, iratların kendilerine intikal ettiği döne
me mütaallik yıllık beyannameleri üzerinden 
ödeyecekleri Gelir Vergisinden mahsubeder-
ler ve mahsup fazlası varsa umumi hükümler 
dairesinde hak sahiplerine iade olunur. 

4 numaralı fıkranın (f) bendi hilâfına ger
çek kişi olmıyan ortakların kazanç hisselerin
den bu fıkraya göre Gelir Vergisi kesilmiş ol
ması halinde, kesilen bu vergiler, istihkak sa
hibi ortakların yazılı talepleri üzerine Vergi 
Usul Kanunu hükümleri dairesinde, terkin ve 
kendilerine iade olunur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun değişik 105 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin tevkifatı nispetleri : 

MADDE 105. — Gelir Vergisi tevkifatmm 
nispetleri : 

A) Tam mükellefiyette; 
a) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 

yazılı ödemelerde % 15, 
b) Aynı maddenin 4 numaralı bendinde 

yazılı ödemelerde % 2, 
c) 96 ncı maddeye giren menkul sermaye 

iratlarında % 15, 
B) Dar mükellef iyette; 
a) 96 ncı maddenin 3 numaralı fıkrasına 

giren kâr paylarında % 40, 
b) Aynı maddenin diğer fıkralarına giren 

menkul sermaye iratlarında ve dağıtılmıyan 
kazançlarda % 15, 
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sonradan tam mükellefiyete tabi ortaklara nak
den veya hesaben ödenmesi halinde, bunların 
gerçek kişilere aidolan kısmından ayrıca vergi 
tevkifatı yapılmaz; tüzel kişilere ait kâr payla" 
nndan, aynı fıkraya istinaden evvelce tevkif 
edilmiş olan vergiler, mahsup hükümleri daire
sinde tevkifatı yapan kuruüıa ret ve iade olu
nur. 

2 numaralı fıkraya göre dağıtılmıyan ka
zançlar üzerinden tevkif edilmiş bulunan vergi
ler, istihkak sahibi tüzel kişiler veya bunların 
ortakları tarafından mahsubolunamaz. 

1 numaralı fıkra hükmüne göre kesilmiş olan 
vergiler, istihkak sahibi gerçek kişilerin bu irat
ların kendilerine intikal ettiği döneme ilişkin 
yıllık beyannameleri üzerinden ödenmesi gere
ken Gelir Vergisinden mahsubedilir; bu mahsup 
sonucunda kalan kısım, umumi hükümler daire
sinde hak sahiplerine iade olunur. 

Dar mükellefiyette, gerçek kişilerle Türki
ye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan ve 
kurumlar dışında kalan tüzel kişilerin kâr pay
larından, bu maddenin 1 numaralı fıkrasının 
(c) bendine dayanılarak tevkif olunacak vergi
den, bunların sermaye paylarına tekabül eden 
dağıtılmıyan kazanç kısmı üzerinden tevkif 
edilmiş bulunan vergi, tevkifatı yapan kurum 
tarafından mahsubolunur. 

MADDE 4. — Aynı kanunun değişik 105 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkifatı nisbetleri : 

Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatımn nis
betleri : 

A) 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde 
yazılı ödemelerde % 2; 

B) 96 ncı maddenin 2 numaralı fıkrasında 
yazılı dağıtılmıyan kazançlarda % 15; 

O) istihkak sahibinin tam mükellefiyete 
tabi olması halinde; 

a) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 
yazılı serbest meslek işleri dolayısiyle yapılana 
ödemelerde % 15; 

b) 96 ncı maddeye giren menkul sermaye 
iratlarında % 15; 
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c) Serbest meslek kazançlarında % 20, 
d) 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde 

yazılı ödemelerde % 20 dir. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 107 nci mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türki
ye'de daimî temsilcisi mevcutsa mükellef he
sabına daimî temsilci (Türkiye'de birden fazla 
daimî temsilcinin mevcudiyeti halinde, mü
kellefin tâyin edeceği tarhiyat tarihine kadar 
böyle bir tâyin yapılmamışsa temsilcilerden 
her hangi birisi), daimî temsilci mevcut de
ğilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlıyan-
lar; 

tarhiyata muhatap tutulurlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 8. — 3 . 6 . 1949 tarihli ve 5422 
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 
8 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında ve
ya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelinden 
beri sahibolduklarını ispat ve tevsik eden tam 
mükellefiyete tabi anakurumlarm, kuruma iş
tiraklerinden elde ettiklri kazançlar (İştirak 
kazançları istisnası). 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluşlarda 
kuruluş anında sahibolduğu iştirak hissesine 
isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

MADDE 9. — Aynı ka,nunun değişik 12 nci 
maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları (Bir numaralı fıkra hükmü dışında ka
lanların elde ettikleri mevduat faizleri hariç) 
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D) İstihkak sahibinin dar mükellefiyete 
tabi olması halinde : 

a) 96 nci maddenin 1 numaralı fıkrasına 
giren menkul sermaye iratlarında % 40; 

b) 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde 
yazılı serbest meslek işleri dolayısiyle yapılan 
ödemelerde % 20; 

c) 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde 
yazılı ödemelerde % 20 dir. 

MADDE 5. — Hükümet tasarısının 7 nci 
maddesi, 5 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM -

Kurumlar Vergisi Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 6. — Hükümet tasarısının 8 nci 
maddesi, 6 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Hükümet tasarısının 9 ncu 
maddesi, 7 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 10. — Aynı kanunun değişik 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkif yolu ile alman Kurumlar Vergisi, 
tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata 
ait muhtasar beyanname. 

Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi 
kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları 
Kurumlar Vergisi tevkifatına tabidir : 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Gayrimenkul sermaye iratları; 
4. Menkul sermaye iratları (Her nevi ala

cak faizleri dâhil, 12 nci maddenin 6 numaralı 
bendinde vergi dışı bırakılan mevduat faizleri 
hariç); 

5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret un
vanı, alâmeti farika ve benleri gayrimaddi hak
ların satışı, devri ve temliki mukabilinde alınan 
bedeller. 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
kifatında gayrisâfi miktarları üzerinden nazara 
aîmır. 

Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev
kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar Vergisi tevkifatmm nisbeti, ku
rumların G.V.K. nun 75 noi maddesinin 1 ve 3 
numaralı bendlerinde yazılı kâr paylarında 
% 40, diğerlerinde % 20 dir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alı
nan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddele
re göre beyanname verilmesi veya bu madde 
şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için veri
lecek beyannamelere mezkûr kazanç ve irat
ların ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları 
sağlıyanlar, bu kazanç ve iratlardan Kurumlar 
Vergisi tevkifat?. yapmaya mecburdurlar. 

Kp.aanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödiyen veya tahakkuk etti
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 

(Geçici Komisyonun dcğiştirişi) 

MADDE 8. — Aynı kanunun değişik 24 ncü 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tevkif yolu ile alman kurumlar vergisi, 
tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata 
ait muhtasar beyanname, 

Madde 24. - A) Dar mükellefiyete tabi 
kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları ku
rumlar vergisi tevk^atına tabidir : 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Gayrimenkul sermaye iratları; 
4. Menkul sermaye iratları (her nevi ala

cak faizleri dâhil, 12 nci maddenin 6 numaralı 
bendinde vergi dışı bırakılan mevduat faizleri 
hariç); 

5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 
unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi 
hakların satışı, devri ve temliki mukabilinde 
alman bedeller, 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
kifatmda gayri safî miktarları üzerinden na
zara alınır, 

Bu madde gereğince kurumlar vergisi tevki
fatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar tarafmdan ayrıca 
gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar vergisi tevkifatmm nisbeti, ku
rumların birinci fıkranın 4 numaralı bendi şü
mulüne giren ve Gider Vergisi Kanununun 75 
nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinde ya
zılı kâr paylarında % 40, bunların dışında ka
lan menkul sermaye iratları ile, fıkranın 1, 2, 3 
ve 5 numaralı bentlerinde yazılı kazanç ve irat
larda % 20 dir. 

Bakanlar Kurulu, veya iş merkezleri vergi 
anlaşması yapılan âkit devletlerde bulunan dar 
mükellefiyete tâbi kurumların birinci fıkranın 
3 ve 5 numaralı bentleri şümulüne giren ve gay
rimaddi hakların kiralanması, satışı, devri ve 
temliki mukabilinde elde ettikleri gelirlerden 
yapılacak vergi tevkifatı nisbetinde, gerekli de
ğişiklikleri yapmaya yetkilidir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle 
alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci mad
delere göre beyanname verilmesi veya bu mad
de şümulüne girmiyen kasanç ve iratlar için ve-

M. Meclisi (S. Sayısı : 796) 



— 40 — 

(Hükümetin teklifi) 

iratları ile bunlardan kestikleri Kurumlar Ver
gisini mütaakıp ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler. 

Bu maddeye göre dar mükellefiyete tabi ku
rumların kâr paylarından tevkif olunacak ver
giden, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı madde
sinin 4 ncü fıkrasına göre kesilmiş bulunan ver
gi, tevkifatı yapanlarca indirilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre 
defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu mad
deye göre yaptıkları vergi tevkifatını ayrıca 
kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

O) Kurumlar Vergisi tevkif atına ait muhta
sar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın gös
terilmesi lâzımdır : 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya un
vanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkif atın ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkif atının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi ke

senin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesinin 

adı, 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri Ma

liye Bakanlığınca tâyin olunur. 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

rilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve irat
ların ithali ihtiyarîdir. 

Bu maddeye göre yapılan kurumlar vergisi 
tevkifatı tutarı ile iradı ödeyen şirkete ait ku
rumlar vergisinin bu irada tekabül eden kısmı
nın toplamı, bu şirketin ortağı olan yabancı ku
rumun tam mükellefiyete tâbi bulunduğu dev
lette, aynı kazanç ve irat üzerinden alman bu 
mahiyetteki vergiler toplamını aştığı takdirde, 
fazlası umumî hükümler dairesinde tevkifatı 
yapan şirkete iade olunur. Şu kadar ki, bu su
retle iade edilecek vergi miktarı, aynı kazanç 
ve irat dolayısiyle Türkiye'de tam mükellefi
yete tâbi kurumların ödemek zorunda bulun
dukları kurumlar vergisi ile bu kurumların Ge
lir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesine göre 
tam mükellef gerçek kişilere ait menkul serma
ye iratları üzerinden tevkif etmeleri gereken 
gelir vergisi toplamını aşan kısma inhisar eder. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları 
sağlıyan, bu kazanç ve iratlardan kurumlar 
vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, kurumlar 
vergisi tevkifatına tâbi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödeyen veya tahakkuk etti
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri kurumlar ver
gisini müteakip ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler. 

Bu maddeye göre dar mükellefiyete tâbi ku
rumların kâr paylarından tevkif olunacak ver
giden, Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı madde
sinin 4 ncü fıkrasına göre kesilmiş bulunan ver
gi, tevkifatı yapanlarca indirilir. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına gö
re defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu 
maddeye göre yaptıkları vergi tevkifatını ay
rıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar vergisi tevkifatına ait muh
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzımdır : 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 
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MADDE 11. — Aynı kanunun değişik 25 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet 

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

1. Sermaye şirketleri ile kooperatif şirket
lerde % 30, 

2. Diğer kurumlarda % 40, 
Nispetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

ÜÇÜNİOÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 12. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununun 4 ncü madde
sine aşağıdaki (n) ve (o) işaretli fıkralar eklen
miştir : 

Vergiden müstesna tekel maddeleri : 
n) I - Tekel Genel Müdürlüğünün teklifi 

üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkla
rınca tesbit olunacak esaslara göre, tekel me
mur, hizmetli ve işçilerine verilecek tekel mad
deleri, 

II - Er ve erbaşlar için imal edilip bunlara 
verilen sigaralar, 

o) Numune olarak veya propaganda ve rek
lâm maksadiyle bedelsiz verilen her nevi tekel 
maddeleri. (Bunların yıllık en çok miktarı ile 
sair hususlar, Tekel Genel Müdürlüğünün tek-
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b) Beyannamede gösterilen tevkif atın ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

d) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkifatının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 

kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesi

nin adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri 

Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 9. — Hükümet tasarısının 11 nci 
maddesi, 9 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Gider Vergileri Kanunundaki değişiklikler 

MADDE 10. — Hükümet tasarısının 12 nci 
maddesi, 10 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 
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lifi üzerine Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakan
lıklarınca tesbit olunur.) 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 13 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Tekele tabi maddelerden, imalâtçı işletme-
lerce Tekel Genel Müdürlüğüne veya bu genel 
müdürlüğün satış teşkilâtına gönderilenlerde 
vergi mükellefi Tekel Genel Müdürlüğüdür. Ba
his konusu işletmelerin Tekel Genel Müdürlüğü
ne veya satış teşkilâtına bu şekilde gönderdik
leri tekele tabi maddeler vergiye tabi tutulmaz. 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah : 

Madde 14. — Verginin matrahı, testtim edi
len : 

a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye 
tabi olan akar yakıtlarla, III ncü tablodaki gli
koz ve tuzun saf sıkletleri, 

b) Tekel dışı içkilerle metil alkolün litre 
olarak miktarı, 

c) Kibritin çöp adedi ollarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovat saat olarak miktarı, 
e) Havagazmm metreküb olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayrisâfi sıkleti, 
g) Tekele tabi maddelerden tütün mamulle

ri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın aylık 
satış bedelleri tutarı, 

Aylık satış bedelleri tutarı tâbiri, Tekel Ge
nel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafın
dan bir ay içinde bayilere yapılan tekel madde
leri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 

h) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tâbiri, teslim edilen maddeler 

karşılığında, her ne adla olursa olsun, müşteri
den alman veya müşterinin borçlandığı para ve
ya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 
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MADDE 11. — Aynı kanunun 5 nci madde
sinin sonuna aşağıdaki (d) işaretli fıkra ek
lenmiştir : 

Kâğıt imalâthaneleri muaflığı : 
d) Münhasıran ve müstemirren hurda ve 

kırpıntı kâğıtlar ilk madde olarak kullanmak 
suretiyle kâğıt ve mukavva imâl eden mües
seseler. 

MADDE 12. — Hükümet tasarısının 13 ncü 
maddesi, 12 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 13, — Aynı kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrah : 

Madde 14. — Verginin matrahı, teslim 
edilen : 

a) 1 nci tabloda siklet üzerinden vergiye 
tabi olan akar - yakıtlarla, III ncü tablodaki 
glikoz ve tuzun saf sijkletleri, 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak miktarı, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak mijktarı, 
e) Havagazmm metreküp olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayri saf sikleti, 
g) Tekele tabi maddelerden tütün mamul

leri ile ispirto ve ispirtolu içkiler ve çayın ay
lık satış bedelleri tutarı, 

Aylık satış bedelleri tutarı tabiri, Tekel Ge
nel Müdürlüğü tevzi ve satış üniteleri tarafın
dan bir ay içinde bayilere yapılan tekel mad
deleri satış bedellerinin toplamını ifade eder. 

h) Diğer maddelerin satış bedelidir. 
Satış bedeli tabiri, teslim edilen maddeler 

karşılığında, her ne adla olursa olsun, müşte
riden alınan veya müşterinin borçlandığı para 
veya diğer değerlerin toplamını ifade eder. 
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i) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tutan 
bulunmıyan tesllimlerde, Vergi Usul Kanununa 
göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye matrah 
ittihaz olunur. 

j) Kombine imalâtta ve 3 ncü maddenin 
(d) fıkrasının sonunda parantez içindeki hük
mün şümulüne giren hallerde, dikiş ve nakış ip
liği imalinde kullanılan ham pamuk ipliğinin 
değeri ile bu iplikler üzerinde yapıdan bitim iş
lerine ait değer ve satmalmıp bitim işlerine tabi 
tutulan pamuktan dikiş ve nakış ipliklerinde bi
tim işlerinden mütevellit değer artışı Vergi Usul 
Kanununun 267 nci maddesi hükümleri daire
sinde tesbit edilir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

b) ölçü esası : 

Madde 24. — îthad edilen : 
a) I nci tabloda sıklet üzerinden vergiye 

tabi tutulmuş olan akar yakıtlarla, III ncü tab
lodaki glikoz ve tuzun saf sıkletleri, (Akar ya
kıtların zarfları bu kanuna bağlı IV ncü tablo
daki pozisyonuna göre vergilendirilir. 

b) Tekel dışı içkilerle metil alkolün litre 
olarak miktarı, 

c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak miktarı, 
e) Havagazının metreküb olarak miktarı, 
f) Kahvenin gayrisaf sıkletidir. 

MADDE 16 — Aynı kanunun 27 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Vergi matrahı aylık satış bedeli tutan olan 
tekele tabi maddelerin tesliminde ilk madde in
dirimi uygulanmaz. 

MADDE 17. — Aynı kanunun nakliyat ver
gisi nisbetleri ile ilgili 38 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

I - Yolcu taşımalarında : 
A) Şehiriçi taşımalannda % 6, 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

i) Satış bedeli veya aylık satış bedeli tu
tarı bulunmıyan teslimlerde, Vergi Usul Kanu
nuna göre hesaplanacak emsal bedeli vergiye 
matrah ittihaz olunur. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdajki şekilde değiştirilmiştir : 

b) Ölçü esası : 

Madde 24. — İthal edilen : 
a) I nci tabloda siklet üzerinden vergiye 

tabi tutulmuş olan akar - yakıtlarla, III ncü 
tablodaki glikoz ve tuzun saf sikletleri (Akar -
yakıtlann zarfları bu kanuna bağlı IV ncü 
tablodaki pozisyonuna göre vergilendirilir,) 

b) Tekel dışı içkilerin litre olarak miktan, 
c) Kibritin çöp adedi olarak miktarı, 
d) Elektriğin kilovatsaat olarak miktan, 
e) Havagazının metreküp olarak miktarıı 
f) Kahvenin gayri saf sikletidir. 

MADDE 15. — Hükümet tasansmın 16 nci 
maddesi, 15 nci madde olaralk aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun nakliyat ver
gisi nispetleri ile ilgili 38 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Nispet : 

Madde 38. — Nakliyat Vergisinin nispet
leri aşağıda gösterilmiştir : 

I - Yolcu taşımalannda : 
A) Şehir içi taşımalarında % 6 
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B) Şehir dışı taşımalarında: 
a) Üç mevkili taşımalarda : 
jaa) Üçüncü mevki, güverte ve tek mevkili 

taşımalarda % 10, 
bb) tkinci mevkide ve motorlu trende 

(matrahın kira olması halinde de bu nisbet uy
gulanır.) % 20, 

cc) Birinci ve lüks mevkilerde % 25, 
b) îki mevkili taşımalarda : 
aa) ikinci mevkide (matrahın kira olması 

halinde de bu nisbet uygulanır.) % 15, 
bb) Birinci mevkide %20. 
II - Yük taşımalarında % 10, 
Aşağıdaki taşımalar şehiriçi taşıma sayılır : 
a) Belediye sınırları içinde yapılan taşıma

lar şehiriçi taşımadır. 
b) Bir şehir ile bu şehre iktisaden bağlı 

olan meskûn yerler bir bölge sayılır. 
Bu bölge içinde aynı taşıtla tarifeye isti

naden birden fazla gidiş veya geliş olarak ya
pılan taşımalarda şehir içi taşımadır. 

Bu bölgeler Maliye ve Ulaştırma Bakanlık
larınca birlikte tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 44 ncü madde
sine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:. 

Muhtelif istihsal yerleri olan mükelleflere 
ait vergiler, bunların müracaatları üzerine, 
merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesince 
tarh olunur. 

Elektriğin dağıtımı dolayısiyle «müstahsil» 
sayılanlarla, Tekel Genel Müdürlüğü için tarh 
yeri, bunların bağlı bulundukları yer vergi 
dairesidir. 

iş gerektirirse Maliye Bakanlığı, vergileme
de kolaylığı ve güvenliği sağlamak maksadı 
ile tarh yerini tâyin etmeye yetkilidir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 47 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki (f) işaretli fıkra ek
lenmiştir : 

f) Tekel Genel Müdürlüğünce tekele tabi 
maddeler için bir aylık teslimleri gösterecek 
şekilde düzenlenecek beyanname o ayın sonun
dan itibaren 75 gün içinde verilir. 

Tekel Genel Müdürlüğü Ağustos ayının so
nuna kadar düzenliyeceği bilançosuna dayana-

B) 
a) 

aa) 

bb) 

cc) 

aa) 

bb) 
i l 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

Şehir dışı taşımalarında : 
Ü§ mevkili taşımalarda : 
Üçüncü mevki, güverte ve tek-
mevkili taşıtlarda % 10 
îkinci mevkide ve motorlu trende 
(matrahın kira olması halinde de 
bu nispet uygulanır) % 20 
Eiriııci ve lüks mevkilerde % 25 
îki mevkili taşımalarda : 
İkinci mevkide (matrahın kira ol
madı halinde de bu nispet uygu
lanır) 
Birinci mevkide 
Yük taşımalarında 

Aşağıdaki taşımalar şehir içi taşıma 

% 15 
% 20 
% 10 
sayı

lır 
a) Belediye sınırları içinde yapılan taşı

malar şehir içi taşımadır. 
b) Bir şehir ile bu şehre iktisaden bağlı 

olan meskûn yerler bir bölge sayılır. 
Bu bölge içinde aynı taşıtla tarifeye istina

den birden fazla gidiş veya geliş olarak yapı
lan taşımalar da şehir içi taşımadır. 

Bu bölgeler Maliye ve Ulaştırma bakanlık
larınca birlikte tesbit ve ilân olunur. 

MADDE 17. — Hükümet tasarısının 18 nci 
maddesi, 17 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18. — Hükümet tasarısının 19 ncu 
maddesi, 18 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 
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rak geçen malî yılın istihsal vergisi matrahını 
gösteren ve aylık beyannameler muhteviyatını 
kesimleştiren toplu ve özel bir beyanname daha 
tanzim ederek, aynı yılın Ekim ayı sonuna ka
dar, bağlı olduğu vergi dairesine verir. 

Muhtasar beyannamedeki.fazlalık veya nok
sanlıklar mezkûr Ekim ayına ait istihsal ver
gisi beyannamesinde yazılı matraha eklenir 
veya ondan indirilir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 60 ncı madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

60 ve 61 nci maddeler hükümleri, tekele 
tabi maddeler bakımından Tekel İdaresi hak

kında uygulanmaz. 
MADDE 21. — Aynı kanunun 65 nci mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:. 
Şaraba ait istihsal vergisinin tarh, tahak

kuk ve tahsili : 
MADDE 65. — Şarap müstahsılarına ait is

tihsal vergisi Tekel İdaresi tarafından, mev
zuatı gereğince, tarh ve tahakkuk ettirilip tah
sil olunarak vergi dairesine ödenir. Bu tarhiya-
ta ait bilgiler Tekel Genel Müdürlüğünün 47 
nci maddesinin (f) fıkrası gereğince vereceği 
aylık beyannamelerde ayrıca gösterilir. 

MADDE 22. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun değişik (2/D) pozisyonunun (i) fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

D) Akaryakıtlar : 
Petrol ve şist yağlan (Ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol 
veya şist yağını ihtiva eden: 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar : 

a) İso - oktan (R) (A.S.T.M. Research me
todu ile tâyin edilen) oktan numarası 95 ( dâ
hil) ve daha yukarı olanlar (1 kg. S. den 121 
ki-..) 

b) Diğerleri (1 kg. S. den 74,50 kr.) 

M. Meclisi 

((Jeçiei Komisyonun dcğiştirişi) 

MADDE 19. — Hükümet tasarısının 20 nci 
maddesi, 19 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Hükümet tasarısının 21 nci 
maddesi, 20 nci madde olarak aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 66 ncı mad
desine, bu maddenin birinci fıkrasından sonra 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Bu kanunla tekel maddelerinden alınan is
tihsal vergisi gelir bütçesine irat kaydolunur. 
Karşılığında her yıl bu vergiye ait tahminlerin 
% 2 si nisbetinde belediyelere verilmek üzere 
Maliye bütçesine ödenek konur. 

MADDE 22. — Hükümet tasarısının 22 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 796) 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 23. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun değişik (2/D) pozisyonunun (iii) fık
rasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :-

c) Makina yağları, Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinin 27,06; 27.07; 27.28; 27.14; 27.15 ve 
27.16 nci pozisyonlarındaki maddeler... % 30 

MADDE 24. — Aynı kanuna bağlı I sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir:. 

4 ncü suni plâstik maddeler, selülozun eter 
ve esterleri ve suni reçineler: 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu fas
lının 39.01; 39.02; 39,03; 39.04; 39.05 ve 39.06 
pozisyonlarında yazılı maddeler (Tarife Cetve
linin mezkûr pozisyonlarına dâhil olan plâstik
ten mamul hazır eşya hurdaları ve mamul eş
ya vasfında olanlar hariç) (Tarife Cetvelinin 
39.01 - 39,06 pozisyonlarında yazılı müstahsal-
ların imalâtçıları tarafından bizzat istihsal olu
narak uçucu organik muhalliller içinde eritil
mesi halinde yalnız mahluller içindeki sözü edi
len müstahsallar bu pozisyon gereğince dâhil
de alınan istihsal vergisine tabidir.) ...%40 

MADDE 25. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun 8 nci pozisyonunun başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

3 ncü kâğıt ilk maddelerinden ve hurda kâ
ğıtlardan imal edilmiş kâğıt ve mukavva: 

MADDE 26. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun (10/D) işaretli pozisyonuna aşağıdaki 
iikr?, eklenmiştir:. 

(Dikiş ve nakış ipliği imalinde kullanılmak 
üzere teslim edilen hampamuk iplikleri % 30 
nisbetinde; hampamuk ipliği üzerinde, dikiş 
ve nakış ipliği vücuda getirilmek maksadiyle, 
imalâtçısı tarafından kendi namına veya baş
kaları hesabına yapılan bitim işlerindeki de
ğer artışları % 18 nisbetinde vergiye tabidir.) 

(Ccçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 23. — Hükümet tasarısının 23 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Suni plâstik maddeler, selülozun eter 
ve esterleri ve suni reçineleri : 

Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu fas-
ImM 39.01 ilâ 39.03 p o anyonlarında yazılı müs
tahsallar (39 ncu faslın 3/c ve 3/d işaretli not
larında belirtilen müstahsallar ile kullanılmış 
eşya hurdaları hariç,) (39,01 ilâ 39.06 pozis
yonlarındaki müstabsalların imalâtçıları tara
fından bizzat istihsal olunarak uçucu organik 
ra.ıüiıallikr idnds eritilmesi halinde, bu müstah-
salların, mahlul içindeki miktar % 50 den az 
ise, sadece % 50 den az olan müstahsal bu po
zisyona göre dâhilde alman istihsal Vergisine 
tabidir.) (Satmalınan bu müstahsallarm uçucu 
organik muhalliler içinde eritilmesi halinde, 
39.01 ilâ 39.06 pozisyonuna giren sözü edilen 
müstahsalm mahlul içindeki miktarı % 50 den 
fazla ise, bu mahlul bu pozisyona göre dâhilde 
alman istihsal Vergisine tabi tutulur.) % 40 

MADDE 25. — AJTOI kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun 8 nci pozisyonunun başlığı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

8. Kâğıt ilk maddelerinden ve hurda ve 
kırpıntı kâğıtlardan imâl edilmiş kâğıt ve mu
kavva : 

MADDE 26. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun 10 ncu pozisyonunun (B) işaretli fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

B) Nebati lifi maddelerden imal edilen 
iplik, ip, kınnap, halat ve urganlar (Satınalı-
nıp bitim ameliyesine tabi tutulanlar dâhil, üs
tüpü hariç), 

a) Kendirden, ketenden, sizalden, manilâ-
•dan mamul ip, kınnap, halat ve urganlar % 15 

b) Diğerleri % 30 

M. Meclisi (S. Sayısı : 796) 



(Hükümetin teklifi) 

MADDE 27. — Aynı kanuna bağlı 1 sayılı 
tablonun 13 ncü pozisyonuna aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir: 

(Yukarıdaki 1 ve 2 nci fıkralarda yazılı itri-
yat ve tuvalet maddelerini satmalarak ambalaj
layıp teslim edenler de bu kanunun tatbikatın
da müstahsil sayılırlar ve teslimleri yukarı
da yazılı nisbetler üzerinden vergiye tabi tu
tulur.) 

MADDE 28 — Aynı kanuna bağlı Tl sayıh 
tablonun sonuna 8 nci pozisyon eklenmiştir 

8 nci Buz dolapları % 13 

MADDE 29. — Aynı kanıma bağlı 3 ncü tab
lonun ballığı aşağıdalıi şekilde değiştirilmiştir: 

III - Kahve, kakao, glikoz ve Tekel dışı içki
ler ile Tekele tabi maddeler tablosu. 

MADDE 30. — Aynı. kanuna bağlı III ncü 
tablonun 3 noü pozisyonuna aşağıdaki (e) fık
rası eklenmiştir : 

e) Vermut ve kınakına şarabı (Litrede (50 
kuruş) 

MADDE 31. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun sonuna aşağıdaki 5 nci pozisyon eklen
miştir : 

5. Tekele tabi maddeler : 
A) Tütün mamulleri : 
(Sigara, puro, pipo, tütünleri, kıyılmış tütün, 

enfiye, tömbeki ve benzeri tütün mamulle
ri) % 70 

B) İspirto ve ispirtolu içkiler: 
a) ispirto % 70 
b) Bu tablonun 3 ncü poizsyonunda yazılı 

olanlar dışında kalan her türlü ispirtolu içki
ler % 70 

C) Her çeşit çay % 70 
D) Metil alkol (Litrede 500 kuruş) 
E) Her çeşit tuz (Kiloda 1 kuruş) 

MADDE 32. — Aynı kanuna bağlı IV say.-h 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu 
faslının 39.07 poizsyonmıda yazılı eşya (Aynı 
fasıl 39.01 - 39.06 pozisyonlarına dâhil bulunan 
mamul eşya ile plâstikten mamul eşyanın hurda 
ve döküntüleri ve aynı pozisyonlarda zikredilen 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

MADDE 27. — Hükümet tasarısının 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Hükümet tasarısının 29 ncu 
maddesi, 28 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 29. — Hükümet tasarısının 30 ncu 
maddesi, 29 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Aynı kanuna bağlı III ncü 
tablonun sonuna aşağıdaki 5 nci pozisyon eklen
miştir : 

5. Tekele tabi maddeler : 
A) Tütün mamulleri : 

. ^Sigara, puro, pipo tütünleri, kıyılmış tütün, 
enfiye, tömbeki ve benzeri tütün mamulleri) 

% 70 
B) İspirto ve ispirtolu içkiler : 
a) ispirto % 70 
b) Bu tablonun 3 ncü pozisyonunda yazılı 

r-Hnlar dışmıâa kalan her türlü ispirtolu iç
kiler % 70 

O) Her çeşit cay % 70 
D) Her çeşit tuz (Kiloda 1 kuruş) 

MADDE 31. — Aynı kanuna bağlı IV sayılı 
tablonun değişik 4 ncü pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

4. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 39 ncu 
faslının 39.07 pozisyonunda kayıtlı eşya (39 ncu 
fablın 3/c ve 3/d işaretli notlarında belirtilen 
müstahsallar ile kullanılmış eşya hurdaları ve 
aynı pozisyonlarda zikredilen müstahsalların 
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(Hükümetin, teklifi) 

müstahsallann uçucu organik muhalliler içinde
ki mahlûlleri muhallilin nisbeti ağırlık bakımın
dan mahlûlün % 50 sinden fazla olursa bu po
zisyona göre vergilendirilir.) % 35 

Tekele tabi maddelerin vergi nisbet ve had
leri : 

MADDE 33. — Tekele tabi maddelerin bu ka
nunla belli edilen vergi nisbet ve hadlerini lü
zumu halinde Bakanlar Kurulu, Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanlıklarının teklifi üzerine, in
dirmeye ve indirilmiş vergi nisbetlerini kanuni 
hadlerine kadar artırmaya yetkilidir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar Kanunundaki değişiklik 

MADDE 34. — 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 86 ncı maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

II ar edan muaf olanlar 

Madde 86. — Aşağıda yazık kişiler pasa
port (müddetin uzatılması işlemleri hariç) ve 
vize harçlarından muaftırlar : 

a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere 
giden işçiler, 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

(Geçici (Komisyonun değiştirişi) 

uçucu organik muballiller içimdeki mahlûlleri 
muhallilin nisbeti ağırlık bakımınidan mıahlulün 
% 50 sinden fazla olursa bu pozisyona göre ver
gilendirilir.) % 35 

Tekele tabi maddelerin vergi nisbetleri : 

MADDE 32. — Tekele tabi maddelerin vergi 
nispetlerinde, bu kanunun 30 ncu maddesindeki 
nisbetleri aşmamak üzere, Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanlıklarının teklifi ile değişiklikler 
yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 33. — 3437 sayılı Tütün ve Tütün 
inhisarı Kanununun 115 nci maddesindeki is
tisna, İstihsal Vergisi hakkında uygulanmaz. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Harçlar ve Damga Vergisi kanunlarındaki 
değişiklikler 

MADDE 34. — 2 . 7 . 1964 tarihli ve 492 sa
yılı Harçlar Kanununun 86 ncı mıalddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

Harcdan muaf olanlar 

Madde 86. — Aşağıda yazıttı kişiler pasaport 
(memleket dışında konsolosluklarca müddetin 
uzatılması işlemleri hariç) ve vize harçlarından 
muaftırlar; 

a) Çalışmak üzere yabancı memleketlere gi
den işçiler, 

b) Pasaportların refakat hanesinde kayıtlı 
olanlar. 

MADDE 35. — 1 . 7 . 1964 tarihli ve 488 
sayıllı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı 
tablonun (I - Resmî işlerle ilgili kâğıtlar) bölü
münün (C) fıkrasının sonuna aşağıdaki 14 nu
maralı pozisyon eklenmiştir : 

14. İstiklâl Madalyası verilmiş bulunanlara 
vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref aylık
larının ödenmesine ait her türlü kâğıtlar. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

ithalde alınacak Damga Resmi hakkındaki Kanu
na ait değişiklik 

MADDE 35. — 7 . 2 . 1967 tarihli ve 828 
sayılı ithalde Alınacak Damga Resmi hakkın
daki Kanunun 2 nci maddesindeki % 15 nisbe-
ti, % 25 olarak değiştirilmiştir. 

Son Hükümler 

Kaldırılan, hükümler 

MADDE 3& — Aşağıdaki kanunlar ve hü
kümler kaldırılmıştır : 

1. 8 . 6 . 1942 tarihli ve 4250 sayılı ispirto 
ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanununun 7 nci 
ve 10 ııcu maddeleri, 20 nci maddesinin inhisar 
resmi ile ilgili hükümleri ve 43 ncü maddesi, 

2. 20 . 5 . 1942 tarihli ve 4223 sayılı Kahve 
ve Çay İnhisarı hakkındaki Kanunun 3 ncü ve 
16 ncı maddeleri, 

3. 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tua 
Kanununun 8 ve 34 ncü maddeleri ve Fevkalâ
de vaziyet dolayısiyle bâzı Vergi ve Resimlere 
Zam icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 
29 . 5 . 1941 tarihli 4040 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesinin tuzdan Müdafaa Vergisi alınması 
hakkındaki hükümleri, 

4. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 2460 sayılı Tütün 
ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi hak
kında Kanun ile bu kanunda değişiklik yapıl
masına dair 26 . 3 . 1945 tarihli ve 4708 sayılı 
ve 1 . 8 . 1951 tarihli ve 5823 sayılı kanunlar, 

5. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı 
Vergi ve Resimlere Zam icrasına dair 3828 ve 
4040 sayılı kanunların bâzı hükümlerinin değiş
tirilmesine ve bâzı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dâhil olan 27 . 5 . 1942 tarihli Ve 
4226 sayılı Kanunun 16 ncı ve aynı kanunun 
8 nci maddesindeki Müdafaa Vergisi istisnası ile 
ilgili hüküm," 

6. 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 3 ncü maddesi, 

7. İnhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harb 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 . 5 . 1929 tarihli ve 1485 sayılı Ka
nununa, 3 ve 4 ncü maddeleri. | 

(Geçici Komisyonun değiştirişi) 

BEŞİNCİ BOLÜM 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkındaki 
Kanuna ait değişiklik 

MADDE 36. — Hükümet tasarısının 35 nci , 
maddesi, 36 ncı madde olarak aynen ka*bul edil
miştir. 

ıSon hükümler 
Kaldırılan hükümler 

MADDE 37. — Aşağıdaki kanunlar ve hü
kümler kaldırılmıştır : 

1. 8 . 6 . 1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto 
ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 7 nci ve 
10 ncu maddeleri, 20 nci maddesinin inhisar Res
mi ile ilgili hükümleri ve 43 ncü maddesi, 

2. 20 . 5 . 1942 tarihli ve 4223 sayılı Kah
ve ve çay inhisarı hakkındaki Kanunun 3 ncü 
maddesinin inhisar Resmine ait hükümleri ve 16 
ncı maddesi, 

3. 11 . 12 . 1936 tarihli ve 3078 sayılı Tuz 
Kanununun 8 ve 34 ncü maddeleri ve Fevkalâde 
vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere zam 
icrasına dair olan 3828 sayılı Kanuna ek 
29 . 5 . 1941 tarihli ve 4040 sayılı Kanunun 27 
nci maddesinin tuzdan Müdafaa Vergisi alın
ması hakkındaki hükümleri, 

4. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 2460 sayılı Tü
tün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında Kanun ile bu kanunda değişiklik ya
pılmasına dair 26 . 3 . 1945 tarihli ve 4708 sa
yılı ve 1 . 8 . 1951 tarihli ve 5823 sayılı kanun
lar, 

5. Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair 3828 ve 4040 sa
yılı kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilme
sine ve bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icra
sına dair olan 27 . 5 . 1942 tarihli ve 4226 sa
yılı Kanunun 16 ncı maddesi ve aynı kanunun 
8 nci maddesindeki Müdafaa Vergisi istisnasiyle 
ilgili hüküm, 

6. 1 . 7 . 1948 tarihli ve 5237 sayılı Bele
diye Gelirleri Kanununun 3 ncü maddesi. 
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(Hükümetin teklifi) 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 5 nci 
maddesi hükümleri kurumların 1968 yılı kazanç
ları hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 6 ncı 
maddesinde yazılı vergi nisbetleri 1 . 1 . 1969 
tarihinden itibaren nakden veya hesaben öde
nen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iratlar 
hakkında uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun, Kurum
lar Vergisi Kanununun 24 ve 25 nci maddeleri
ni değiştiren 10 ve 11 nci maddeleri kurumla
rın 1968 yılına ait kazançları hakkında da uy
gulanır. 

(Geçici Komisyonun değiştirici) 

Geçici maddeler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu
nun değişik 96 ncı maddesiyle, 4 ncü maddesiy
le değiştirilen aynı kanunun 105 nci maddesinin 
(B), (C/b) ve (D/a) bendleri hükümleri; 

a) Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin 1968 yılı şirket kazancından elde ettikleri 
kâr payları, 

b) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerin 1968 yılı kazançlarından 
mütevellit menkul sermaye iratları ve dağıtılmı-
yan kazançları, 

Hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun 3 ncü 
maddesiyle değiştirilen Gelir Vergisi Kanunu
nun 96 ncı maddesinin 1 nci fıkrasiyle bu kanu
nun 4 ncü maddesiyle değiştirilen aynı kanunun 
105 nci maddesinin (D/a) bendi hükümleri dar 
mükellefiyete tabi gerçek kişilerle Türkiye'de 
işyeri veya daimî temsilcisi bulunmıyan kurum
lar dışındaki tüzelkişilere 1968 yılından önceki 
yıllara ait şirket kazançlarından 1 . 1 . 1969 ta
rihinden itibaren nakden veya hesalben ödenen 
kâr payları hakkında da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu kâr paylarından tüzelkişile
re aidolanlardan evvelce tevkifat yapılmışsa, 
tevkifatı yapan şirketlerce, kesilecek vergiden 
mahsubolunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — a) Bu kanunun 8 
nci maddesiyle değiştirilen Kurumlar Vergisi 
Kanununun değişik 24 ncü maddesinin 1 nci fık
rasının 4 numaralı bendi hükmü ile aynı madde
nin dördüncü fıkrasında yazıttı % 40 vergi tev
kifatı nisbeti 1968 ve daha önceki yıllara ait şir
ket kazançlarından 1 . 1 . 1969 tarihinden iti
baren nakden veya hesaben ödenen veya tahak
kuk ettirilen iratlar hakkında da uygulanır. 

Şu kadar ki, bu iratlardan evvelce Gelir Ver
gisi Kanunu hükümlerine göre tevkifat yapıl
mışsa, kesilen vergi, tevkifatı yapan şirketlerce, 
kesilecek vergiden mahsubolunur. 

b) Bu kanunun 9 ncu maddesiyle değiştiri
len Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci 
maddesinde yazıttı vergi nisbetleri kurumların 
1968 takvim yılı kazançları hakkında da uygu-
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MADDE 37. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Yürütme 

MADDE 38. — Bu kanunun 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

bükümlerini 

Barbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
8. T. Müftüoğlu 

13 .12 .1968 
Devlet Bakanı 

8. öztürk 
Devlet Bakanı 

K. Ocak 
Adalet Bakanı 

H. Dinçer 

(Geçici Komisyonun değiştirip) 

lanır (1968 takvim yılı içinde kapanan özel he
sap dönemlerine ait kazançlar hariç). 

GEÇİCİ MADDE 4. — 14 . 7 . 1965 tarihli 
ve 658 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 2. — a) Bu kanunun 1 nci maddesi 
ile değiştirilen 2836 sayılı Kanunun 22 nci mad
desinin (B/a) bendinde yer alan Kurumlar Ver
gisinden muafiyete ilişkin hüküm 1 . 1 . 1963 
tarihinde, 

b) Bu kanunun 1 nci maddesi ile değiştiri
len 2836 sayılı Kanunun 22 nci maddesinde yer 
alan diğer hükümler kanunun yayımı tarihinde, 

Yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gider Vergileri Ka
nununun bu kanunla değiştirilmeden önceki 38 
nci maddesinin son fıkrası hükmü gereğince Ma
liye ve Ulaştırma Bakanlıklarınca evvelce tesbit 
ve ilân edilmiş olan şehir içi taşımalara ait ka
rarların, bu kanunla sözü edilen maddede yapı
ttan değişiklik üzerine, değişik hükümler daire
sinde aynı Bakanlıklarca gereken kararlar alı
nıncaya kadar, uygulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1969 yılı Maliye Ba
kanlığı Bütçesinin malî transferler bölümüne, 
Tekel maddelerinden alınacak İstihsal Vergisi
nin % 2 si nisbetinde ödenek kaydetmeye Mali
ye Bakanı yetkilidir. 

Yürürlük 

MADDE 38. — Hükümet tasarısının 37 nci 
maddesi, 38 nci madde oüarak aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 39. — Hükümet tasarısının 38 nci 
maddesi, 39 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MrMeclisi -;• (S. SayihiiS/.79») 
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(Hükümetin teklifi) 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Balkanı V. 
•S. T. Müftüoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
/. Ertem 

Ticaret Bakanı 
A. Türkü 

Güm. ve Tekel Bakanı 
İV. Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 
8. Bilgiç 

Sanayi Bakanı 
M. Turgut 

Turizm vo Ta. Bakanı 
N. Kürşad 

İçişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
C. Bilgehan 

Bayındırlık Bakanı 
O. Alp 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakanı 
B. Dağdaş 

Çalışma Bakanı V. 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
U. Sezgin 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Toker 

• 4 * ^ 

M. Meclisi (S. Sayısı : 796) 


