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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Seyhan Milletvekili Ahmet Remzi Yüregir'in, 
431 sayılı Kanunla Hazineye intikal eden emva
lin durumu hakkındaki sözlü sorusuna, Maliye 
Bakanı, 18 Nisanda cevap vereceğini bildirdi. 

Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'un, İs
tanbul Adalet Sarayı yangınında yanan bir dos
yaya dair olan sözlü sorsusuna, Adalet Bakanı 
cevap verdi. 

Çanakale Milletvekili Niyazi Çıtakoğlu'nun 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması
na lüzum olmadığına dair olan Karma Komisyon 
raporu okundu. Üzerinde yapılan görüşmeler
den sonra rapor kabul olundu. 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve iş
letilmesi hakkındaki Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi bitirildi. 

Bâzı kimyevi müstahsalların hangi tarife po
zisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki Kararın 

Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi Orhon'-
un, Safranbolu Hükümet Konağının durumuna 

Tasan 
1. — Demiryollar ve limanlar inşaatı için 

gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkındaki 4643 sayılı Kanuna ek Kanun tasa
rısı (1/532) (Bütçe Komisyonuna). 

önerge 
2. — Bolu Milletvekili ihsan Yalçın ve iki 

arkadaşının, Geçici Dilekçe Komisyonunun 

onanmasına dair olan Kanun tasarısının birinci 
görüşülmesi tamamlandı. 

Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek 
madenî su boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmamasına dair olan Kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
Kanun teklifinin birinci görüşülmesi bitirildi, 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulla
rı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldı-
rılmasma dair olan Kanun tasarısının birinci gö
rüşülmesi tamamlandı. 

4 . IV . 1949 Pazartesi günü saat 14 te topla-
nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Bingöl Milletvekili Tunceli Milletvekili 

F. F. Düşünsel NecmeddinSahir Sılan 
Kâtip 

Urfa Milletvekili 
A. Akan 

dair olan sözlü soru önergesi, İçişleri Bakanlı
ğına gönderilmiştir (6/297). 

18 . III . 1949 tarihli Haftalık karar cetvelinde
ki 1231 sayılı kararın Kamutay'da görüşülmesi
ne dair önergesi ve (4/145) (Geçici Dilekçe Ko
misyonuna). 

Rapor 
3. — Gümrük Kanunu tasarısı ve Geçici Ko

misyon raporu (1/67) (Gündeme), 

Soru 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 



B Î R l N C t OTURUM 
Açılma saati : 14/ 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 
KATİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Sait Koksal (îsparta) 

mm* ı 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
3. — SORULAE 

1. — Tokad Milletvekili Reşit önder'in, ku
rulacak olan Tütüncüler Bankan }hakkında Eko
nomi ve Ticaret Bakanlığından sözlü sorusu 
(6/291) 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
yoktur. Geldiği zamanki gündeme bırakıyoruz. 

2. — Tokad Milletvekili Recai Oüreli'nin, 

4. — aöBty 
1. — Büyük Millet Meclisi 1948 yılı Ekim : 

Aralık ayları hesabı hakkında Meclis hesapları-
* n\ inceleme Komisyonu raporu (5/99) [1] 

(Rapor okundu) 

BAŞKAN — Bilgi edinilmiştir. 
2. — Menkul ve gayrimenkul emval ile bun

ların intifa haklarını ve daimî vergilerin mek-
tumlarını haber verenlere verilecek ikramiyele
re dair olan 1905 sayûı Kanunun birinci madde
sinin yorumlanması hakkında Başbakanlık tez
keresi ve Maliye ve Bütçe Komisyonları rapor
ları (3/248) [2] 

(Bütçe Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
mı? Raporu oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Rapor kabul edilmiştir. 

3. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayûı Kanuna 
bağlı (1) sayûı cetvelde değişiklik yapûmast ve 

[1] 160 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 159 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 

dağlık, ormanlık ve yaylalik bölgelerde bulunan 
köylülerin kalkınması için ne gibi tedbirler alın
dığı hakkında Tarım ve Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlıklarından sözlü sorusu (6/292) 

BAŞKAN — Ekonomi ve Ticaret Bakanı yok. 
Tarım Bakanı birşey söyliyecek mi? Oda yok. Bu
nu. da tehir ediyorum. 

LEN İŞLER 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 2825 sayılı Kanuna iki madde 
eklenmesine dair olan 4607 sayûı Kanuna bağlı 
(2) sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkın
da Kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Büt
çe Komisyonları raporları (1/465) [1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Değiş
tirge yoktur. Maddelere geçiyoruz. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 1 sa
yılı cetveli değiştiren 4607 sayılı Kanuna bağlı 2 
sayılı cetvelde değişiklik yapılması hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Deylet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı 1 sayılı cetvelin Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına ait kısmına 4607 sayılı Kanunla ek
lenmiş bulunan Müsteşar Muavinliği kadrosu kal-. 
dırümıştıı. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tu-
tanağmdadır. 
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B : 64 4 . 4 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edeaier.... Etmi 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel 
Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenici... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci görüşülmesi, bitmiştir. Tümü
nü yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etnıiyerıler... Kabul edilmiştir. 

4. — Şirketi Hayriyenin satınalmasına dair 
olan Sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 
sayılı Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun tasarısı ve Ulaştırma, Mali
ye ve Bütçe Komisyonları raporları (1/294) [1] 

BAŞKAN — ikinci görüşülmesidir. Maddele
ri okutuyorum. 

Şirketi Hayriyenin satın alınmasına dair olan 
Sözleşmenin onanması hakkındaki 4697 sayılı I 
Kanunun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 

hakkında Kanun i 

MADDE 1. — 15 .1.1945 tarih ve 4697 sa
yılı Kanunun 5 w\ maddesine aşağıdaki hüküm
ler eklenmiştir -. 

Ortaklık Emekli Sandığından emekli, sakat, 
du] ve yetim aylığı almakta olanlarla kanunun 

yayımı tarihinde şirketçe emekliye sevkedilmemiş 
ve yaş hadleri sebebiyle Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletme kadrosuna alınamamış olan
lardan isstiyenler tasfiye sonunda sandıktan al
dıkları hakiki tediye miktarını ayrıca faiz yürü-
tülmeksizin aylıklarından onda biri kesilmek su
retiyle Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme 
Genel Müdürlüğü Emekli Sandığına ödemeyi 
kabul ve taahhüt ederlerse bu aylıkları adı geçen 
Emekli Sandığınca sandık esas ve usullerine göre 
aynen ödemeye devam olunur ve haklarında 
15 . I I . 1937 tarihli ve 3137 sayılı Kanun hü
kümleri uygulanıl. 

Şirketi Hayriye Memurları Emekli Sandığı-

[1] Birinci görüşülmesi 62 nci Birleşim tuta-
nağındadır. 
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[ nın tasfiyesi sonucunda ilgililere ödenmiş bulu

nan paralardan kesilen vergiler Maliye Bakanlı
ğınca Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletmesi 

i Memurları Emekli Sandığına ödenir. 
| BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü-
! rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3, — Bu kanun, hükümlerini Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ikinci görüşülmesi bitmiştir. Tümü
nü yüksek oynuza sunuyorum. Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

' 5. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/171) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı?.... 

Buyurun Maliye Bakanı. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlarım; 
dört seneden beri memleket efkârı umumiyesi-
ni işgal eden Gelir Vergisi, Esnaf Vergisi ve 
Kurumlar Vergisinden müteşekkil ve yeni ver
gi ıslahatımızın mihverini teşkil eden tasarılar 
Büyük Meclisin Karma Komisyonunda esaslı 
tetkiklerden geçtikten sonra Yüksek Heyeti
nizin tetkik ve müzakeresine sunulmuş bulun
maktadır. 

Şahsan bu münasebetle bir noktayı belitmek 
isterim; bu üç tasarı ve bunların tetkik usu
lüne mütaallik hükümlerini toplıyan Vergi 
Usul Kanunu ikinci defa, seçimlerin yenilenme-

! sinden sonra Meclise takdim edilmişti. Bende
niz o devrede Büyük Meclise iltihak eden bir 

i arkadaşınız olarak ve bu mevzuda meslek iti
bariyle biraz meşgul olmuş bir arkadaşınız sı-

[ fatiyle bu üç verginin mazbata muharrirliğine 
seçilmiştim. Ne garip bir tecellidir ki, bugün 

| Bu kanunları tatbik edecek makamın mesuliye
tini üzerime almış bulunuyorum. 

[ Arkadaşlar; sözlerime başlamadan, esasa 

[1]147 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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girmeden evvel, burada bâzı hususlar hakkında 
teşekkürlerimi arzetmek istiyorum. 

Evvelâ Gelir Vergisi sistemi ile memleketimiz
de vergi reformunun mihverini teşkil eden bu 
tasarıları ilk defa Hükümet namına takabbül 
ederek bunun üzerinde çalışan muhterem arka
daşım Nurullah Sümer'e teşekkür etmek istiyo
rum. Memleketimizde ileri bir vergi sistemine 
geçmek mevzuunda kendisinin büyük himmeti 
görülmüştür. 

Gelir Vergisi tasarıları ikinci defa Yüksek 
Meclise takdim olduktan sonra, Komisyon sa
fahatında büyük himmetleri görülen değerli 
meslektaşnn ve arkadaşım; bugün aramızda 
bulunmıyan, kıymetli Devlet adamı Halid Naz-
mi Keşmir'i rahmetle anmak isterim. 

Nihayet son safhasında yine büyük himmet
leri sebketmiş olan kıymetli selefim Adalan'a 
şükranlarımı ifade etmek isterim. 

Gelir Vergisi tetkikatı sırasında bütün mem
lekette büyük bir alâka toplamıştır. Gelir Ver
gisinin, memleketimizin şartlarına, imkânları
na intibakı bakımından meslekî bütün teşek
küllerin bu hususta büyük gayretleri inzimam 
etmiştir. Komisyon mesaisinin her safhasında 
kendilerinden büyük faydalar gördük ve bu 
arada birçok ihtilâfları karşılıklı görüşme ne
ticesinde hallettik. Bu büyük memleket işin
de gösterdikleri yardımlardan dolayı bütün 
meslekî teşekküllerin mümessillerine huzuru-
nuzda teşekkül- etmeyi bir borç ve vazife bi
lirim. 

Nihayet uzun zaman memleketimizin özle
diği vergi yapısını tekemmül ettiren ve hakika
ten yorucu bir mesai ile girift mevzuları tetkik 
eden Geçici Komisyona ne kadar teşekkür 
etsek azdır. 

Geçici Komisyon Hükümet tarafından teklif 
edilen projeleri, esasına dokunmaksızm, pren
siplerine ilişmeksizin memleketimizin şartlarına 
intibak ettirmek için elinden gelen büün gay
reti sarfetmiştir. Ve bugün bu tasarılar Geçici 
Komisyonun bu himmetleri sayesinde memleke
tin hayat şartlarına ve bünyesine uygun birer 
kanun tasarısı olarak huzurunuza gelmiş bulun
maktadır. 

Arkadaşlar, gelir, esnaf, kurumlar ve usul 
kanunundan mürekkep olan yeni vergi man
zumesinin sistemi hakkında size uzun boylu 
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> izahat vermiyeceğim. Çünkü gerek Hükümet 

gerekçesi, gerekse Komisyon gerekçeleri Ge
lir Vergisi sistemi ile bizde bir vergi reformu 
yapılmasını gerektiren sebep ve zaruretleri teba
rüz ettirmiş ve yeni verginin prensiplerini, esas
larını etraflı ve doyurucu bir şekilde ifade et
miş bulunmaktadır. Bu itibarla benim bugün 
burada temas 'edeceğim nokta daha ziyade bu 
yeni sistemin mânasını, medlulünü ve umumi 
hatlarını tebarüz ettirmekten ibaret kalacaktır. 

Arkadaşalar;, bugün memlekette cari vergi
lerimizin âdil ve verimli olmadığı hususunda bu 
kürsüden bizzat şahsım da dâhil olmak üıere 
birçok mütalâalar serdedilmiştir. Bu bakımdan 
yeni vergi tasarıları memleketimizde vergicili
ğimiz bakımından hakikaten yeni bir ufuk aça
caklardır. Yeni vergi tasarılarının neyi istihdaf 
ettiğini, hangi esaslara dayandığını, ne gibi sis
tem ve prensipleri nefsinde cemettiğini anlıya-
bilmek ve gideceğimiz istikameti tesbit edebilmek 
üzere her şeyden evvel nereden geldiğimizi ve 
bugün nerede bulunduğumuzu bir defa daha 
huzurunuzda ve dolayısiyle memleket efkârı 
ıımumiyesine belirtmekte fayda vardır : 

Bizde bugün Gelir Vergisi, yerini alacağı 
vergiler manzumesinin, bittabi hudut ve şümulü 
daha geniş olmak suretiyle, Kazanç, Buhran, 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım Vergi
lerinden terekküp eden manzumeyi takibetmek-
tedir. 

Memleketimizde kazançları teklif etmenin 
uzun bir mazisi vardır. Bu, ta Tanzknattan son
ra başlıyan ıslahat hareketlerine kadar gider. 
Fakat bizde Kazanç Vergisinin ilk nüvesini teş
kil eden vergi, 1914 senesinde kabul edilerek 
o zamandan itibaren tatbik edilen «Temettü 
Vergisi » dir. Bu vergi Fransızların « Patent» 
Vergisinden iktibas edilmiş bir vergi mahiyetin
de idi. Ve garip bir tecellidir ki Fransızlar Pa
tent Vergisini terketmeye başladıkları bir za
manda biz oradan bu vergiyi almış bulunuyor
duk. 

Bunu da ifade etmek isterim ki birçok mües
seselerimizde olduğu gibi vergi ve diğer malî 
mevzuatımız da Fransızların mevzuatından dâi
ma müteessir olmuştur. 

Temettü Vergisi 1926 ya kadar devam etmiş
tir. O sene bu vergi terkedilerek yerine ilk Ka
zanç Vergisi ikame olunmuş ve 755 numaralı 
Kanunla kabul edilmiştir. 
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Temettü Vergisi tamamen karineye istinat 

etmekte idi. Elastikiyetten mahrum bulunuyor
du. 755 numaralı Kazanç Kanunu Vergisinin 
mevzuunu daha ziyade genişletiyor ve mümkün 
mertebe kazançla irtibatlı elâstiki bir sistem ya
ratıyordu. Bu sistem uzun müddet devam ede
memiştir. Kazanç Vergisi bidayette beyanname 
usulünü oldukça geniş tutmuş fakat bu sistem 
memleketimizin ve maliye teşkilâtımızın o günkü 
imkânları ve şartları bakımından fazla payidar 
olamamıştır. Arada birtakım tadiller yapılmış 
ve nihayet 1931 senesinde Büyük Millet Meclisi
ne bugün hâlâ yaşamakta bulunan 2395 numa
ralı Kazanç Vergisi Kanunu tevdi edilmiş ve 
muhtelif Komisyonlarda üç senelik bir çalışma
dan sonra 1934 senesinde meriyet mevkiine gir
miştir. Kazanç Vergisi Kanunu 755 numaralı 
Kanununa nazaran vergicilik bakımından daha 
ziyade ric'i hareket teşkil eder. O zaman hemen 
hemen tecrübe edilmemiş olan bir sistemde, yani 
kazançları beyana tâbi tutmak usulüne birden 
bire girmekten mütevellit bir sarsıntının neticesi 
olarak ric'i bir hareket geçirmiştir. 

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanunu kabul 
edildiği tarihten itibaren birçok tadillere ve ek
lere mâruz kalmıştır. Kazanç Vergisi Kanunu, 
bünyesi, mahiyeti ve tekniği itibariyle elastiki
yetten mahrum ve daha ziyade sabit ve basit 
karinelere istinat eden bir vergi manzumesi ol
duğu için hiçbir zaman Millî ve ferdî geliri kav
rama ve takip etme imkânına sahip olamamıştır. 
Netekim, Kazanç Vergisi Kanununun kabul edil
diği tarihten itibaren, araya birtakım hâdiselerin 
girmesine ve bilhassa 1940 ve 1947 seneleri 
arasında millî gelir kısmen zahirî ve kısmen ha
kiki şekilde arttığı halde Kazanç Vergisi bunu 
kavrıyamamıştır. Harb başladıktan sonra bu 
vergiye muhtelif kanunlarla, mütaaddit zamlar 
yapılmıştır. Fakat bütün bu zamlara rağmen 
Kazanç Vergimiz fazla masrafları ne karşılıya-
bilmiş ve ne de yine harb şartlarının mevlûdu 
olan fazla iştira kabiliyetini bel'edebilmiştir. 
Bu zaaf Kazanç Vergisinin bünyesi mahiyeti 
ve tekniği itibariyle o geri bir sistem olmasın
dan ileri geliyordu, tşte Kazanç Vergimizin bu 
noksanını, adaletsiz ve verimsiz taraflarını na
zarı itibara alınarak Hükümetçe daha 1944 se
nesinde Kazanç Vergisi Kanunu ıslah yoluna 
gidilmenin zaruri olduğu kanaatine varılmış ve 
çalışmalara başlanmıştı. Bidayetteki çalışmalar 
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bu İslahatın daha ziyade, Kazanç Vergisi çer
çevesi içinde kuvveden fiile çıkarılması istika
metinde olmuştur. Fakat tetkikler sırasında 
görülmüştür ki, Kazanç Vergisi kadrosu içinde 
yapılmak istenen ıslahat satıhda kalmaya, pal-
yatif mahiyette olmaya mahkûmdur. 

Uzun tetkiklerden sonra Kazanç Vergisini 
'bir tarafa bırakarak modern vergi sistemlerine 
dönülmesi ilmî, insicamlı bir vergi yapısı vücu
da getirmek zarureti hâsıl olmuştur. 

Arkadaşlar; bugün mer'i bulunan Kazanç 
Vergisinin ne kadar adaletsiz olduğunu tebarüz 
ettirebilmek için size şu misalleri arzetmek is
terim; 1947 senesinde Kazanç Vergisi ve onun
la birlikte mütalâa edilmesi lâzımgelen Muva
zene, Buhran, Hava Kuvvetlerine Yardım ver
gilerinin, bütçeye sağladığı yekûn 368 milyon 
liradır. Bu 368 milyondan 261 milyon lirası ta
mamen hizmet erbabı üzerine çökmektedir. Bi
lindiği üzere Kazanç Vergimiz mahiyeti itiba
riyle yekdiğerinden farklı dört vergi grupunu 
ihtiva etmektedir : 

Bunlardan birisi, beyannameli mükellefler, 
yani hakiki Kazanç Vergisi mükellefler, 

Diğeri, hizmet erbabı, yani ücretler üzerin
den alman vergi, 

Üçüncüsü, mütaahhitlerden kesilen bir ne- • 
vi Muamele Vergisi mahiyetindeki vergi, 

Dördüncüsü de, karine, yani, işgal ettikleri 
yerlerin gayrisâfi iratları ve gündelik gayrisâ-
fi kazanç esasları üzerinden vergi veren mükel
leflerdir. 

Şu halde Kazanç Vergimiz, bütün bu mükel
lef zümresini kavradığını iddia ederken, bun
ların gelirlerinden parça parça alınan mik
tarlar yekdiğeriyle hiçbir zaman münasebettar 
olmamıştır. Gayrisâfi iratta, bâzı hallerde ver
gi, kazancın % 1 ne kadar inmiştir. Beyanna
meli mükelleflerde verginin kazanca nispeti % 
75 - 80 e kadar çıkmıştır. Hizmet erbabı üzerin
de % 25 - 30 nispetinde ağır bir vergi tesiri 
yapmıştır. O itibarla Yüksek Mecliste mütaad
dit kereler ifade edilmiş olan bu Kazanç Ver
gimizin bugünkü tekniği ve tatbikat sistemi 
itibariyle adaletsiz tarafını sadece şu misallerle 
bir defa daha huzurunuzda tebarüz ettirmek 
istiyorum. 

Bu vaziyet diğer misallerden sarfı nazar 
bugünkü Kazanç Vergimizin adaletsiz biı vergi 
manzumesi olduğunu açıkça göstermeye kâfidir, 

- İQ~~ 
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Gelir Vergisi, bu vergiye hâkim olan prensip 
bakımından hakiki gelire istinat eden bir vergi 
sistemidir. Gelir Vergisi, Kazanç Vergimiz 
hilâfına olarak veyahut Kazanç Vergimizin hiçbir 
zaman kuvveden fiile çıkaramıyacağı şahsilik vas
fını haizdir. Vergide şahsilikten ne kastediyoruz? 
Vergide şahsilikten kastettiğimiz mâna mükellefin 
hakiki gelirine ve hakiki durumuna göre ver
giye tâbi tutulmalıdır. Diğer taraftan bugün 
vergide adalet sadece hakiki gelirden bir hisse 
almak mânasına alınmaz. Vergide adalet şahıs
ların gelirlerine göre muayyen bir müterakkiliği 
de zaruri kılar. Vergide adalet budur. Müte
rakkiliği gayrişahsi bir vergi sisteminde hak
kiyle tatbik etmek imkânı mevcut değldir. Mü-
terakkilik, ancak ve ancak hakiki gelire göre, 
hakiki gelirin ifadesine göre tatbik edilebilir. 

Gelir Vergisinin prensiplerinden birisi ve 
belki de birincisi, Gelir Vergisinin umumi ol
masıdır. Prensip itibariyle bütün gelirler Gelir 
Vergisine tâbi olurlar. Gelir Vergisi iktisadi 
sahada tarafsızlığını muhafaza ederek iktisadi 
hayatın gelişmesine engel olmaz. Nihayet Gelir 
Vergisi; mükellefin aile vaziyetini nazara al
mak, asgari geçim indirimi yapmak gibi vergi 
adaletinin temelini teşkil eden prensiplerin tat
bikini emreder. Nazari bakımdan, ilmî bakım
dan Gelir Vergisi sisteminin tenkidi hemen he
men mümkün değildir. Gelir Vergisinin tenkidi 
daha ziyade tatbik kabiliyeti bakımından mü
talâa edilmek lâzım gelir. 

Nitekim memleketimizde Gelir Vergisi mev
zuu ortaya atıldığı günden itibaren Gelir Ver
gisinin? âdil bir vergi sistemi olduğu hemen 
İttifakla kabul edilmiştir. Gelir Vergisi üzerin
deki münakaşalar daha ziyade tatbik kabili
yeti bakımından olmuştur. Gelir Vergisinin 
tatbik kabiliyeti iki zaviyeden mütalâa etmek 
lâzımgelir. 

Birincisi: Mükellefler zaviyesinden, ikincisi 
Maliye teşkilâtı zaviyesinden. 

Gelir Vergisi hakiki geliri istihdaf ettiğine 
ve Gelir Vergisinde esas; beyan bulunduğuna 
göre mükelleflerin asgari bir muhasebe anlayı
şını zaruri kılar. Mükellef defter tutacaktır, be
yanname verecektir ve defter tutma, bej^anname 
verme bakmamdan diğer bâzı vecibeleri de yerine 
getirecektir. Memleketimizde bunun tatbik edi-
lemiyeceği hususu üzerinde durulmuştur. 

Arkadaşlar; evvelâ şunu ifade edeyim ki, 
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Gelir Vergisinde, Gelir Vergisine tâbi bütün 
mükelleflerin beyanname vereceklerini düşün
mek, yanlış bir noktaya saplanmak demektir. 
Gelir Vergisi esas itibariyle beyana istinat 
eder. Bununla beraber bu vergide (stapaj) usu
lü geniş şekilde tatbik edildiği için beyanname 
miktarı mükellef adedine nazaran çok azdır. 
Nihayet beyanname külfeti, muhtelif kanallar
dan irat ve kazanç elde eden ve daha ziyade ti
caret ve sanayi erbabına teveccüh etmektedir. 

Şimdi huzurunuza tasvip için arzolunan tasa
rılarda defter tutma mevzuu da çok sadeleşmiş 
bulunduğu için bu bakımdan üzerinde fazla dur
maya değer mahiyetini kaybetmiştir. 

Tetkik edildiği zaman görülecektir ki, beyan
nameye tâbi mükellefler ve bilhassa ticaret ve sa
nayi erbabı, iki grupa ayrılmıştır. Bunlar meya-
nında geniş bir kütle sadece bir işletme defteri 
tutmakla iktifa edecektir. Tutacakları bu def
ter nihayet bir tarafına ticaretle uğraşıyorsa, 
aldığı malın maliyetini yazacak diğer tarafına 
da satışlarını kaydedecektir. Defter tutma mec
buriyetine dayanılarak bu reformun memleketi
mizde tatbik edilemiyeceği yolunda ileri sürülen 
mütalâaları teyit edecek bir sebep göremiyorum, 
Vergi Usul Kanunundaki hükümlerin bu gibi 
mütalâaları ortadan kaldırır mahiyette olduğu 
kanaatindeyim. Nihayet ticari usullere göre def
ter tutma usulü sadece gelirleri ve ciroları bü
yük bir hadde vâsıl olan tüccarlar için mevzuu-
bahistir. Esnaf için defter tutma mecburiyeti 
esasen mevzuubahis değildir. Netice itibariyle 
defter ve beyan bakımından mükelleflere tahmil 
edilecek yük izam edildiği nispette de değildir. 

Maliye teşkilâtı bakımından serdedilen mü
talâalara gelince; malî teşkilâtımızın bilhassa 
bu verginin tatbikına imkân vermiyecek halde 
olduğu mütalâası üzerinde ısrar edilmektedir. 
Bâzı arkadaşlar; malî teşkilâtımız, Gelir Vergi
sini hakkiyle tatbik edecek durumda değildir, 
imkânları, zihniyeti ve elemanları bu vergiyi 
hakkiyle tatbik etmeye müsait değildir diyorlar. 

Arkadaşlar; Gelir Vergisi, daha ziyade ka
rine esasına istinat eden ve bugün tatbik mev
kiinde olan Kazanç Vergimize nazaran Maliyeye, 
malî teşkilâta daha fazla külfetler yüklemekte
dir. Fakat bence Gelir Vergisinin maliye teşki
lâtı bakımından mütalâası, yüklenen külfetler
den ziyade, bir zihniyet meselesi olarak ele-
alınması lâzımgelir. 

- s ı -
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İSarine esasına istinat eden, ferdî ve millî ge- | 

lirler alâka ve irtibatı olmıyan vergi sistemlerin
de, mükellefin vergi karşısındaki rolü pasiftir. Fa
kat hakiki gelire dayanmak iddiasında olan, haki
ki geliri hedef ittihaz eden vergilerde mükellefin 
vergideki rolü aktiftir. Bu itibarla Gelir Vegi-
sinde mükellefle idare arasında bir temas ve teş
riki mesaiye lüzum ve ihtiyaç vardır. Eğer bu 
zihniyet yerleştirilebilirse Gelir Vergisinin tatbi
katından bu bakımdan fazla korkmaya mahal kal
maz. 

Gelir Vergisi bakımından Maliye teşkilâtımı
za karşı tevcih edilen tenkidlerin bir çoğu ve bu 
hususta beliren cesaretsizlik 755 sayılı Kanunun, 
o zamanki şartlara göre fazla ileri gitmesinden 
doğan muvaffakiyetsizliğin tesiriyle olmaktadır. 

Bugün Madiye Teşkilâtımız itiraf etmek lâzım
dır ki, 1926 - 1927 senelerindeki teşkilâtla kıyas 
edilemez. Hem bilgi seviyesi bakımından, hem 
teşkilât bakımından Maliye Vekâletiniz, herhal
de yirmi sene evvele nazaran çok farklı bir bün
ye arzetmektedir. 

Kaldı ki Gelir Vergisi mevzuunda en mühim 
dâva murakabe mevzuudur. Yani beyannamele
rin tetkiki mevzuudur. Beyannamelerin tetkiki 
ise, tamamen ve bu maksatla yetiştirilmiş bir 
heyete tevdi edilecektir. Eski kanun yani 755 
numaralı Kanun tatbik mevkiine girdiği zaman 
henüz elimizde yetişmiş eleman mevcut değildi. 
Bu gün elimizde 1945 senesinde kabul buyurdu
ğunuz bir kanunla sırf bu maksatla yetiştirilmiş j 
ihtisas sahibi elemanlar mevcuttur ve bunların 
halen miktarları 150 ye baliğ olmaktadır. Bina
enaleyh, beyanname tetkikatmın tahakkuk me
murunun eline tevdi edilmesi gibi bir mesele mev-
zuubahiş değildir. Beyanname tetkikatı işi Mül
kiye^ Hukuk, Ticaret ve diğer yüksek mektep
lerden mezun olmuş iki meslekî imtihan geçir
miş ve sıkı bir disipline, tâbi olarak yetiştirilmiş 
hesap uzmanlarına tevdi edilecektir. 

Diğer taraftan Gelir Vergisinin tatbikatına 
intizaren, Maliye teşkilâtımızda, usulleri basit
leştirmek bakımından birtakım tedbirler almak
tayız ve alacağız. Maliye teşkilâtının, Tahak
kuk ve Tahsil şubelerinin dağınık halde bulun
masına nihayet verilecektir. Yeni vergi daireleri 
teşkü edileek ve mükelleflerle idare arasındaki 
münasebetler esaslara bağlanaaktır. O itibarla 
Maliye teşkilâtında, işin bünyesine taallûk eden | 

.1949 0 : 1 
tedbirler Gelir Vergisiyle beraber düşünülmüş 
bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bugünkü usullerde mevut olan 
zabıtasızlık da Usul Kanunu ile izale edileek ve 
bu arada formaliteler basitleştirileektir. 

Dağınık halde bulunan ve hakikaten bugün 
mükelleflerde korku tevlit eden vergi'ezaları da
ha insicamlı bir hale sokulacaktır. Bütün bu iza
hatı vermekteki maksadım; Gelir Vergisinin tat
bikatına Maliye Bakanlığının hazırlıksız girme
diğini belirtmekten ibarettir. Bununla beraber 
vergi tatbikatı kolay olmıyaaktır. Hedef ve 
mevzuu hakiki geliri kavramak olan bir vergi; 
karine esasına istinat eden ve mükellefin tama
men pasif kaldığı bir vergi sistemi kadar kolay
lıkla tatbik edilemiyeceği aşikârdır. İlk zaman
larda güçlükler, hattâ sarsıntılar olacaktır. 

Fakat zamanla, bünyemize intibak etmeye 
başladıkça bu güçlükler ortadan kalkacaktır. 
Bugün önümüzde iki yol var, birincisi; rahat, 
kolay fakat verimsiz, adaletsiz ve iktisadi ha
yatı tazyik eden bir vergi sistemine yani daha 
ziyade karineye dayanan bir sisteme dönmek 
yolu. Biz, bugünkü şartlar dâhilinde böyle bir 
vergi sistemine dönemeyiz, buna imkân yoktur. 
İkinci yol; güçtür, rahat değildir fakat buna 
mukabil teklif adaletini sağlıyacaktır, iktisadi 
hayat sahasında mümkün mertebe bitaraflığı 
muhafaza edecektir, verimlidir. Bu iki yoldan 
birisini tercih etmek mecburiyetindeyiz. İşte 
bugün müzakeresine başlanmış olan Gelir Ver
gisi ve onu tamamlayıcı Esnaf ve Kurumlar 
Vergisiyle, bu ikinci yolu tercih etmiş ve vası
tasız vergiler sahasında yapmak istediğimiz ıs
lahat sahasında en mühim adımı atmış bulunu
yoruz. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Sayın Maliye Bakanından birkaç sualim 
var. 

Gelir Vergisi Kanunu, bizim vergi şeklimizi 
kökünden değiştiren mühim bir reform oluyor. 
Bu bakımdan bu kanunun Ankara, İstanbul, 
îzmir gibi ekonomik ve umumi kültür seviyesi 
daha müsait olan yerlerde birkaç yıl tatbik edil
dikten sonra trcrübe olunması, bu tecrübeden 
sonra da bütün memlekette tatbik cihetine gi
dilmesi bir tedbir olmaz mı idi? Bu bir.. 

ikincisi; bu kanunun tatbikatının istilzam 
edeceği maaş ve masrafların eski kanuna nispet
le Hazineye kaça mal olacaktır? 
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Bfcyle bir nispet yapılmış mıdır? 
Üçüncüsü; büyük çiftliklerden bu tasarı ni

çin vergiyi istisna etmiştir? Yani büyük çiftlik
lere bu kanun niçin tatbik edilmiyecektirî 

Bunların izah buyurulmasını, tenevvür için 
rica ederim. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, arkadaşımın sor
duğu suallerin üçüncüsünden başlıyayım : Bü
yük zirai kazançları niçin bu verginin haricinde 
bırakıyorsunuz, dediler. 

Gelir Vergisine karşı muhtelif zamanlarda, 
muhtelif kanallardan yapılan tenkidlerde Ge
lir Vergisinin prensip bütünlüğünü izale eden 
iki unsur gösterilmiştir : Bunlardan birisi, Es
naf muaflığı, ikincisi zirai kazançların bu ver
gi dışında bırakılmasıdır. Filhakika Gelir Ver
gisi, demin de temas ettiğim gibi, umumilik id
diasında bulunan bir vergi olduğu için imtiyaz 
tanımıyan bir vergi olması lâzımgeldiği için, bu 
iki gediğin mevcudiyeti vergi reformuna karşı 
ötenden beri menfi tavır takınmış olanlar tara
fından zaıf noktası olarak ele alınmıştır. Gelir 
Vergisindeki esnaf" muaflığı mevcuttur. Çünkü 
esnaf muaflığı müessesesi, memleketimizin rea
litelerine uygun bir müessesedir. Dünyanın hiç
bir yerinde Gelir Vergisinde esnaf muaflığı d*-
ye bir müessese yoktur. Bu muaflık Gelir Ver
gisi sistemine tamamen millî karakter veren 
bir müessese olmuştur. Kaldı ki, Gelir Vergisin
de asgari geçim indirimi müessesesi, mevcuttur. 
Esnaf kazançları aşağı yukarı asgari geçim had
di civarında bulunduğu için, esnafın vergiye 
tâbi olması, bir tarafta onları vergiye tâbi tut
mak, diğer taraftan asgari geçim haddi meka-
nizmasiyle vergi harici bırakmak gibi bir neti
ce verecekti. Bu da külfet olacaktı. 

Zirai kazançlar bahsine gelince, aynı esbabı 
mucibe burada da vardır. Bunu ikiye ayırmak 
lâzımdır. Memleketimizin millî gelirinde zirai 
kazançların işgal ettiği yer mühimdir. Son zi
rai istatistiklerimizde bu kazancın 3 - 3,5 mil
yar civarında olduğu görülmektedir. Bu kadar 
geniş bir geliri hariç bırakan bir vergiye gelir 
vergisi denilebilir mi? 

Bu maksatla iki noktayı, nazarı itibara al
mak lâzımdır. Büyük zirai kazançların Gelir 
Vergisi mevzuu harici tutulması hakikaten 
prensipi ihlâl eder mahiyettedir, ve bunun iza
hı da kolay değildir. Bunun izahı bugün için, 
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zirai sahadaki kazancı yakalama imkânlarımı
zın mahdut oluşudur; birinci plânda. Zirai ka
zanç dünyanın her yerinde, her memlekette ga
yet güçlükle yakalanan bir kazançtır. Bugün 
diğer memleketler, prensip itibariyle zirai ka
zançları vergi sistemi içine ithal etmiş olmakla 
beraber verginin umumi hasılatına nazaran, zi
rai kazançlardan alınan vergi miktarı daima 
küçük bir nispet arzetmektedir. Memleketimiz
de ise vaziyetin, bu bakımdan daha gayrimüsa-
it şartlar arzetmekte olduğu malûmunuzdur. 

Binaenaleyh, bugün için büyük zirai kazanç
ların, prensip itibariyle doğru olmakla bera
ber, teklif altına alınması gayet güçtür. İlerde 
bu husus düşünülebilir, fakat bugün için bunun 
düşünülmesine imkân yoktur. 

Küçük zirai kazançlara gelince : Hepimiz 
şu realiteyi biliriz ki, memleketimizin geniş nü
fusu daha ziyade küçük ziraat erbabından, 
köylüden teşekkül etmektedir. Köylünün ka
zancı ise, nihayet muayyen ve mahduttur. Bu 
bizim Gelir Vergisi tasarısı ile kabul ettiğimiz 
asgari geçim haddi civarındadır. Binaenalayh 
biz prensipi bozmamak için bütün ziraat erba
bını vergiye tâbi tutabilir ve bu küçük ziraat 
erbabını geçim haddi dolayısiyle vergi dışında 
bırakabilirdik. Fakat bu muamele birtakım lü
zumsuz külfetleri- mucip olmaktan başka bir ne
tice veremezdi. Zirai kazançların vergi hari
cinde bırakılmasının sebebi budur. 

İkinci noktasına gelince: 
Gelir Vergisi ve bunu tamamlıyan tasarı

larla yapmak istediğimiz reform büyüktür; 
buyurdular. Niçin bunu evvelâ muayyen şehir
lerde meselâ Ankara, İstanbul' İzmir gibi, 
gerek mükellef bakımından gerekse teşkilât ba
kımından Gelir Vergisinin tatbik edilmesi için 
lâzımgelen iklim ve şartları müsait olan mem
leketlerde yapılmadı da bütün memlekete teşmil 
edildi, bu esaslı bir noktadır. Bu bir defa, esasla 
tearuz eder. Vergi, nihayet vatandaşın kazan-
ciyle, iradiyle Devlet masraflarına iştirakini 
ifade eder. Rejiyonal vergi sistemi kabili 
tatbik değildir. Kaldı ki, bugünkü Gelir Ver
gisi ilk tatbik senelerinde, daha ziyade iradı ve 
kazancı fazla olanlar üzerinden alınacağından 
esasen küçük yerlerde teklif altına alacağı 
fazla mükellef de olmıyacaktır. Vergi Kanunu 
memleketşümuldür, bütün vatandaşlar üzerin
de tatbik edilmesi lâzımdır. 
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Bu verginin masrafları ne olacaktır buyur

dunuz. 
Efendim; bu verginin tatbiki dolayısiyle 

esaslı bir rakamı şimdiden hesaplamaya imkân 
yoktur. Bu mevzuda bizim esaslı masraf tez
yidi yoluna gitmiyeceğimizi şimdiden ifade et
mek isterim. Hesap mütehassıslarımızın adedi 
bugün 150 dir. Memleket şartlarına göre 300 -
400 ze vardıkları zaman, Gelir Vergisinin yakın 
bir âtide tatbikatını murakabe ve kontrol ede
bilecek bir duruma geçmiş bulunacaklardır. 

BAŞKAN — Hakkı Gedik. 
HAKKI GEDİK (Kütahya) — Arkadaşlar, 

1947 yılının Nisan ayında, o tarihteki Hü
kümet tarafından hazırlanıp Büyük Millet Mec
lisine sunulmuş bulunan ve bugün Meclis Umu
mi Heyetinde müzakeresine başlanan Gelir Ver
gisi Kanun tasarısı münasebetiyle bu babdaki 
umumi mütalâa ve görüşlerimizi arz ve izah 
edeceğiz. 

Evvelemirde şunu belirtmek isteriz ki, bir 
Devlet müessesesi, ifasını üzerine aldığı vazife
leri, kurucusu ve istinatgahı olan cemiyetin te
mayülüne, bünyesinin istidadına, maddi imkân
larının kudret ve kabiliyetine göre tanzim ve 
idare etmek zaruret ve mecburiyetindedir. Gi
derlerini gelirlerine göre ayarlaması ve bu ge
lirlerin taazzuv ve inkişafı nispetinde tanzim 
ve tevsi etmesi lâzımdır. Halbuki, bu memleket
te bu ana şarta riayet edilmediği, giderlere göre 
gelirler temin etmek gibi sakat ve zararlı bir 
yol tutulduğu ve bu zihniyetin de çapraşık, ip
tidai bir vergi polftikasiyle desteklendiği aşi
kârdır. Mütenevvi vergilere ait çeşitli tarife
lerin, istikrarsız nispetlerin mükellefin vergi 
ödeme kudret ve kabiliyet ölçüsüne göre değil 
tamamen ölçüsüzlük arzeden Devlet masrafla
rını, harcamalarını her halde karşılamak eme
lini tatmin maksadiyle tahrik ve tesbit edildiği 
açıkça sezilmekte ve görülmektedir. 

Mükelleflerden bu suretle tarh ve tahsil olu
nan vergilerle elde edilen Devlet gelirlerinden 
mâkul bir kısmının dahi millî ekonominin, her 
sahada şiddetle ihtiyaç duyulan millî kalkın
manın inkişafı uğrunda kullanılmadığı ve fakat 
büyük bir kısmının verimsiz sahalara, rantabl 
olmıyan kısır ve kadük mevzululara, hukuki ve 
teknik mânada mütaaddit israflar serisi halin
de, tevcih edilmiş ve böylece yüzlerce milyon 
liranın dondurulmuş, heder edilmiş olduğuna da 
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I setri ve inkârı kabil olmıyan birer hakikattir. 

Vergi politikasının, bütçe gelirlerinde % 60 ı 
tecavüz eden varidat nispetiyle yer alan vası
talı vergilerle eşya ve hidemat fiyat ve ücret
lerinin ve dolayısiyle istihsal maliyetlerinin 
yükselmelerini desteklediği ve daimî geçim zor
luğu içinde bocalıyan geniş halk tabakalarının, 
işçi ve memur sınıflarının muayyen ve dar ge
lirlerine musallat olduğu derkârdır. İşte bu ka
bil sebeplerdendir ki, millî bünyenin malî ve 
ekonomik uzuvları takatsizleşmiş, Devlet Bütçe
si elem ve ıstırap verici sıkıntılar içinde bir çık
maza doğru sürüklenmiş bulunmaktadır. Bu 
hâl ve vaziyet karşısında derhal teemmülü ve 
tatbiki icap eden ilk tedbirin memleketi bu du
ruma sokan hatalı politikayı, faktörleriyle bir
likte, terk etmek ve evvelemirde Devlet gider
lerinde esaslı ve cezri bir frenleme, ameliyat 
masasında crrahi bir müdahale hareketinde 
bulunmak lâzım gelirken bu halaskar hamleye 
bir türlü cesaret edilemediğini, kurumaya yüz 
tutan vergi kaynaklarını başka aletlerle kurca
layıp hali hazırı olduğu gibi idame imkânlarını 
sağlamak maksadının takip olunduğunu acı ha
kikatlerin ayrı bir elemi ve ıstırabı halinde mü-
şahade etmekteyiz. 1 

I Gelir Vergisi Kanun Tasarısının gerekçesin
de : Artan Devlet masraflarının, «Verim kabi
liyeti yüksek bir temel vergi» sistemi sayesin
de daha fazla gelir temin etmek suretiyle kar
şılanması maksadının apaçık ifade edilmiş ol
ması da bu müşahadenin isabetini teyid ve tev
sik etmiş bulunmaktadır. Bu müeyyidenin or
taya attığı diğer bir mâna ve itiraf da şudur ki, 

I Gelir Vergisinin, vergi reformunu sağlamak 
maksadı ve hedefi içinde hazırlanmış olmadı
ğıdır. Bu itirafın bir hakikat olduğunu teyit 
eden diğer deliller arasında, mtiterakkiliği de
ğil mütedenniliği himaye eden, daha ziyade cılız 
gelirli her sınıf halk tabakalarını tazyik eyliyen 
ve tasarının gerekçesinde kullanılan tâbire g8-
re de «Antisosyal» olduğu kabul edilen ve niha
yet zirai sahadan kaldırılan Aaar Vergisinin, 
başka bir kıyafetle, gümrüklerde, fabrikalarda, 
ticarethanelerde bağdaş kurup oturmak suretiy
le ticari sınai sahalara, binnetice istihlâk mad
delerine ve dolayısiyle bütün müstehliklere sira-

I yet ve intikalinden başka bir mâna ve mahiyet 
taşımıyan muamele ve istihlâk vergilerine, bun-

I larm Devlet giderlerindeki hızlı »kışı kolayca 
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beslİyen, desteklıyen kaynaklar olmaları itiba- I 
riyle, dokunulmamış ve bunlar da «Reform» ih
tiyacı duyulmamış olmasını kaydetmek müm
kündür. 

Aşar Vergisi kadar iptidai ve geri bir vergi 
mevzuu olan Sayım Vergisinin ve fakir, peri
şan bir hayatın sıkıntıları, yoksullukları içinde 
kıvranan mükelleflerle zengin, müreffeh bir ha
yatın hazzı ve huzuru içinde yaşayan mükellefler 
arasındaki bariz malî kudret farkını göz önünde 
tutmıyarak bu iki sınıf mükellefi aynı nispet 
ve miktar üzerinden maktu vergiye t&bi tutan 
Yol Vergisinin «Reform» harici bırakılmış ol
masını da zikretmek kabildir. 

Vergi politikasının, sisteminin bozuk, verim
siz, ve adaletsiz olduğunu ve bu cihazın her hal
de ıslâhı lâzımgeldiğini mütaaddit defalar ileri 
sürerken bu lüzumun yalnız vergi camiasına, 
bilhassa bundan bir kısmına, inhisar ettirilemi-
yeceğini ve reform teşebbüsü, hamlesi, iktisadi, 
malî, idari, sosyal sağlık ve kültürel sahalarda 
da hüküm süren düzensizlik, istikrarsızlık, ge- I 
rilik ve iptidailik hal ve vaziyetlerinin bir arada 
ve bir kül halinde etütleri yaptırılıp ele alın
madıkça bu kabîl münferit çıkışların sıçrayış- I 
ların ciddî ve verimli telâkki edilemiyeceğini, I 
rantabl ve rasyonel birer «reform» hamlesi ma- I 
niyetini taşıyamıyacakların» her zaman ve her I 
fırsatta, ve bu kürsüde de, arz ve izah etmiş- I 
tik. Hattâ, her sahada hissedilen gerilikleri, I 
iptidailikleri, aksaklıkları ve bunların devam I 
edip gitmelerinde âmil olan zihniyetleri mahdut I 
porteli, yavaş tesirli «reform» hareketleriyle de- I 
ğil ancak canlı, müspet, dinamik «rönesans» ham- I 
leleriyle bertaraf etmek lüzum ve zarureti kar- I 
şısında bulunduğumuzu da açıklamıştık. I 

Arkadaşlar; iktisadi, malî, idari bozukluk- I 
lar, istikrarsızlıklar, sosyal ve kültürel gerilik- I 
ler ve bu halleri idame ettiren karışık ve çok I 
yüklü mevzuat Gelir Vergisinin ve diğer vergi- I 
lerin gerçek mükellefi olan vatandaşları, müte- I 
şebbisleri, sermayeyi ferdî ve cem'i kıymette I 
lüzumlu gelirler temin edebilmek imkânsızlıkları I 
içinde bırakırken, millî geKrîn artmasını, eko- I 
nomik inkişafın tahakkukunu engelliden sakat I 
görüşler, metodlar, keyfi ve indî müdahaleler, I 
geri zihniyetler cihazı bir tarafta işleyip du- I 
ruken, her sınıftan halk tabakaları tahammülü I 
aşan geçim zorluklarının, hayat pahalılığının gün- I 
den güne artan kâbusu içinde çırpınırken, şahsi | 
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teşebbüs ve sermayenin faaliyet sahaları Şeddi 
Çini andıran müııierit iktisadi Devletçilik di-
vaıiarıyle çevrilmiş ve bu (livarlarla başlıca ka
pılan koruyan nöbetçi mevzuat silâh başında 
iken, gençlik; ferdî teşebbüs ve faaliyet mey
danlarında kendi varlığının beşeri ve medeni ih
tiyaçlarını tatmine ve dolayısiyie memleket ikti
sadiyatının, Millî gelirin taazzuv ve inkişafına 
hadim imkânları ve vasıtaları bulamıyarak Dev
let kapılarında bîr dilim ekmek ararken bu 
memlekette, Millî gelirin nasıl artırılabileceği
ni bu vaziyet karşısında (ielır Vergisinin tatbi
katta muvaffakiyet derece ve nispetinin ne ola
bileceğini düşünmek ve bunda müspet bir ümide 
kapılmanın mümkün olup olmadığını takdir et
mek güç olmasa gerektir. 

Mesnedi, mevzuu, matrahı gelir olan bu 
verginin modern ekonomi nizamının, müstakar 
malî siyasetin, bihakkın demokratik bir idare 
rejiminin, üstün bir sosyal ve kültür seviyesinin 
inkişaf ve tekâmülü sayesinde vücut bulduğunu 
teemmül edecek olursak, Millî geliri zayıf ve 
çok kifayetsiz kalmış, ferdî teşebbüsleri, ser
maye toplulukları gelişmemiş, iktisadi nizamlara 
göre servet ve sermaye terakümü vücut bulma
mış, demokrasi idealinin, hasret ve iştiyakını hâlâ 
çekmekte olduğumuz realitelerîyle birlikte, he
nüz tahakkuk etmemiş bulunduğu bu memlekette, 
Gelir Vergisi gibi modern bir vergi sisteminin, 
reformunun başlıbaşına rantabl olabileceğine ev
velâ bizler nasıl inanabiliriz ve sonra başkalarını 
buna nasıl inandırabiliriz? 

Diğer taraftan, bugünün takriben 8 000 ade
di etrafında dolaşan beyannamelî mükellefler 
üzerinde kontrolünü, tetkiklerini bile başara-
mıyan, bu bapta mütehassıs elemanlardan, ta
mamen âdil, tarafsız, kifayetli bir murakabe 
servisinden mahrum bulunan Maliye teşkilâtiy-
le, Gelir Vergisinin kabulü halinde, otomatik-
man asgari! beş misline baliğ olacak beyannameli 
mükelleflerle, muaflık kayıtlarına bağlı Esnaf 
Vergisi mükellefleri üzerinde müessir, verimli 
bir kontrol ve tetkik servisi kurmanın ve böylece 
vergi kaçakçılıklarını önlemenin nasıl mümkün 
olabileceğini de insafla, şuurla teemmül etmek 
lâzundır. 

Binaenaleyh, bir taraftan, arzolunan se
bepler, mahzurlar ve mevcut idari kifayet
sizlikler, teknik güçlükler, diğer taraftan, 
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defter ve kayıt tutma itiyadının memleketimizde 
henüz yerleşmemiş ve bu aksak vaziyetin de, 
sadece Gelir Vergisiyle vaz'olunan mecburiyetler 
ve mükellefiyetlerle bir anda bertaraf edilebil
mesi ihtimali varit bulunmamış olmasından do
ğan zorluklar, fiilî imkânsızlıklar karşısında Ge
lir Vergisinin, bilhassa bu tasarıdaki şekliyle, 
ta,tbikmdan müspet bir netice alınması imkânını 
göremiyenleri haksız bulmamak lâzımgelir. 

Gelir Vergisinin, hayat pahalığının artma
sına «serbest iştira kuvvetinin» kabarmasiyle 
mâni olacağı yolunda tasarının gerekçesinde 
mevcut iddiayı, 7 Eylül (Devalüasyon) kararı
nın, «İhracatı artıracağı, bol ve geniş ithalâta 
imkân vereceği ve bu itibarla eşya fiyatlarının 
düşmesinde âmil olacağı» şekilde vaktiyle ileri 
sürülmüş olan iddianın mâruz kaldığı akibet-
ten, hüsrandan siyanet edebilmenin mâkul mes
nedini, delilini görmemekte olduğumuzu da bu 
arada kaydetmek yerinde olur. 

tktisadi hattâ meslekî gelirlerin hakiki' kay
nağı «istihsal» olduğuna, halbuki bizde, is
tihsalin artmamakta ve hattâ umumiyetle eksil
mekte olduğu istatistik Genel Müdürlüğü neşri-
yatiyle sabit bulunduğuna ve bu noksan istihsa
lin maliyet fiyatları da, dünya fiyat realiteleri 
muvacehesinde durmadan yükselmekte ve bu 
yüzden mahsullerimizi, ithalâtta, para kıy-
metindo külfetlere, fedakârlıklara katlanmadan, 
harice satamamak tehlikesi günden güne art
makta olduğuna göre, bu faktörlerin tazyiki al
tında patlak vermesi muhtemel olan iktisadi kri
zin mükellef gelirlerinde açacağı rahneleri ve 
bunların bizzarure vergi tahsilatı üzerinde yapa
cağı tesirleri şimdiden müşahede etmemek ge
niş bir safdillik ve lâubalilik olur. 

Ticari kazançları, her türlü gelir kaynakla
rı, iktisadi ve malî bünyeleri müterakki ve mü
tekâmil olan memleketlerde gerçek kişiler tara
fından elde edilen gürlerin vergilendirilmeleri 
etrafında ileri sürülen ve kabul edilen vergi 
nazariyelerinin, prensiplerinin tek veya çift ver
gili, sedüler veya global gibi gelir vergisi sis
temlerinin ayni müterakki ve mütekâmil bün
yeyi taşımıyan, her sahada iptidai ve geri du
rumlar arzeden memleketlerde muvaffakiyetle 
tatbik edilemiyecekleri tabiîdir. Bu hakikati 
bir taraftan göz önünde tutarken, diğer taraf
tan. bu memleket halkının bünyesine, ekonomik 
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strüktürüne uyan, işçi ve memur sınıflarının 
taşımakta oldukları ağır vergi yükünü büyük 
nispetlerde hafifleten âdil ve mâkul bir vergi 
sistemi tesbit etmek lüzumuna ve vergi refor
munu, bu bünyeye yaraşan, onun her sahada 
gelişmesinde taazzuv ve inkişafında âmil olan 
diğer reformlarla irtibat ve iltasakını kaybetmi-
yen, elestiki bir tezayüt ve imbisat hassası, ka-
kabiliyeti taşıyan bir vergi sistemi tesis eyle
mek ve böyle bir sistemi de, namuslu mükellef
leri formaliteler, güçlüklerle yormıyan, hazine 
keserleriyle lüzumsuz yere yontmıyan ve bilhas
sa vergi kaçakçılarının bahşiş uzatan ellerine 
elini değirmiyerek, derhal kelepçe takan bir 
memur kadrosuyla, dürüst, tarafsız, malî ve 
idari bir zihniyet içinde, tatbik etmek lüzum ve 
zaruret karşısınla bulunduğumuzu da takdir 
ediyoruz. Fakat isabetine inandığnmz bu görüş
leri bilmkkm kavrıyan esaslı bir vergi refor-
•miylç karşılaşmış değiliz. Müzakere olunan Ge
lir Vergisi Kanun tasarısında ise, arz ve izah 
ettiğimiz lüzum ve zaruretlerin derpiş olunma
mış, teknik şartların,- imkânların göz önünde 
tutulmamış ve sosyal adalet prensiplerine bi
hakkın riayet edilmemiş bulunmasını teessürle 
görmekteyiz. 

Buraya kadar vâki mâruzâtımızı, tasarıda- # 
ki aksaklıklardan, noksanlıklardan bâzılarını 
tebarüz ettirme suretiyle, bu cepheden de tak
viye etmekte fayda mülâhaza eylemekteyiz. 

Bunlar, meselâ: Bir taraftan Anonim ve Li
mited Şirketlerinin inkişafı temenni olunurken 
diğer taraftan, bu kabîl kurumlara yatırılan 
sermayelerden hâsıl olan temettülerin hem ku
rumlar vergisine hem de gelir vergisine tâbi tu
tulmak suretiyle mükerrer vergi tahsil edilmesi 
ve bu suretle de hususi sermayeyi % 40 ı müte
caviz bir vergi tarifesine bağlarken en geniş 

. ve rantabl kazanç menbalarma el koyarak yer
leşmiş olan, ucuz hattâ bedavaya sermaye teda
rik etmekte bulunan ve nihayet senelik gelir
leri milyonları aşan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin % 35 nispetinde sabit bir vergi tarife» 
siyle himaye ve siyanet olunması ve bu sebep ve 
maksatla da gelire göre vergi müterakiliğinin 
100 000 lirada stop edilmesi. 

Denizyollarına ait Nakliyat îşletmeciliğiylfl 
iştigal eden hususi teşebbüsler, armatörler Gelir 
Vergisine, tüzel kişilik halinde de ayrıca Ku
rumlar Vergisine tâbi tutulurken aynı mevzu İle 
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Uğraşan Devlet İşletmeciliği kazançlarının ver
giden istisna olunması. 

Kara yolları ve denıiryollariyle nakliyat ya
pan veya yapmak üzere teessüs edecek olan hu
susi teşebbüsler, sermayeler Gelir Vergisiyle, tü
zel kişilik halinde de ayrıca Kurumlar Vergisiyle-
mükellef kılınırlarken, bu sahalarda çalışan Dev
let İşletmelerinin vergiden muaf tutulmaları. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısında, kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten evvel ayrılmış bulu
nan ihtiyat akçeleri üzerinden kollektif ve ko
mandit şirketlerde % 20 nispetinde bir vergi 
tarh edilmesi derpiş olunurken Kurumlar Vergi
si Kanunu tasarısında _ aynı mahiyet ve mak
satla ayrılmış olan ihtiyat akçelerinden % 10 
nispetinin teklif edilmekte olmasından doğan mâ
nâsız ve mesnetsiz bir tefrika meydan verilmesi 
ve bilhassa mer'i kanunların hükümlerine tev
fikan ayrılmış ve üzerlerinde müktesep haklar 
teessüs etmiş bulunan ve hâdise de herhangi bir 
temettü, faiz, kira veya benzeri iratlar da mev-
zuubahis değilken, bu menkul sermayelerden 
vergi tarhedilmek istenilmesi. 

Herhangi bir sene içinde vukubulan zararla
rın, ancak mütaakıp iki senenin gelirinden mah
sup edilebilecekleri kaydının konulmasiyle, mev
cut zararların bu müddet zarfında gerek gelir te
min edilememiş gerekse pek cüzi bir miktarda el
de edilmiş olması ihtimali karşısında, kapatılma
mış bulunması halinin teemmül edilmemiş ve böy
lece haksız ve adaletsiz bir vaziyet yaratılmış ol
ması. 

Tasanda, şahsi mesaiye, emeğe, ilmî veya mes
lekî bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahi
yette olmıyan faaliyetler, diye vasıflandırıldıktan 
sonra, bünyesinde maddi, mânevi mesuliyetler ta>-
şıyan bu kabîl faaliyetler erbabının, sağlık, ba
yındırlık, hukuk ve saire gibi ilmî ve fennî mev
zularda malûmatlı, mütehassıs elemanları çok 
noksan olan ve mevcutlarının memleket çapında 
artmaları temenniye şayan bulunan serbest mes
lek sahiplerinin, tasanda derpiş edilen ve bu hu
susta mâkul ve âdil hadler dahilinde aynca der
pişi de mümkün bulunan muvaffakiyetlerden de 
majırum bırakılmak suretiyle, Gelir Vergisi hü
kümlerine tâbi tutulmaları. 

Memleketin kültür ve sağhk sahalarında 
müspet ve verimli yardımları derkâr bulunan 
ve ticari olmadıkları da tasarıda tasrih olunan 
hususi mekteplerin, hastanelerin, hattâ gelir 
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miktarlannda hiçbir muaf iyot nispeti de (W* 
piş edilmiyerek, Gelir Vergisiyle mükellef kı
lınmaları. 

En az geçim için teklif «dilen indirmelerin, 
bugünün geçim şartları, hayat pahalılığı muva
cehesinde, en az geçim imkâniyle bile mukaye
sesi telifi kabîl olmıyan cüzi kıymetler arzet-
mekte olmaları. 

Esnaf muaflığı için iteri sürülen muaflık 
hadlerinin, hacımlarmm bugünkü para kıyme
tinin çok noksan ve düşük olan satınalma gü
cü ve aynı zamanda faaliyet mevzuu eşya ve 
emtianın mütenevvi mahiyetler ve kıymetler 
arzetmeleri batınımdan gelir randımanları göz 
önünde tutulunca, kifayetsiz, hattâ birçok hal
lerde geçim imkânlarını sağlamak, ihtiyaçlan-
nı karşılamak kudret ve kabiliyetinden mah
rum bulunmaları. 

Ve nihayet Gelir Vergisi Kanununun ilk tat
bik yılında elde edilen gelirlerin ve ikinci tat
bik yılında alman ücretlerin vergi miktarlarına 
%25 nispetinde zam yapılmasına mütaallik ka
yıt konulurken, mükellefler üzerinde yaratıla
cak psikolojik tesirlerin ve 'bu vergi sistemine 
karşı duyulmakta olan ihtirazın, soğukluğun ar
tırılmış olacağının teemmül edilmemiş ve tekli
fin vergi manıtikma da uymadığı cihetinin dü
şünülmemiş olması ve sadece «nef'î hazine», 
bütçe kaygılarınım hâkim olmuş bulunması... gi
bi derhal göze batan bâzı hallerdir. 

Arkadaşlar, mâruzâtımıza son verirken 
ehemmiyeti başta gelen tbir noktayı 'kaydetme
yi yerinde buluruz. O da; en mühim memleket 
mevzularından birini teşkil eden bu bahiste, di
ğer memleket meselelerinde olduğu gibi, ileri 
sürdüğümüz mütalâaların, hakikatlerle diz dize, 
iç içe gelen görüşlerin ve tenkitlerin ancak, 
«tabiî rüyet mekanizması için fıtratın bahşetti
ği ziya altında ve normal adese ile tetkik ve 
muhakeme edildikleri takdirde memleket için 
faydalı olabileceklerini» kabul etmekte İktidar 
Partisinin ve hükümetinin mütereddit ve ihmal
kâr davranmamaları lüzumunu, Sayın Başba 
kan Şemsettin Günaltay'in buyurduğu gibi, sa
dece nazariyat ufuklarında kalan bir «ideal 
meclufeiyeti» bakımından değil, memleketi selâ
mete, milletin refah ve saadete bir an evvel ula
şabilmesinin yegâne desteği, me*&edi telâkki 
ettiğimiz «realite meftunluğu» bakımından bir 
daha belirtmektir. 
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ÂMMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem 

arkadaşlar, Türkiye'de ilk defa olarak gelir 
kaynaklarını esas alan ve gelir kudretlerine gö
re vergi sistemini değiştirmek istiyen bit* te
şebbüsle karşı karşıyayız. Bendeniz ne bir ma
liye mütehassısı, ne de maliye bakanı olarak de
ğil, bu reformda Devlet mesuliyetini üzerine 
alan insanların bir yanda, vecibeleri yerine ge
tirmek zorunda olan vatandaşları da öbür yan
da kül olarak ele alıp işi daha şümullü mütalâa 
etraefcte fayda mülâhaza ediyorum. 

Biliyorsunuz gelirler emeik sınırı dışına çık
tıktan, dünya istihsali ve iş faaliyeti makineleş-
rikten sonra istihsal ve kazanç vasıtalarının, o 
esW usullerle vatandaşın Devlet masraflarına 
iştirak etmesinin zorluğu belirdi. Emek kazancı 
yanında devâsâ makineler ve dolayısiyle 
'beliren kuvvetli sermayenin tahakkümü, 
kazancı artırdı. Bir taraftan Devletin 
masrafları artıyor diğer taraftan da ma
kine ve sermaye kudretine dayanarak iş 
yapan, kâr eden zümrenin hâkimiyeti 
de beliriyordu. Maliye ilmi, bu nizamsızlığı 
karşılıyacak bir metot olarak aradığını, en gü
zel sistem olarak Gelir Vergisi sisteminde bul
du. 

Bizim gelir vergimiz, bu kısaca yaptığım 
tablodan sonra, bu görüşü ne kadar içine al
maktadır. Bunu da kısaca belirtmekte fayda 
mülâhaza ediyorum. 

Acaba yalnız Devletin masrafları günden 
güne artması mı, bizi bu Gelir Vergisi sistemi
ni tatbika icbar etti? Yoksa hafeikaten vergi-
mizdeki adaletsizlik mi, bizi bu yola şevketti? 
Bunların cevabı aşağıda arzedeceğim mütalâa
larda kendiliğinden görülecektir. 

Gelir Vergisinin komisyonlarda konuşulma
sından beri her fırsatta söylenen ve kendi şera
itimize, bünyemize göre uydurmak zorundan 
mütevellit istisnalara gittik, muafiyetler tesis 
ettik; birçok yerlerinde prensiplerden fedakâr
lık yaptık. BugÜn!kü Gelir Vergisi namı altında 
ele aldığımız sistem, bizim dünün Kazanç Ver
gilerinin kavradığı matrahlardan hariç olarak 
bir iki irat gelirleriyle menkul ve gayrimenkul 
gelirlerini ihtiva etmektedir. Bendeniz Gelir 
Vergisi isminin mutlak kullanılmış olmasından 
ötürü bir tenkid iîeri sürmek istemiyorum, yal
ım bu işi* uğraşanlar Gelir Vergisinin, (kendi 
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bünyemize ait olan en kolay sanılanları dışarı 
attıktan sonra) çerçevesini tatbik etmek isti
yorlar. İki yıldan beri iddialar şudur : Biz ge
lir Vergisini tatbik etmekle bütçemizin geliri 
3 - 5 sene artmıyacaktır.. Ya ne olacak? Bu
nun yanında vasıtalı vergileri ilerisi için tah
sil etme imkânı verilecektir. Tatbikattan çıka
cak netice ne olacaktır? Maaş ve ücretlere tat
bik edilen vergiler 120 milyon lira kadar azala
caktır. Yani maaş erbabından aldığımız vergi
ler 120 milyon lira azalacak ve bunu, iş haya
tında fazla kazandığını zannetiğimiz, insanlar 
ödiyeceklerdir. Burada hemen belirtmeliyim ki, 
3 - 5 sene netice alamıyacağımız hattâ Kazanç 
vergilerinden daha az bir netice ile karşılanaca
ğımızı söylerken bütün vergi sistemi içinde 
%25 bir hissesi olan bu vergi ile Türkiye'nin 
ve vergi reformunu başaracağımızı iddia etmek 
mevsimsiz olur. Biz eğer yalnız bütçe gelirinin 
%25 ini sağlıyan Kazanç Vergisi sistemlerinde 
bir sistem değişikliği yapıyorsak demek ki, ne-
ticctünnetice ortada %25 içinde vergi veren in
sanlar arasındaki adalet muvazenesini sağla
mak istiyoruz. 

Cidden Gelir Vergisinin, prensip olarak, esas
larına karşı bugün dünyada hiç kimsenin itiraz 
etmesine imkân yoktur. Maliye ilminin zaferle-
rinden biri, emek yanında makineleşmiş kuvvet
lerin, taazzuv ve teşekkül etmiş olan sermayele* 
rin büyük kazançlarını, gelirlerini Devlet mas
raflarına iştirak ettirmek için meydana getirdiği 
bir sistem varsa oda Gelir Vergisidir. Ama ne
rede, hangi vasatta, hangi şartlar altında ? Ben
deniz bunun kısaca tablosunu çizdikten sonra 
asıl tebarüz ettirmek istediğim noktaya ait, sual
lerimi ortaya atmak istiyorum. Bu şekilde orta
ya atılan Gelir Vergisi bu memleketin ilerden 
beri tekevvün ve taazzuv eden iktisadi ve içtimai 
bünyesi içinde tatbik edilirse müspet ve istenilen 
netice alınabilir mi, alınamaz mı ? 

Bence, Gelir Vergisi sisteminin Devlet tara
fından olsun, mükellefler tarafından olsun veya 
elbirliği ile verimli bir netice sağlıyabilmek için 
bu vasat, şu yakın mazinin bize verdiği intiba, 
gözümüz kapalı olarak bu işte muvaffak olacağı
mızı söyliyebilir miyiz ? Bu sualin cevabını ver
dikten sonra mesele de kendiliğinden halledilir. 

Bir Devlet, masraflarına iştirak edecek va
tandaşları âdil bir vergi sistemi altında nizamla-
mak isterken, Devlet olarak kendisine düşen şey, 
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İ§ hayatına taallûk eden işlerde, kendine yaraşır 
şekilde yapmış olmalıdır. Şu on yıllık geçmişe 
bakınca göıniyoruz ki kazanç bahislerinde hususi 
eşhasın sağladığı menfaatleri tefecilik ve ihtikâr 
kelimeleri ile tavsif ederken Devletin eli altında, 
bir kül halinde iş hayatı içindeki taazzuvlarla 
bunun kat kat üstünde kazanç ve kâr hadleri 
sağlıyor. Bugün ile yarın arasında Devletin şu 
veya bu görüşünün aksaklığından ve aldığı ted
birlerle iş hayatında 3 - 5 ay içinde muhtelif isti
kametlere ve şekillere çevirebiliyoruz. Gün geli
yor ki hiçbir esasa dayanmıyan Varlık Vergisini 
tatbik etmekte tereddüt etmiyorum. Keza bu 
vadide aldığım 300 milyonun birkaç mislini iade 
etmiye imkân sağlıyor. Bunun neticesi değil mi 
dir ki şu veya bu şekilde miktarı ne olursa olsun 
bu memleketin parası başka memleketlere kay
makta tereddüt etmiyor. 

Bütün bnular iş hayatının gerektirdiği en 
esaslı unsuru itimat ve istikrarı sarsacak ma
hiyettedir. Emniyet ve istikrarı yalnız iş ha
yatının icapları olarak değil, bunun haricinde 
iç politikaya taallûk eden birçok hâdiselerde de 
aramak lâzımdır. Hakikat ne olursa olsun, 
eğer bugün biz vergi kaçakçılığı ile mü
cadele etmek zorunda kalıyorsak, vergi ka
çakçılığına karşı tedbirler almak istiyorsak, 
diğer taraftan vatandaşın 21 Temmuzdaki rey 
kaçakçılığını mütemadiyen gözden ırak tutma
mak lâzımdır. Bunları arzetmekten maksadım, 
bu cemiyetin içinde, iş hayatının icap ettirdiği 
itimat ve istikrar faktörlerini yerine getirmiş 
değiliz. Bilâkis bulandırmışız. Karşımızda 
yeni vergiyi verecek vatandaşların bunları bir 
an için unutup da yalnız ve yalnız Devletin mas
raflarına iştirak etmek şekliyle bağrını açıp 
masa üzerine Soyabilecekler midir? Sekiz bin 
küsur beyanname ile alman vergi, yarın bu 
nispetler düştü diyerek iki misline çıkabile
cek midir? Gelir Vergisi sistemini, Devlet ola
rak, bu memleketin idare mesuliyetini üzerine 
alan arkadaşlar olarak şu vaziyet içerisinde ne 
dereceye kadar neticeye ulaştırabilecek bir hal
de olduklarını gözden ırak Utmamak icabeder. 

Bundan dolayıdır ki, mâruzâtımın bu kısmı 
işin neticesinin müspet veya menfi olup olmı-
yacağı hakkındaki kararınızın en büyük kısmı
nı, yüzde doksanını teşkil eder. 

Bu arzettiğim noktalardan suallerime müspet 
oevap veremiyorsak adımımın çok dikkatli at-
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mak zorundayız. Aksi halde 1926 da, o günün 
şartlarına göre tanzim ve kısmen beyanname 
esasına göre Kazanç Vergisi sisteminden adım 
adım da rücu etmişsek korkarım ki, bu sualle
rin cevabını müspet olarak veremediğinıizden-
dir., 

Bunun yanısıra teknik imkânlar üzerinde 
durmak cidden yerinde olur. Yalnız Gelir Ver
gisi münasebetiyle 30 000 veyahut o civarda 
bir beyanname çıkacak ve maliye bu beyanne-
meleri yetiştirdiği veya yetiştirmeye çalıştığı 
elemanlar tarafından tetkik edecektir. Alınmış 
birtakım tedbirler vardır. Bendeniz bu bahiste 
üç taraf görüyorum. 

Birisi, maliyeye taallûk eden kısmı itiba
riyle, kendine taallûku itibariyle verilen beyan
namelerin muayyen usuller dahilinde tetkik edi
lip edilmemesi işidir. 

Asıl mühimmi bu 30 000 vatandaşın en az 
% 50 - 60 ı usulü muzaaf üzere hesap yapmak 
bilanço çıkarmak iktidarında değildir. Bu iti
barla eleman meselesi değil yalnız Devlet tara
fından, Gelir Vergisi mükellefleri için de mev-
zuubahistir. Bunun haricinde dünden bugüne 
süre gelen Devlet memurları ile mükellefler ara
sındaki münasebetlerdeki neticelerin müspet 
veya menfi oluşu bu işte büyük rol oynıyaoak 
durumdadır. 

Bakıyorum, komisyonlarda ve raporlarda bu 
verginin muvaffak olabilmesi için, karşılıklı 
tesamuh ve anlayış göstermekten uzun uzun 
bahsediliyor. Eh, bu, hakikaten zaruri ve lüzum
lu bir şeydir. Fakat bir yandan bakıyorum Usul 
Kanununa ve cezai hükümlere; orada hiç de 
bu tesamuh, hiç de bu anlayış mevcut değildir, 
olmadığını görüyorum. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — İyi tetkik 
etmemişsiniz. 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Şimdi bu te
samuh ve bu anlayışı bir iki maddenin gölgesi 
altında hüküm vermek değil, benim için esas; 
dünden bugüne kadar idare edenlerle edilenler 
arasındaki münasebetlerin tarihçesini hakiki 
aksiyonunu şu cemiyette görmek lâzımgelir. Be
nim bu görüşüm, benim maziden aldığım bu il
ham, bana bu sahada da cesaret verici mahiyette 
değildir. 

Diğer bir faktörde arkadaşlar, cidden mü
him bir* sistem değişikliklerinde bu işlere alış> 
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aııyan bir cemiyetin diğer bir anlayış içinde ha
reket edebilmesi için atlamalar yapmasında, ka
nunun tatbik edileceği devrenin hususiyetinin 
hesap edilmesi çok mühimdir. O kadar çok mü
himdir ki, nasıl olsa yapılması lâzımgelen bir 
develüasyonu 7 Eylûlda yapmış olup memlekete 
yüzlerce milyon külfet açmak vardır, fakat onun 
icabını en iyi zamanda yaparak memleket için 
faydalar istihsal etmek de vardır. Gelir Vergisi
nin muvaffak olması için memlekette iş haya
tının, verim, istihsal hacminin, memleketteki 
gelişmenin müspete doğru bir seyir almış olma
sı lâzımdır. Kazancın, istihsalin göze batar şe
kilde belirdiği bir cemiyette mükellef şu veya 
bu şekilde bâzı fedakârlıklara psikolojik olavak 
katlanabilir. Benim veya benim gibi meslek ar
kadaşlarımın barometresi onu gösteriyor ki eğer 
bir fevkalâdelik bir harbin icapları suni hare
ketler mevcut olmazsa gidiş, memlekette iş ha
yatının açılmasına, bollanmasına, kazançların, 
istihsalin artmasına mütemayil olduğunu göster
memektedir. Bilâkis belki biz bir buhran devri
nin içinde veya arifesindeyiz. Devlet olarak, 
memleket idaresini üzerine alan insanlar bu 
verginin müspet neticelerini sağlamak ve o 
müspet neticelerden sonra da diğer % 75 gelir 
temin eden vergi sistemi üzerinde ıslâhat yapa
bilmek için seçip seçip de böyle buhran içinde, 
buhran arifesinde bir zamanı seçerlerse korka
rım k i ; netice yine müspete ulaşamaz. 

Diğer bir nokta da, bu büyük sistem ve zih
niyet değişikliklerinde tatbik edeceğimiz usulün 
eğer, bünyevi bir tekâmülden sonra tatbiki ica-
bediyorsa ve biz bu bünyede çok geri isek, at
tığımız adımda mutlaka muvaffak olmak bahis-
mevzuu olamaz. Bir iş âlemi tasavvur ediniz, o 
cemiyetin ve zihniyetin bir aynası olarak şu 
sistemin icaplarını hazmettirebilecek, onun ve
rimini sağlıyabilecek bünyevi tekâmülü geçir-
memişse, (aşağı yukarı şimdiye kadar arzetti-
ğim bütün hususları içine alır.) Orada tatbik 
edilecek bu sistem muhakak iyi bir netice ver
mez. Bu gibi atlamalar, bu gibi hamleler, inkı
lâplarda atılan adımın, arkaya kadar olan boşlu
ğu doldurmak için, o adımın atıldığı tarihten 
sonra tekrar başa dönerek adım adım ve kade
me kademe aşılarak o açığın kapatıldığını gö
rüyoruz ve görmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlar, mâruzât ında sisteme kar
şı her hangi bir muhalefette bulur» mcH.'ğım an-
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1 aşılıyor. Ve fakat bunun yanı sıra Gelir Vergi
sinin bu adı altında bizim memlekette nasıl tat
bik edilmek istendiğini arzetmek istemiş bulu
nuyorum ve diyorum ki, ilgililer bunu çerçeve 
olarak, Gelir Vergisinin zihniyeti olacak yer
leştirmek ve kademe kademe; istisnaları, mua
fiyetleri imkânlara göre atarak bu sistem içinde 
memleketin vergi mekanizmasını kurmak isti
yorlar. Fakat ikinci bölüm olarak aızettiğim 
nokta hulâsatan şudur ki ; mevrut istinatsızlık 
ve istikrarsızlık bize müsbet netice vâdetmiyor. 
Teknik imkânlar, hem Devlet, hem mükellef 
ve hem de karşılıklı münasebetleri de icabı ka
dar göz önünde tutulmamıştır. Nihayet iktisadi 
gelişme iş ve istihsal hayatının seyri de lehe 
değil aleyhe inkişaf etmektedir. îtimat ve is
tikrar. 

Tenkit, tenkit, diyeceksiniz, ya bunun çaresi, 
yolu nedir? Müsaadenizle burada bendeniz istit-
raden bir noktadan bahsedeceğim, dünya ça
pında bir adam tanırım, hepiniz tanırsınız o, 
kürsü ve masa nazariyatını su gibi içmiş bir 
insandır ve fakat bunun yanı sıra 30 - 40 yıllık 
iş hayatının icaplarını, aldığı her tedbirin hangi 
vasatta ne neticeler vereceğini ve hangi boşlu
ğun ne gibi tedbirlerle karşılanacağını çok iyi 
takdir eden bir adamdır, Doktor Şaht. Bu adam 
memleketi çapında muazzam kararlar almıştır. 
Bu adam, yalnız masanın, kürsünün verdiği il
hamları silâh olarak kullanmamış o, 40 yıllık iş 
hayatının içinde aldığı her tedbirin doğuracağı 
neticelerini iş hayatının icaplarına uygun olarak 
çok iyi hazmettiği için, onların tâbirince, bir 
parmak ucu hissi bir koku alma hassası kazan
mıştır. Biz memleketi çapında ve bir cemiyetin 
tekâmül seyri içinde veya onun haricinde ve 
çok daha ulvi çok daha esaslı bir reforma 
giderken benim kanaatim işte bu iki unsuru bir 
yerde toplayamamış olduğumuzdur. Ben naza
riyeden bahsetmiyorum. Tatbik edilecek sis
temde işin ve bu yoldaki insanların bilgisini 
bir araya getirip işi yürütemezsek netice hüsran 
olur. o - 5 yıl için fazla bir gelir beklemi
yoruz. Fakat biz bütün gelirlerin % 25 ini teş
kil eden Gelir Vergisi içinde bir adalet tesisine 
çalışıyoruz. 

Bu adalet pensipiniu yerine getirilmesi için 
maaş erbabının Kazanç Vergisinden 120 milyon 
lirayı günün birinde hop kaldırıyor ve muay
yen iş sahipleri üzerine yüklüyorıız. O iş «ahip» 
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leri ki, arzedegeldiğim, cemiyetin bütün seyyia-
tı ve kendi tecrübeleri içinde yetişegelmiş ve 
bugün hepimizin, ama hepimizin düşünegeldi-
ğinden çok daha ziyade -kendi menfaatini ilgi
lendirdiği için- bu işle ilgili insanlardır. Nasıl 
oluyor da Sayın Maliye Bakanı bu 120 milyon 
liralık vergiyi şıbbadak tutup atıyor ve gelir 
vergisinin neticesinin ne olacağını bilmiyorum, 
ama ümit ediyorum diyor. Bu kadar rejid hare
kete gitmektense daha sağlam yollara gitmenin 
imkânı yok mu idi? Meselâ bu adamların 120 
milyon lirasını bir anda iade etmektense bu mem
leketin idare mesuliyetini alan arkalaşlar bir
de o meçhulat karşısında bir hareket tarzı ola
rak bunu 3 yılda 40 milyondan 120 milyon ya
pamaz mı idi? Sistem çıksın Nihayet muvak
kat bir madde ile bu, halledilebilir. Bu memle
ketin idare mesuliyetini üzerine alan arkadaş
lar yarın düşüncelerinde muvaffak olamadıkla
rını gördükleri zaman nasıl bir tedbir bulacak
lardır? Yeniden bir vergi mi getirecekler. Esa
sen 220 milyon açığı olan bir bütçe karşısında 
müspet netice alamıyoruz derken, yeni bir ver
giye bu memleketin idarecileri olarak, nasıl ya
naşabiliyorsunuz? 3 yılla 40 milyondan 120 mil
yon lira şeklinde yapsam buna mukabil de as
gari geçim hadlerini yükseltsem, 30 bin beyan
name yerine 15 bin beyannameli vatandaşla kar
şı karşıya kalsam ve daha mülayim bir esasla 
vatandaşı, mükellefi Devlete, Devleti mükelle
fe, geçmişin kusurlarını da kaldırmak suretiyle 
yaklastırsam daha iyi olmaz mı? 

Binaenalyh benim buradaki arzım, girişilen 
teşebbüs filhakika medenî âlemin o cemiyetle
rin icabı olarak anladıkları Gelir Vergisi de
ğildir. Ama Gelir Vergisi zihniyeti ve çerçeve
sindedir. Fedakârlık yaptık. Dünkü kazanç sis
temine nazaran iki üç noktada matrahları kav
rama bakımından farkımız var. Bir iki müker
rerlik esasını kabul etmişiz. Bu gayeye erişmek 
için cemiyetin gelişmesiyle içtimai istikrarın 
asıl unsurlarını sağlamaya müteveccih hareket
lerimizde bendeniz eğer Devlet kendi gelirlerini 
mutlaka elinin içinde tutmak istiyorsa böyle 
bir kalemde 120 milyonu bir yere aktarmak ve 
bu 120 milvomı başka bir tarafa bindirmekte 
zaruret bulunmaması lâzımgelir kanaatindeyim. 

SUPHÎ BATUR (Sinob) — Sayın arkadaş
lar, bugün müzakeresine başlanan Gelir Vergi
si Kanunu tasarısının, çok iptidai bir manzara 

arzeden Maliyemizin ıslahı için atılan ilk re 
esaslı adım oktıa.nm t menıu ederiz. 

Vergide aranan ilk kaide adalet prensipidir. 
Âdil bir vergi sistemi her şeyden evvel vatanda
şın ödeme kudretini göz önünde tutan vergi
lerden teşekkül eder. 

Vatandaşın ödeme kudretini gereği gibi tes-
bit fdebileu vergiler umumiyetle vasıtasız vergi
lerdir. Baş vurulan bütün tedbirlere rağmen va
sıtalı vergilerin mükelleflerin ödeme kabiliyet
leri arasındaki büyük farkları her zaman gözet
mesine imkân yoktur. Zengini, fakiri tefrik et-
miyen vergilerin elverişsizliği hususunda ayrıca 
ısrara hacet görmüyoruz. Bugünkü vergi siste
mimizin arzettiği umumi iptidailiği, aksaklığı 
bir tarafa bıraksak bile Devlet varidatının bü
yük bir kısmını vasıtasız vergilerin temin etti
ğini gözden uzak tutamayız. Adaletsiz vasıta
sız vergilerin Devlet varidatında bizdeki kadar 
büyük rol oynıyan başka memleket misali ver
mek çok güçtür. Memleketimizde bugün tatbik 
olunan vergi sisteminin iptidailiği, elverişsizli
ği, adaletsizliği ve verimsizliği üzerinde yeniden 
tafsilâta girişmenin lüzumsuzluğuna kaniiz. Bu 
cihetler yıllardan beri deşilmiş, açıklanmış ve 
artık bedahet haline gelmiş meselelerdir. Vergi 
sistemimizin ıslah düşüncesi o kadar eskidir ki 
vatandaş artık buna ümit bağlamaktan usanmış 
ve burada da her şeyde oldulu gibi, kadere bo
yun eğmiştir. 

Bugün müzakeresine başlanan Gelir Vergisi 
kanunlaştıktan sonra vergi siyasetimizde yeni 
bir merhale açacak mıdır? Devlet varidatımızda 
vasıtasız vergilere doğru bir kayma gözükecek 
mi ve iyi tatbik edildiği takdirde Gelir Vergisi 
vergiciliğimizde adalet havasını estirecek mi? Biz 
Gelir Vergisinden biri kısa diğeri uzunca vade
li başlıca iki fayda ummaktayiz. 

Kısa vâdede tahakkuk edecek olan fayda 
Kazanç Vergisinin sebep olduğu adaletsizliklerin 
mümkün mertebe izalesi ve düşük gelirlerine 
rağmen yüksek vergi ödiyen kalabalık sınıfların 
biraz nefes almasıdır. 

Uzunca bir vâdede tahakkuk edeceğini um
duğumuz, fakat bunun da bir an evvel gerçek
leşmesini arzu ettiğimiz ikinci fayda da Gelir 
Vergisinin düşünülen randımanı temin etmesi ve 
bu sayede mevcut vasıtalı vergilerimizde indir
melere hattâ büsbütün kaldırmalara imkân sağ
lamasıdır. 
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hepimizce malûm sıkıntıları göz önünde tutu
lursa Gelir Vergisinin bu cihetten sağlanmasını 
ümit ettiğimiz gelişmelerin ehemmiyeti tebarüz 
eder. 

Vergi sistemimizin süratle adalet kaidesine 
uydurulması ciheti partimiz programında madde 
halinde ve ehemiyetle yer almış bulunmaktadır. 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının maddelerinin 
müzakeresi sırasında icabettikçe görüşlerimizi 
tafsilâtı ile belirtecek ve lüzum gördüğümüz 
yerlerde tadilât teklif edeceğiz. Bugün Gelir 
Vergisi Tasarısının esas prensipleri hakkında 
aksak gördüğümüz birkaç noktaya temas etmek
le iktifa edeceğiz. 

Tasarıda ziraat kazançları Gelir Vergisi dı
şında tutulmuştur. Ziraat kazançları için kabul 
edilen istisnayı prensip itibariyle biz de muva
fık görmekteyiz. Bu hususta kanun tasarısı ge
rekçesinde ileri sürülen sebepler yerindedir. 
Gerekçede zirai kazançların ilerde verginin şü
mulü içine alınacağı ve fakat köylü muaflığı yo-
liyle memleketimizin temel istihsalinin koruna
cağı kaydolunmaktadır. 

Gelir Vergisindeki en az geçim indirimi ver
giciliğimize asri bir veçhe katmaktadır. Vatan
daşın asgari geçimine tekabül eden gelirini ver
gi dışında tutmanın pek doğru bir hareket oldu
ğu aşikârdır. Fakat kanun tasarısında teklif 
edilen en az geçim indirimleriyle bugünkü ge
çim şartları arasında büyük farklar vardır. Bu 
cihetle vergi randımanını fazla düşürecek yol
lara sapmadan en az geçim miktarlarının bir re
vizyona tâbi tutulmasını uygun görmekteyiz. 
Unutulmamalıdır ki Gelir Vergisinden muaf tu
tulan ve adına en az geçim haddi denilen ge
lirler zaten vasıtalı vergilerin ağır tazyiki altın
da kalacaktır. 

Bundan başka irat gelirlerinde kabul edilen 
muafiyet haddi bugünkü para rayicine naza
ran çok aşağı tutulmuş ve bu suretle memleket 
imarına önleyici bir mahiyet arzeylemekte bu
lunmuştur. 

Sınai tesis ve işletmelerle ticari faaliyetlerin 
zararlarının mütaakıp senelere devri cihetine 
gidilmiyerek iki seneye hasr ve tahdit edilmiş 
olması bu kabil teşekküller için bir tehlike ma
hiyetindedir. 

Birçok ahvalde memurlara takdir hakkı ve-

: .1949 O : 1 
! rilmesi vergi mevzuunda öteden beri devam ede-
j gelen yolsuzlukları ve dolayısiyle sızlanmaları te-
I madi ettireceği de şüphesizdir. Esnaf muaflığı-
j nın tâyinindeki kıstaslar da çok karışıktır. Te-
j şevvüşatı mucip olacak neticeler tevlit edecek 

kabiliyettedir. Bu hususun daha vazih bir şek
le konması lâzımdır. 

! Tasarıda tahmin edilen mükellef adedinin 
30 000 değil 100 000 ne yaklaşacağını söylemek 
yerinde olur. Bu itibarla bugün dahi kontrolüne 
pek imkân olmıyan Kazanç Vergisi neticeleri 
göz önünde tutulursa bu kanunun bugünkü ele-

! manlarla iyi tatbik edileceği ve faydalı netice-
| 1er alınacağı iddia olunamaz. Bu suretle vergi 
j hakkındaki görüşlerimizi açıklarken Maliyemi

zin esaslı surette ıslahı için yalnız vergi sis
teminde değil, zihniyette ve teşkilâtta da bir te-

I kâmül devresine girmenin zaruretini belirtmek 
i isteriz. 
! BAŞKAN — Esat Tekeli. 
: ESAT TEKELİ (Urfa) — Muhterem arka-
j kadaşlar, bendeniz de Gelir Vergisinin ana hat-
| l an hakkında bâzı mütalâalar arzedeceğim. 
i Bugün görüşmeye başladığımız Gelir Vergisi 

tasarılarının ehemmiyet derecesi üzerinde uzun 
! boylu durmıya ihtiyaç yoktur. Gerçekten bu 
! tasarılar, kanun halini alınca, Gelir Vergileri-
| mizde bir sistem değişikliği yapmış olacağız. Bu 
1 vergilerde bir reform, esaslı bir ıslah gerçek-
j leştireceğiz Bizi bu ıslaha götüren sebepler ne-
| dir? Bunu izah için bırakmak istediğimiz sis-
| tem nedir, bu sistemden şikâpetlerimiz ne gibi 

şeylerdi? Kabul etmek istediğimiz sistem şikâ-
1 yet sebeplerini ortadan kaldıracak mıdır? yo

lundaki sualleri karşılamak gerekir. 
Bugün almakta olduğumuz Gelir Vergileri, 

Arazi, Bina vergileri ile Kazanç Vergisinden 
ve eklerinden ibarettir. Kıymet ve gelir üzerin
den alınmakta olan Arazi ve Bina vergileri, esas 
itibariyle eski şekilde kalıyor. Yalnız Arazi ve 
Bina kiraya verilmişlerse Gelir Vergisi hesa
bına dâhil oluyor, fakat sonunda, ödenmiş ver
gi tenzil ediliyor. Şikâyetimiz en çok Kazanç 
Vergisindendir. Çünkü bu vergi kanununa göre 
bir kısım mükellefler beyanname vererek safi ka
zanç üzerinden vergi ödüyorlar. Mükelleflerin 
mühim bir kısmı ise beyanname vererek safi ka
zancını bildirmiyor ve hakiki kazancı yerine, 
dükkân ve mağaza kirası gibi, kazanca delâlet 

| ettiği farzedilen bir karine üzerinden vergi veri-
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yor. Halbuki bugünkü vergi telâkkilerine gör* 
gaye, vatandaşın hakiki, safi geliri üzerin
den vergi almaktır. Hakiki kazanç yerine ka
rine üzerinden vergi almak, vergiyi hem ve
rimsiz, hem de adaletsiz hale getirir. Gerçek
ten 1947 hesaplarına göre beyannameli 7 101 
mükellef var, beyannamesiz ve ticarethane sa
hibi 280 bin mükellef var, bundan başka hiz
met erbabı dediğimiz maaşlı, aylıklı ve günde-
likli zümre mevcut ki; bunların sayış, 500 bini 
buluyor. 

Şimdi bunların ödediği vergilere bir göz ata
lım, 7 000 küsur beyannameli mükellef 61 mil
yon lira, 280 bin beyannamesiz ve ticarethane 
sahibi mükellef 26 milyon lira, hizmet erbabı, 
yani aylıklı ve gündelikçiler ise 262 milyon lira 
vergi veriyor. 

Bu rakamlar sarahaten gösteriyor ki; memle
ketimizde ticaret erbabı pek az vergi veriyor. Bü
tün vergi yükü aylıklı ve gündelikçilerin omuzu-
na yükletiliyor. Bu verimsizliğin, bu adalet
sizliğin ıslahı ihmal edilemezdi. 

Bu, neden böyle olmuştur? Çünkü arzetti-
ğim gibi ticaret erbabının büyük bir kısmı haki
ki safi kazancı yerine, kazanç ile alâkası pek uzak 
olan dükkân kirası üzerinden vergi veriyor. Be-
yannamelileri lây ikiyle kontrol edemiyoruz. Dev
lete varidat lâzım oldukça, alınması kolay em
niyetli diye Buhran Vergisi, Muvazene, Hava 
Kuvvetleri vergileri adiyle aylıklı zümrenin üze
rine vergi zamları yüklemişiz. Sebepleri budur. 

Şu halde Kazanç Vergisi bu halde bırakıla
mazdı, bunu ıslah etmek bir zaruret idi. Bu 
noktada denebilir kî, mademki şikâyetiniz Ka
zanç Vergisindendir, beyannamelilerin sayısını 
artırır, kontrolü kuvvetlendirir, hizmet erba
bının vergi nispetini hafifletir, böylece Kazanç 
Vergisini ıslah ederdiniz. Gelir Vergisi, yani 
mükellefin gelirlerinin yekûnu üzerinden vergi 
alma sistemine gitmeye ne lüzum vardır? Fakat 
vergi sistemimizin kusuru, arzettiklerimden iba
ret değil, sadece Kazanç Vergisi ıslah ile ik
tifa etseydik ne olacaktı? Bugünkü sistem bir 
derece ıslah edilmiş şekilde yaşayacaktı. Fakat 
vatandaşlar, hakiki ve tam kudreti üzerinden 
vergi almak yine kabil olamıyacaktı. Çünkü va
tandaşlar, yine bugün olduğ ugîbi, parça par
ça gelirlerinden, parçalı vergiler vereceklerdi. 
Halbuki bir mükellefin hakiki ödeme kudreti, | 
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ancak, muhtelif kaynaklardan kazandığı gelirleri 
bir araya topladığı zaman anlaşılır. 

iki mükellef farzedelim. Bunların ikisinin 
de yılda on bin lira gayrimenkulu bulunsun. 
Fakat mükelleflerden birinin yalnız bir apart
manı, diğerinin ise daha başka taraflardan da 
gelirleri olsun. Faraza yılda ticarethanesinden 
70 000 lira kazansın. Tahvillerinden bin lira 
faiz alsın. Bu vaziyette birinci mükellef on bin 
lira gelirlidir. İkincisi ise; 81 000 lira gelirli 
bir mükelleftir. Şayet biz her gelirden ayrı ay
rı vergi alırsak, Bina Vergisi aldığımız zaman 
birinci mükellefle ikinci mükelleften aynı nis
pette vergi, meselâ % 10 vergi alacağız. Çünkü 
ikinci mükellefin öteki gelirlerini bilmediğimiz 
için bu, bize küçük veya orta derecede bir mü
kellef gibi görünecek. Halbuki öteki gelirlerini 
de öğrenir ve bir araya toplarsak, bu vatanda
şın büyük bir mükellef olduğunu ve müterakki 
vergiyi daha büyük nispette vermesi gerekeceğini 
anlıyacağız. 

Böylece mükellefin hakiki kudretini anlamak 
için gelirlerden parça parça değil de, bunları 
bir araya toplayıp tümü üzerinden vergi almak 
gereklidir. Gerçi bu şekilde vergi almanın iki 
yolu vardır, birincisi, önce parçalı vergiler al
mak, sonra iratları toplayıp tamamı üzerinden 
ayrıca tamamlayıcı bir vergi almak yoludur. İkin
cisi de parçalı vergi almadan gelirleri bir 
araya toplamak yoludur. Gelir Vergisi tasarısı, 
bu ikinci şekli tercih etmiştir. 

Bu sebeple yalınız Kazanç Vergisinin ıslâhı 
ile iktifa etmek, mevcut eksikliği telâfi edemezdi. 
Filvaki, gelirleri bir araya toplamanın külfetli 
bir iş olduğu inkâr edilemez. Fakat Gelir Vergisi 
tasarısında bu mükellefiyet oldukça hafifletil-
miştir. Meselâ, geliri ücrete inhisar eden mükel
leflerden bâzı memeketlerde olduğu gibi muhte
lif cihetlerden aldığı ücretler için beyanname' is
tememiştir. Ücretlerinden parça parça vergi ke
silmekle iktifa edilmiştir. 

Gelir Vergisi sistemi, yani mükellefin umumi 
geliri üzerinden vergi almak tarzı, mükellefin 
hakiki kudretini ortaya çıkarmakla kalmıyor mü
kellefin şahsi durumunu da vergi bahsinde hesa
ba katmıya imkân veriyor. Şahsi durumdan mak
sat, mükellefin nmumi borçları aile yükü gibi 
şahsa göre değişen vaziyetlerdir. Bir mükellefin 
tam kudreti, sadece gelirlerini bir araya topla
makla anlaşılmaz. Gelirler yekûnundan bu mü-
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kellefin şahsi külfetlerini indirmelidir ki, hakiki 
kudreti tecelli etsin. Elbetteki bekâr bir mükel
lefle birkaç çocuklu mükellefiyeti bir değildir. 
Yeni sistemde bir külfet farkını hesaba katabi
liriz. Hem aile yükü, hem de asgari geçinme payı 
için vergiden indirme yapabiliyoruz. Halbuki 
bugünkü sistemde parçalı vergi alındığı için 
asgari geçinme payı kabul etmek, aile külfetine 
mukabil indirme yapmak ve borç yekûnlarını he
saba katmak mümkün olamazdı. Yani vergide şah
si unsurları nazara almak kabil olamazdı. Yeni 
sistemin yaptığı değişikliklerden başlıcası budur. 

Bizi sadece göze görünen irat üzerinden ver
gi alan bugünkü reel vergi sisteminden, vergide 
şahsi durumu hesaba katan şahsi vergi sistemine 
geçirmesidir. 

Bu sistem, bugünkü vergi telâkkilerinin mah
sulüdür. Ve birçok memleketler tarafından ka
bul edilmiştir. 

Hulâsa edersek Gelir Vergisi şu yenilikleri ge
tiriyor: 

1. Bir mükellefin arazi, bina geliri ve ticaret 
kazancı gibi muhtelif kaynaklardan elde ettiği 
gelirleri bir araya toplıyarak bunun üzerinden 
vergi alıyor. 

2. Vergiye şahsi unsuru katarak vergi ada
letine yaklaşmıya çalışıyor. 

Bunun yanında Gelir Vergisi tasarısı, bize has 
olarak mühim bir değişiklik daha yapıyor. Ayni 
zamanda Kazanç Vergisini ıslâh ediyor. Beyan-
namelilerin sayısını artırıyor, daha bâzı şartlarla 
beraber ticarethanelerin yıllık kirasına, mal 
alımı miktarına veya alman ücret miktarına gö
rü ticaret kazancı sahiplerini iki kısma ayırı
yor : Birincisine ticaret erbabı diyor, bunları 
Gel İL- Vergisine tâbi tutuyor ve kendilerinden 
beyanname istiyor; ikinci kısmına «esnaf» di-
yo.-, bunları Gelir Vergicine tâbi tutmuyor, 
kendilerinden beyanname istemiyor ve yine 
dükkân kirası üzerinden vergi alıyor. 

Beyannamelerin artması demek, safi kazanç 
üzerinden vergi vereceklerin çoğalması demek
tir. Bu. artış iyi kontrol yapılıısa şüphes'z ki 
hem vergiy'. hakiki esasına istinat ettirecek, 
hem do verginin verimini artıracaktır. 

Fakat denecek ki, beyannamelilerin artma
sı, defter tutacakların sayısını artıracak ve 
kontrolü de güçleştireektir. Filhakika defter 
tutacakların sayısı artacak, fakat mükelleflerin 
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çoğu, esas kânun tasarısına göre, ikinci sınıf 
tüccar sayılacak, bunlar ise basit bir işletme 
defteri tutacaklardır. Kontrol meselesine gelin
ce: Beyannamelilerin artması, kontrolü bir yan
dan kolaylaştıracak, öte yandan güçleştirecek
tir. Çünki yeni sistem tatbik olunduktan son
ra tüccarın daha fazla bir kısmı defter tutaca
ğı için bunları birbirinin defterine göre kontrol 
etmek kolaylaşacaktır. Fakat ne de olsa beyan-
nameli sayısı artınca, tabiatiyle kontrol işi ço
ğalacaktır. Binaenaleyh yeni sistemin muvaf
fakiyet şansı, kontrol teşkilâtının takviyesinde 
toplanıyor. Çünki yalnız kanunlar, içtimai bir 
durumu ve anlayışı ıslah edemezler. Gelir Ver
gisi tatbika geçtikten sonra vergi kaçakçıları 
ortadan kalkacak değildir. Bu vaziyette az çok 
muvaffakiyetli netice alabilmek için kontrol 
teşkilâtını, maliye hesap uzmanları faaliyetini 
kuvvetlendirmek lâzımdır. Yeni sistemden bek
lenen faydalar, kanun çıkarmakla değil, onu 
mümkün mertebe en iyi şekilde tatbik etmekle 
elda edilebilecektir. 

Gene Gelir Vergisi tasarısının bize mahsus 
olarak getirdiği iki mühim nokta var: 1) Ban
kalardaki âdi mevduat veya tahvilât gibi kıy
metlerin getirdiği faizlerden bugün vergi alın
mamaktadır. Köylü, iki koyunu için vergi ve
rirken, bu gibi rflenkul kıymetler iradının ver
gi almamak büyük bir boşluktu. Bu boşluk dol
durulmuş oluyor. 2) Vergi nispetlerinin hafif
letilmesi. Gelir Vergisi tasarısına göre vergi 
nispeti % 15 de başlıyor, yüzde 45 de bitiyor. 
Fakat fiilî nispet % 35 i gçmiyor. Halbuki ka
zanç vergisinde ticaret kazançlarının vergi nis
peti % (75) e kadar yükseliyordu. Hele memur
larımızın, aylık, ücret ve gündelik alan vatan
daşlarımızın vergisi mühim nispette hafifliye-
cektir. Bir yandan vergi nispetinin inmesi, öte 
yandan asgari maişet payından vergi alınmama
sı, verginin nispetini hayli düşürtüyor. Bugün 
aldığı aylık tutarı 100 lira olan bir Devlet me
muru % 22, 58 nispetinde, diğer hizmet erbabı 
ise % 24,24 nispetinde vergi veriyor. Halbuki 
Gelir Vergisi 1951 de işlemeye başlayınca bu, 
100 lira aylıklılar % 5,6 nispetinde vergi vere
ceklerdir. En yüksek ücret sayılan 1 000 lira da 
vergi nispeti şimdi % 33,69 - 34,25 tir. Gelir 
Vergisi çıktığı zaman bu nispet % 19,9 a düşe
cektir. 

Bunun için Gelir Vergisi, memurlarımıza ve 
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ücretle çalışan bütün vatandaşlarımıza az çok 
ferahlık getirecektir. 

Bunlara karşı, yeni sistemin hiç kusuru yok 
mudur? Vardır. Birincisi; yeni olduğu için tat
bikatta güçlüklerle karşılaşılacaktır. İkincisi; 
demin de arzettiğim gibi, kendisinden beklenen 
bütün faydaların sadece tatbikatın iyi yürü
tülmesine bağlı olmasıdır. Üçüncüsü; yeni sis
temi tatbik eden birçok memleketlerdekinin ak
sine olarak gelir vergisi tasarısının sermaye 
ve ticaret kazancı ile emek geliri arasında fark 
gözetilmemiş olması, yani diskiriminasyon ya-
pılınıyarak bu kazanç ve gelirlerden aynı nis
pette vergi alınmasıdır. Yüksek malûmları ol
duğu üzere bugünün sosyal telakkilerine göre, 
sermayenin geliri ile emek geliri arasında fark 
gözetilir. Bir apartman sahibinin aldığı kira, 
bir tahvil sahibinin aldığı faiz sağlam bir gelir-' 
dir. Fakat el emeği ile ekmeğini kazanan bir 
kimsenin geliri o kadar sağlam değildir. İşçi 
bir kazaya uğrar, hastalanır, geliri de hemen 
kesilir, tçtimai sigortalar da henüz taammüm 
etmiş değildir. Bundan ötürü sermaye geliri 
ile emek gelirini bir tutmamak, meselâ serma
ye gelirinden % 15 vergi alınırsa aylıklardan, 
ücretler ve gündeliklerden % 10 gibi daha ha
fif nispette vergi almak yoluna gidilir. Gelir 
Vergisi tasarısında böyle bir tefrik yapılmıyor. 
Hükümetin teklif ettiği işletme vergisi, tica
ret kazançlarından munzam bir vergi almak 
suretiyle, ticaret ve emek gelirleri arasında, doğ
rudan doğruya değil de dolayısiyle bir fark vü
cuda getiriyordu. Fakat Komisyon, İşletme Ver
gisini kabul etmediği için bu fark kalmadı. Bu
nunla beraber tekâmül yolu kapalı değildir. Bu 
eksiklik de tamamlanır. 

Sermaye ve emek gelirin arasında fark gö
zetilmemiş olmasını bir eksiklik sayıyorum. Fa
kat Gelir Vergisi Tasarısına göre alelıtlak çift
çilerin Gelir Vergisinden istisna edilmiş olma
sını, amelî bakımdan bir boşluk saymıyor ve 
isabetli addediyorum. 

Netice olarak şunu arzetmek isterim ki şa
yet Gelir Vergisi tatbikatı iyi yürütülebilirse 
hem daha adaletli, hem de daha verimli bir ver
gi sistemine kavuşmuş olacağız. Vergi tasarı
ları, bu bakımdan prensipi itibariyle yüksek tas
vibinize lâyık bulunmaktadır. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Arka
daşlar, ihtisasa ve ilme dayanan bu kadar sözler-
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den sonra bu kürsüye çıkarken çizmeden yukarı 
çıktığıma kail olarak geliyorum. Fakat ne yapa
yım ki ben de bu hususta hissî ve tarihî bâzı nok
taları belirtmek istiyorum. 

Ben, yaş itibariyle, bu memleketin üç devrin
de vergi hayatından geçtim. 

Evvelâ : Meşrutiyetten evvel bir devir vardı. 
O zaman ortada vergi veren yalnız köylülerdi 
galiba. Aşar, ağnam, mesele tamam. Biz şehirli
lerin, bilhassa İstanbulluların vergiden haberi
miz bile yoktu. 

Size garip birşey söyliyeyim : Hükümet reis
lerinden biri malik olduğu emlâkinin vergisini 
senelerce vermemiş; nihayet Meşrutiyetten sonra 
zorlu bir Maliye Nazın geldi, o Hükümet Reisi
nin elinden hayli güçlükle vergileri koparabildi. 

Bu da gösteriyor ki şehirlerde oturanlar ver
giden habersizdirler. Ne vakit ki gençler Avru
pa'ya gittiler, o sırada ben de gitmiştim, gözü
müz açıldı. Bize sorarlardı; sizin memleketinizde 
Kazanç Vergisi yok mu, bilmiyoruz, Kazanç Ver
gisi; o nedir î öyle birşey yok, bizim bundan 
haberimiz bile yok. Oradan başka memlekete 
gidersiniz; sorarlar; sizde Patent Vergisi var mı? 
Bundan bizim haberimiz yoktur. Vergi mesele
lerinde çok adaletsizlikler oluyordu. Meşrutiyeti 
mütaakıp de devam etti. O vakit memlekette ka
pitülâsyonlar vardı, birtakım zorluklar vardı, me
selâ gelir üzerine vergi korsak birtakım yabancı 
tüccarlar, birtakım yabancı ashabı servet ve bel
ki en zenginleri on para vermiyecek, yine bizim
kiler verecekler diye bunu düşündüler ve bunu 
haksız buldular. 

Bendenizin anladığım; bu vasıtasız vergilerin 
vasıtalı vergilerden daha haklı olduğudur. Çün
kü vasıtalı vergiler gürültüsüz oluyor ve herkes 
zannediyor ki kendi kendine olup gidiyor. Hal
buki bu vasıtalı vergiler hayatın pahalılaşmasını 
mucip olan en mühim sebeplerden birisidir. Bu 
itibarla bu vasıtalı vergi sisteminin üzerinde 
durmak doğrudur. Yalnız herşey için vasıtalı 
vergi yapmaya imkân yoktur. Bu husustaki ma
lûmatımın noksanlığına rağmen bunun imkânsız 
olduğunu biliyorum. 

Şimdi biraz bu Gelir Vergisini tatbik eden 
memleketlerden bahsetmek istiyorum. 

Zannediyorum ki bu Gelir Vergisi sistemini 
en kolaylıkla tatbik eden yer İngiltere'dir, belki 
ideal demek güçtür, fakat hakikaten kolay
lıkla tatbik edilen yerdir. Bunun iyi tatbik 
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edilmesinin faydasını İngiltere'de bu harb için
de gayet iyi gördüler: Şu surdtele ki, beyanna
me ile alınan vergiler de beyanname sayesin
de İngiltere servetinin ne olduğunu tamamiyle 
iyice biliyordu. Meselâ harb çıkar çıkmaz lirada 
iki şilin vergi alırken ilerde lirada 19 şilin ver
gi alacağını hesabedebildi ve aldı. 

Fransa'da böyle olmamıştır. Beyannameler 
muntazam değildir. Onun için Fransız Hükü
meti para bastı. Bundan dolayı da felâkete uğ
radı. İngiltere bundan kurtuldu. Bu verginin 
bu suretle de faydası olduğunu zannediyorum. 
Burada bütün arkadaşlar bahsettiler: Elbette 
bu sistemin güçlüğü çoktur. İlk tatbikatta bir 
takım muvaffakıyetsizlikler olacaktır. Maliye 
Bakanı bile buradan söylediler. Vergi tatbik 
edilir edilmez her şeyin yolunda gideceğine ina-
nanamayız. Bahusus bu heyet bunu çok iyi bi
lir. Çünkü birçok inkılâplar yapmıştır ve hepsi 
derhal en mükemmel bir şekilde tabiid:'r ki, yü-
rümemiştir. Bir iki aksaklık olur, muvaZfakıyet-
sizlikler olur. Bu vergi kanunu ile belki iler
de Muamele vergileri de kalkacak, Gümrük 
vergileri de azalacaktır. Ümit ederiz ki, bu iti
barla ucuzluk getirecektir. 

Verginin en mühim noktası içtimai adalettir. 
Bunu çok iyi belirten arkadaşlar oldu. Onun 
için ben uzun uzadıya bu nokta üzerinde durmı-
yacağım. Bu vergide esas içtimai adalet: ir. Ve 
vergide içtimai adaleti ancak en iyi şekilde bu 
vergi temin eder. Bunda şüphe yoktur. 

Şimdi asıl mesele buyurdukları gibi Vontro-
lün sıkı olmasıdır. Kontrol ne kadar sıkı olur
sa bu vergi de o kadar içt'mai adaleti temin 
eder. Kontrol sıkı olmazsa içtimai adalet olmaz. 

Yalnız bilmiyorum, kanı nun içinde mezkûr 
mudur? Bu kontrol. Bu kontrolü temin etmek 
için yalnız mükemmel adaırlar yetiştiriliş ol
mak kâfi değildir. Bunun bir de cezai tarafı 
vardır. Benim işittiğime göre İngiltere'de mu
vaffak olmalarının büyük bir sebebi de cezanın 
çok ağır olmasıdır. Servetini, saklıyan beyanna
mesini yanlış dolduran, hilafı hakikat beyan
name veren bir adam salahiyetli bir ağızdan 
işittiğime göre 7 sene ağır hapse kadar mah 
mûm ediliyor. Tabiî bu tarzda olursa beyanna
me verirken hilekârlığa kimse sapamaz. Valha-
sıl benim fikrim şudur k i ; bu vergi, Gelir Ver
gisi, şimdiye kadar hu memlekette, ta Tanzi-
mattan beri konmıya kalkışılan vergilerin en il-
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i misi ve en âdili olacaktır. Tabiî kanunun için-
1 

' de bâzı noktalar olacaktır k i ; bunlara madde 
I madde görüşülürken fikirlerimizi ve itirazla-
| rınıızı dermeyan edeceğiz. 
i' Bunlardan birisi, meselâ emek mukabili ka-
; zanılan para ile hiç çalışmadan, veraset ve sa-
i ir yollarla edinilecek kazançların vergileri ara-
I smda mutlaka bir fark, müthiş bir fark yap-
j malıdır, azîm bir fark isteriz ki, asıl o zaman 
i içtimai adalet belirmiş olsun. 
j Sonra en az geçim meselesi; Bu çok mühim 
! biı' meseledir. Bunda biraz dikkatli davranıp 
i bunu biraz daha çıkarmak lâzımdır. Muhak-
i kak ki, bu çıkarma ile, birçok aileler, sefaletten 
j bi;* kere daha kurtarılmış olacaktır. (Bravo 
i sesleri) 

İkincisi; müterakkilik nispeti. Bu da o ka
dar basit bir mesele değildir. Fakat maddelerde 
sırası geldiği zaman söyliyeceğiz. 

i İkincisi, tekrar edeyim ki ; Vergi kanunu he« 
I yeti umumiyesi itibariyle müzakere ve kabulü-
j nüze değer bir kanun olabilir. Onun için bu 
! kadarla sizleri tasdi ettim, maddelerde sırası 

geldiği zaman fikirlerimi ayrıca söyliyeceğim. 
Şimdilik mâruzâtım bundan ibarettir. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muh
terem arkadaşlar, memleket ölçüsünde bir vergi 
reformunun başında bulunuyoruz. Bu itibarla, 

j muhtelif arkadaşların işaret ettikleri haklı nok-
j talar üzerinde fazlaca durmadan, küçük bir tah-
| lil yapaı-ak, çok esaslı telâkki ettiğim bir nok

tayı belirteceğim. 
Halen memleketimizde vergi mevzuatımız 

içinden çıkılmaz bir karışıklık; vergi zihniyetimiz 
ve tatbikat is o ulaşılmasına imkân olmıyan bir 
gerilik manzarası arzediyor. 

Bu anlayışla el attığımız zaman vergi mevzu
atımızın; bunun her sahadaki tatbikatının ve 
Maliye teşkilâtımızın ıslaha muhtaç taraflarının 
çok olduğunu her gün yeni yeni tezahüriyle gör
mekteyiz. 

Kazanç Vergisi; Muamele Vergisi gibi ka
nunlarla bunların tatbikatının bu iddiamızın ti
pik misallerini teşkil ettiği herkesçe bilinen ha
kikatlerdendir. 

Buna rağmen ve Cemiyetimizin gündelik ha
yatında zedeleyici tesirleri her an görüldüğü 
halde bu kargaşalığın önüne geçmek için her 

| türlü menfaat ve zihniyet mukavemetlerinin kar-
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gısma dikilerek memleketimizde esaslı bir vergi [ 
reformuna girişildiği yakın zamanlara kadar 
görülmemişti. 

Bu itibarla Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi j 
ve Usul Kanunu tasarılarını Meclise getirerek | 
malî hayatımızda bir vergi reforuunu cesaretle I 
ele alan ve bu suretle bir malî ıslahata fiilen baş- | 
lıyan eski Maliye Bakanı Sayın Hali t Nazmi j 
Keşmir'i ben de Maliye Bakanı g.bi Yüksek hu- I 
zurunuzda rahmetle anmayı ve bu. dâvanın bü- ; 
tün ağırlığım verimli çalışmalariyle yenen Ko- ı 
misyona teşekkür etmeyi bir kadirşinaslık bor
cu sayıyorum. j 

Bugünün ileri devletlerinde, ileri vergi sis- I 
temlerinin temeli millî gelirdir. Bu itibarla Dev- ! 
let payını millî gelirden almak prensipinden ! 
hareket edince « Gelir Vergisi » tabiî bir netice j 
ve bir zaruret olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bunun içindir ki, bir vergi reformunun ilk ' 
manzumesi olarak müzakeresine başlıyacağımız; 
gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettik
leri kazanç ve iratların safi tutarından alınacak 
« Gelir Vergisi », tüzel kişilerden alınacak (Ku
ramlar Vergisi), sabit veya gezici olarak tica- i 
ret ve sanatla uğraşan esnaftan alınacak I 
« Esnaf Vergisi » ve bütün bunların tatbikatına j 
ait « Usul Kanunu » tasarıları, bütün politika j 
endişeleri bir yana, büyük bir memleket dâvası 
olarak hayırlı bir başlangıçtır. 

Nasıl olmasın ki, bugün memleketimizde ver
gi kaçakçılığı artık utanılmıyan bir itiyat haline 
gelmiştir. Kanunların ve tatbikatının kaçamak 
noktalarını bularak vergi kaçırmak ise asla ayıp 
görülmiyen bir maharet sayılmaktadır. 

Demek oluyor ki, Türkiye'de vergilere karşı 
köklü ve açık menfi bir mukavemet vardır. Bu
nun birçok sebepleri var. 

Vergi kanunlarımızda ve bunların tatbika
tında büyük haksızlıklar ve adaletsizlikler gö
rülüyor. Meselâ Kazanç Vergisini ele alalım : 

Başka, başka, prensiplerden hareket edildi
ği için birçok mükellefler az kazandıkları hal
de çok vergi vermektedirler. Buna mukabil bü
yük adedde mükellefler de çok kazandıkları 
halde az vergi ödüyorlar. I 

Diğer taraftan, mükelleflerin bir kısmı da 
iki türlü hesap tutmayı yıllardır itiyat edinmiş 
terdir. Bunlardan biri hakiki vaziyetlerini gös- I 
teren hususi defterlerde, diğeri ise, Devletten I 
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vergi kaçırmaya mahsus resmî defterlerde yazı
lıdır. 

Işto bu gibi sebepler yüzünden memleketi
mizde meselâ beyannameye tâbi 8 700 kadar 
mükellef 67 milyon lira Kazanç Vergisi ödedi
ği hflde, gayrisâfi irat karinesinle tâbi 280 00Ö 
muk-ilef ancak 27 milyon lira gibi küçük bir 
para \ ermektedir. Ve Kazanç Vergisinin bütün 
ağırlığı muayyen ve mahdut gelirli hizmet er
babımı omuzlarına yüklenmiş bulunmaktadır. 
Nitekiıı bütün zam'ariyle birlikte yekûnu niha
yet 373 milyon liraya ancak baliğ olabilen Ka
zanç Vergisinin 262 milyon lirasını hizmet er
babı ödemektedir. 

Bu dereceyi bulan bir vergi adaletsizliği ve 
vergi yolsuzluğu yalnız Devletin yegane mesne
di olan asıl vergi kaynağını kurutmakla kalma
makta; millî gelirin, dürüst tüccarın, maliye 
te§fk::lâtmın, ve nihayet vergi ve kanun telâkki
sinin aleyhinde kötülükleri gittikçe genişliyen 
gayrhue§ru bir ananenin dal buidak salmasına 
da meydan vermektedir. 

Şu halde, bütün bu memleket ölçüsündeki 
hoşnutsuzluğu, adaletsizlikleri; kargaşalıkları 
önleyici ve vergi prensiplerimizi ileri bir anla
yışa bağlayıcı bir reforma gitmek zarureti kar
şısında bulunduğumuza şüphe yoktur. 

Eu itibarla Gelir Vergisi dâvası malî, sos
yal V*Î ekonomik temellere dayanmakla kalma
makta, ilk hızını içinde bulunduğumuz bu za
ruretten almaktadır. 

Üzerine bu ruhla eğildiğimiz Gelir Vergisi
nin âdil esaslara dayanmasını, verginin ancak 
kazanana inhisar edip yolsuz sirayetlerine mey
dan verilmemesini ve umumi hayatta ticari, 
ekonomik, malî teşebbüsleri ve şahsi gayretleri 
kırmıyan, bilâkis teşvik ve tahrik eden ve mem
leketimizin bünyesine tamamen uygun bir de
ğer ve mâna taşamasını sağlamak, bu tasarıla
rın maddelerinde Büyük Meclisin elbette hassa
siyetle duracağı hayati hükümler olacaktır.. 

Bu noktalara işaret ettikten sonra çok ehem
miyetli saydığım bir cihet üzerinde de kısaca 
duracağım. 

Muhterem arkadaşlar. 
Bizde yanlış bir telâkki var : Her şeyin dü

zelmesini yalnız kanundan bekliyoruz. Halbuki 
kanunlar ne kadar mükemmel olurlarsa olsun
lar, onları tatbik eden eller ve zihniyetler aynı 
ruhu taşımıyorlarsa o mükemmel kanunlar-
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dan beklenilen neticeler asla alınamaz. Size en 
yakın zamanlardaki hâtıralarımızdan canlı bir 
tanesini hatırlatacağım. 

Biz harbin en sıkıntılı devri içinde Toprak 
Mahsulleri Vergisi Kanununu çıkarmak zarureti 
karşısında kaldık.Bu kanunlar arasında en mükem
meli «ölçme usulü ile alınan Toprak Mahsulleri 
Vergisi Kanunudur. Nasıl mükemmel olmasın ki, 
ancak harman önümüze serildikten sonra ölçe
ceğiz ve yüzde şu kadar payını Devlete ayırdık
tan sonra artanını da mal sahibine bırakacağız. 
Bu kanun o kadar âdil ve o kadar mükemmel 
bir Toprak Mahsulleri Vergisi Kanunudur ki, 
bu sahada bunun kadar mükemmel bir ka
nun Türkiye'de şimdiye kadar çıkmamıştır. 

Bu mükemmel kanunun tatbiki nasıl oldu? 
40 bin köyde 40 bin vaveyla çıkarmak suretiy
le. Köylüyü kendi malının mürtekibi haline 
koyduk, ölçme memuru, ambar memuru, harman 
bekçisi ve mükellef birbirine girdi. Neticede ise 
umduğumuz hâsıl olmadı. Bir kısmını ise hiç 
tahsil edemedik ve affetmek mecburiyetinde kal
dık. 

Şimdi bu canlı hâtıranın uyandırılmasından 
sonra asıl istediğim neticeye geçeceğim. 

Ne için bu böyle oldu? Çünkü bu mükem
mel kanunu tatbik edecek zihniyetten, teşkilât
tan, elemandan ve hazırlıktan mahrumduk. 

O halde bir kanunu ne kadar mükemmel ted
vin edersek edelim, o kanunu tatbik edecek 
teşkilâta, elemana malik değilsek ve bu kanu
nun ileri hükümleriyle atbaşı gidecek zihniyet
ten uzak bulunuyorsak kanunun mükemmel 
maddelerinden ümitle beklediğimiz neticeler 
bizleri daima inkisara düşürecektir. 

Burada çok manalı bulduğum bir sözü ha
tırlatacağım. O söz şudur : «Makineler başka 
bir memleketten getirilir ve kurulduktan sonra 
işler. Eğer kanunlar da böylece alınıp işletil e-
bilirse işimiz çok kolaylaşır.» 

Arkadaşlar, işte bendenizi yegâne düşün
düren nokta burasıdır. Kanun ne kadar mükem
mel olursa olsun bunu tatbik edecek eleman, teş
kilât, formalite ve zihniyet bu mükemeliyette 
olmadığına ve biz de başlangıçta bir iş zedele
nince arkasını almak da çok zor bulunduğuna 
göre bu hayati nokta üzerinde büyük bir ehem
miyetle durmak zarureti meydandadır. 

Bu itibarla Gelir Vergisine gitmemiz zaru
ridir. Ancak, şu kadar var ki devlet olarak, halk 
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I olarak bunun tatbikatına çok itina etmek ve ak

si halde her şeye rağmen istediğimiz neticeleri 
almakta güçlük çekeceğimizi başında bilmek lâ
zımdır. 

Bu görüşle demek istiyorum ki; Maliye teş
kilâtımızın zihniyeti, bu verginin tatbikatı ve 
Heman üzerinde kanuna verdiğimiz ehemmiyet 
ölçüsünde durmak mecburiyetindeyiz. 

Son sözüm şu olacaktır; Gelir Vergisi tasa
rısı ve eklerinin sözcüsü olarak bu dâvanın mü
dafaasını ilk gününden ve başından benimsiyen 
îsmail Rüştü Aksal, hayırlı bir tesadüf olarak, 
bu tasarıları Meclise getiren Rahmetli Halid 
Nazmi Keşmir'in yerinde oturuyor. 

Tatbikatın güçlüklerini ve muhtemel muka
vemetleri yenebileceğini Hükümet adına ve şah
san Büyük Meclise temin ediyorsa, memleket 
için çok ümitli bir vergi reformunun kapılarını 
açabiliriz. Bu teminatın itminaniyle kanunun mü
zakere mevzuu yapılmasını yerinde görüyorum. 
Memleket için hayırlı olmasını diliyerek kanu
nu gönül ferahlığı ile müzakere edebiliriz. 

NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Muhte
rem arkadaşlar; malûmu ilâm kabilinden şunu 
arzedeceğim; acaba yıllardan beri zihniyetinden 
bir türlü sıyrılamıyan, geleneklerinden bir nebze 
olsun kurtulamıyan bugünkü maliye teşkilâtımı
za, böyle bir kanunu emanet etmekte isabet var
ıradır? Muhterem Bakan'in da itiraf eylediği 
veçhile, öyle bîr teşkilâtla karşı karşıyayız ki ka
nunların ıslahından evvel, en küçüğünden en 
büyüğüne kadar bütün Maliye memurlarını bir 
kursa tâbi tutup, onlara Hazine menfaati ne
dir, vatandaş hakkı ne demektir? Bunu öğret
mek zorundayız. 

Arkadaşlar; ne iftira ne isnat, sadece müşa
hedelerime dayanan kanaatimi arzediyorum. Mi-

j sallerle vaktinizi almıyacağım, yalnız hakikat 
I şudur ki, Dilekçe Komisyonunun bir üyesi sıfa-

tiyle söyliyorum, çok garip, çok hazin ve cid
den sinirlendirici meselelerle uğraşmakta oldu
ğumuzu ve bütün telkinlerimize rağmen Maliye 
erkânında dahi bir santim olsun bir zihniyet 
ilerleyişi, bir zihniyet değişmesi görememekte
yiz. 

Ben bugün bunları büyültecek değilim, hattâ 
I müsamaha da edebilirim, nihayet idari ve icrai 
j hatalardır. Fakat komisyona Hükümet mümes-
l sili olarak gelen maliyecilerin bu hataları müda-
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faada İsrar etmeleri ve bu hataları yapanların 
mesuliyeti cihetine yanaşmadıkları ve hattâ ken
dilerinin dahi bu gibi hataları günlük hayatta 
daima yaptıkları sorumlu aranır ve cezalandırı
lırca Devlet dairelerinde bir haftaya kadar me
mur bulunamıyacağı itirafları ümidimi kır
makta, güvenimi sarsmaktadır. 

îşte Maliyemiz bu zihniyetteki kimselerle 
idare edilmekte iken daha alt kademelerden da
ha fazlasını beklemeye hakkımız var mıdır? 

Bir Maliye teşkilâtı ki kanunları daima diki
ne kullanarak vatandaşa kazanç imkânı vermez, 
hususi teşebbüsleri baltalar. 

Bir Maliye teşkilâtı ki, sadece borçluyu ko
valar, alacaklıyı kovar, mükellefin elinden, ta
katinden fazlasını alır ve sen git itiraz et, hak
kını ara diye süründürür, canından bezdirir. 

Bir Maliye teşkilâtı ki, vatandaşa fazla ka
zanç imkânı sağlıyarak, hattâ onu destekliye-
rek daha çok vergi almak ciheti dururken, gün
lük tahsilat yekûnunu kabartmaya çalışır ve böy
lece iflâslara dahi yol açar. Kanunu bir yana 
bırakır, aykırı bir yönetmelikle vergi tarh ve 
tahsil eder. 

Bir Malîye teşkilâtı ki, serbest ticareti Öl
dürür, iktisadi kalkınmayı baltalar, memleket 
imarını durdurur, buna mukabil istanbul'da, 
halkın seviyesinden üstün Maliye sarayları yap
tırmaktan çekinmez, böyle bir teşkilâttan, temi
natı sadece hüsnü niyet olan bu gibi kanunlarm 
tatbikatını beklemek mümkün müdür? 

Bakanın da itirafı veçhile, bu kanunun tat
bikatı kolay olmıyaeaktn*. 

Efendim, kanunları siz yaptınız diyorlar. 
Onların getirdikleri kanunlar, ihtisaslarına hür-
meten kabul edilmişse günah mı işlenmiştir? 
Bunların tatbikattaki aksaklıklarına göre tadil 
teklifleritıi getirmek de, daha ziyade onların va
zifesi değil midir? Ve o kanunları da komisyon
larda metheden kendileri değil midir? 

Unvan Harcını bir gün geciktirdi diye üç 
misli ceza aldıran kanunu Meclise getiren bu tek- e, 
nik elemanlar değil mi? 

İktisadi ve ticari hayati felce, dumura uğ
ratan mevzuat tasarıları bu nazariyecilerin ka
fasından çıkmadı mı? Bu kanunları getiren, meta-
leketin bünyesinden haberi olnııyan bu Avrupa 
taklitçileri değil midir? 

Bir taraftan on paranın hesabını sorarken 
diğer taraftan milyonları kaçıran ve bir polisin 
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her vatandaşa şüpheli gözle bakması gibi, her-
mükellefe vergi kaçakçısı gÖzile bakarak, cid
den vergi kaçakçılığına yol açan böyle bir teş
kilâta kanun değil, bir dilekçe bile emniyet ede
mem. Zira ya cevapsız kalır yahut kaybedilir. 

Halkın huzurunu bozan formaliteleri ve bin-
netice kadro genişliği ayrıca tetkika muhtaçtır. 
Bu bakımdan da Maliye teşkilâtından memnun 
kalmış tek vatandaş varsa beri gelsin. 

Vergi, vatandaş emeğine, hattâ sermayesine 
göz dikmek, mükellefi ondurmamak,, onun hak 
ve haysiyetinden, alın teri ve kazancından ha
raç almak değildir, bu çeşit muameleler ancak 
işgal memleketleri ahalisine reva görülebilir. He
le bir Devlet aldığı kadarını veremezse halk hüs
rana düşer. 

Görülüyor ki; bu teşkilât neresinden tutarsak 
elimizde kalıyor. İddialarımda ifrat ve mübalâ
ğa olduğunu sananlar varsa, mahkemelerdeki, 
Maliye Temyiz Komisyonlarındaki, Danıştay, Sa
yıştay ve nihayet Dilekçe Komisyonlanmızdaki 
yığın yığın dosyaları incelesinler. Bu dosyalar
da içtimai adaletsizliğin, kanuna aykırı talimat
namelerle yapılan icraların şaheserlerini göre
ceklerdir. 

Arkadaşlar; sözlerim acıdır, fakat halkın 
ıstırabı daha acıdır. 

Şu halde, bir reforma, kanundan evvel zi
hinlerde, teşkilâtta bir reforma şiddetle muh
tacız. Ne duruyoruz, kimi bekliyoruz arkadaş
lar, bunu kim yapacak? 

Büyük bir ümitle bağlandığımız genç Bakan 
bu hususta bize tatmin edici bir cevap verme
miştir. Uzmanlar yetişecekmiş. Şu halde bu ka
nunu neden şimdiden kabul edeceğiz? îstim son
ra mı gelecek? 

EMİN HALİM ERGUN (Ankara) — Muh
terem arkadaşlarım; Gelir, Kurumlar, İşletme 
ve Gezginci işleri Vergileri Kanun tasarılarının 
Yüksek Kamutayda müzakeresine başlanması 
münasebetiyle gelire ait tasarının tümü hak
kındaki görüşmede ben de mevzu üzerindeki gö
rüşlerimi kısaca arzetmek için söz almış ve 
huzurunuza, gelmiş bulunuyorum. 

Tasarının birinci maddesinde; mevzu gerçek 
teşekküllerin 'gelirlerinin (Gelir Vergisine) 
tâbi olduğu ve gelirin bir gerçek teşekkülünün 
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 
iratların safi tutarı bulunduğu şeklinde tarif ve 
izah olunmakta, onu takip eden maddelerde 
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ise bu tarife giren verginin unsurlariyle şekil 
ve şartlarının gayet ilmî bir surette açıklan
mış ve tesbit edilmiş bulunduğu görülmektedir. 

Birbirini tamamlıyan bu vergi tasarıları 
Yüksek Heyetinizde kabul olunarak yürürlüğe 
girdiği zaman memleketimizde hakiki bir vergi 
inkılâbı yapılmış ve bugün tatbikatta görmekte 
olduğumuz vergi adaletsizliği ıstırabından kur
tularak ve gerçeeğe dayanan bir sistemin ku
rulmuş olacağından emin bulunarak sevinmek
te kendimizi halkı göreceğimize şüphe etmiyo
rum. 

Sekizinci Büyük Millet Meclisi bu vergi ısla
hatını yapmakla ve yurda bu yönden de bir 
inkılâp vücuda getirmiş bulunmakla tarih na
zarında övülecektir. 

Bu tasarıları hazıriıyanlarla bunlar üzerinde 
Komisyonda aylarca çalışarak memleket en fay
dalı bir şeyle getirmeye gayret sarfeden Sayın 
Milletvekili arkadaşlarımı candan tebrik ve 
takdir ederim. 

Türk Hukukunun; kendi camiasına katılmak
ta olan bu yeni vergi sistem ve Usul Kanuniyle 
vücut bulan vergi hukukunun, memlekette bir 
an evvel tatbik mevkiine geçmesini görmekten 
sadece sevineceğimi ve kendi tekâmülüne bu 
cihetten de bir hizmet sayacağını kuvvetle uma
rım. Bu sistemin esaslarına ait mütalâayı daha 
yetkili arkadaşlara bırakarak ben müzakere et
mekte olduğumuz bu külliyat üzerinde hukuk 
bakımından kısaca durarak bir iki cümle ile 
düşüncelerimi belirtmek isterim. 

Birinci maddenin tarifi dahilindeki gelirden 
projelerde yazılı şartlarla vergi alınmasında 
takdir buyurursunuz ki; mükellef dediğimiz bi
zim vatandaşlarla vergi daireleri arasında çeşit
li münasebetler hâsıl olur. Bu münasebetlerden 
doğan ve karşılıklı birtakım icapların yerine 
getirilmesini tazammum eden hükümler bugüne 
kadar memleketimizde bütün şümuliyle derpiş 
olunmamış ve (vergi huSkuku) diyebileceğimiz 
bu durumun fayda ve. mesnetleri pek belirtile-
mem iştir. 

îşte Gelir Vergisi sisteminde bu mevzu bir 
de geniş bir Usul Kanunu vücuda getirilmek 
suretiyle tamamlanmış ve bütün hukuki kaide
ler şümuliyle ve şekilleriyle tesbit ve tâyin 
olunmuştur. 

Artık esası karineye dayanan ve bu itibar
la bazan vergi dairesi aleyhine, mükellef lehine 
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ve fbazan aksi olmaik üzere hiç de sahih olan* 
yan adaletsiz bir vergi sistemi ter&olunacak, ha
kiki gelire dayanan ve bu suretle adalete çok 
yaklaşmış feulunan bir vergi sistemi onun ye
rini alacaktır. Her konuda olduğu gibi bu key
fiyeti politika mevzuu yapmak istiyenlerin kı
sık ve cılız seslerinin ilmin hâkim ve mütekâ
mil havasiyle nasıl boğulduğunu da görmüş bu
lunmaktayız. 

Malî ve iktisadi ilimler yönünde vaziyet ne 
kadar böyle ve itiraz götürmez bir şekilde te
celli etmiş ise huikuk yönünden de böyle oldu
ğunda şüphe edilmemek lâzımdır. 

Bizim Anayasamız hükümlerine göre vatan
daşın vergi vermesi Devletin masraflarına iş-
tiralki demektir. 

Vatandaşın bu iştirakinin şekil ve şartları
nı ve miktar ve usullerini gösteren Gelir Ver
gisi külliyatının ilmî kıymeti üzerinde tereddüt 
caiz olup olmadığını yüksek takdirinize bırakı
yorum. Hükümetin bu iştiraki sağlamak için ha
kiki olmıyan kıstaslara, karinelere başvurması 
vatandaşın hakiki olmıyan ve iki taraf için de 
adaletsiz bulunan şekillerde tahakkuk eden ver
giyi ya hiç verememek veya az vermek için çır
pınmasını ve uğraşmasını ilmî diye telâkki et
mek mümkün değildir. 

Bu gelir ve usulüne ait kanunların kabuliy-
le artık memlekette hakiki mânasiyle (vergi hu
kuku) teessüs edecek ve onun esas kaideleri ve 
nâzım hükümlerini herkes bilecek ve bunlar 
tatbik olunacaktır. 

Artık biz vergi dairesinin, vergi sorumlulu
ğunun, vergi alacağının tâyininin, tarh ve ta-
hakikuk usulünün ve bunun şekillerinin, götü
rü matrahların tesbitini ilâhahiri... Şekil ve şart
larını muntazam usul ve kaidelere bağlanmış ol
duğu halde bu kitaplar içerisinde göre'bilyioruz. 
Ayrıca vergi kaçakçılığına ait kazai hükümle
rin hükümlerin ilmî şekillerini kasten 
kaçakçılık yapanlarla, usulsüzlük, ihmal 
ve lâkaydiye dayanan hallerin bariz va
sıflarını bu hükümlerden çıkarabiliyoruz ve 
bu sebeple şimdiki hükümlerde olduğu gibi mü
kellefin kasıt ve niyeti ve fiilin şekli ne olur
sa olsun, hepsine aynı mahiyette ceza tâyin 
eden ve hukuki kaidelere bağlı bulunmıyan hü
kümlerin tatbikatta yarattığı adaletsizlik ıstı
rabından da yakında kurtulacağımızı umara1: 
seviniyoruz, 
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basarının tümü üzerindeki bu kısa mâruzâ

tım ile her yönden faydalı olduğuna kaani bu
lunduğum bu sistemin lüzum ve ehemmiyetini 
tebarüz ettirebilmiş isem kendimi bahtiyar sa
yacağım. 

HÎLMÎ ÖZTARHAN (Manisa) — Sayın ar
kadaşlarım; birçok Garp memleketlerinde ve 
Birleşik Amerika'da tatbik edilen ve bugün bû* 
reform olarak karşıladığımız Gelir Vergisi sis
teminin bizdeki en mühim hususiyeti, prensip
lere sadık kalarak cemiyetinizin bünyesine uy
gun olan şeklini tesbit etmiş olmaktır. »Başka 
memleketlerdeki şekillerini bir kalıp gibi kabul 
ederek onu aynen tatbik etmenin mahzurlarını 
muhterem heyetiniz elbetteki takdir buyurur. 

Gelir Vergisi sisteminin en mühim vasfı, 
umumiyet kaidesidir. Bilhassa bütün gelir un
surları istisnasız olarak bu sistemde birer kay
nak sayılır. Zirai gelir unsurunun tasarımızda 
istisna edilmiş bulunması, sistemin bünyemize 
uygunluğunu temin eden tadillerden biri olarak 
sayılmalıdır. Zirai faaliyetlerden doğan kazanç
ların, 'bir gelir unsuru olmasına rağmen, bu ver
giden istisna edilmesi zaten icabet meşktedir. Esa
sen bugün ziraatimiz emin ve müstakar bir 
kazanç sağlama şartlarını henüz tahakkuk et
tirmiş değildir. Bir taraftan taıbiatm nadiren 
yardımına diğer taraftan gayrimuayyen kısa 
zamnlara münhasır fiyat konjonktürünün mü
saadesine bazan mazhar olup meydana gelen 
zirai kazançlara bakarak bu sahada devamlı 
bir inkişaf sağladığımızı iddia edenler, bunun 
yanıbaşmda vasıtaların noksan ve geriliğini, 
tekniğin ileri olmamasını ve henüz taıbiatm de
vamlı kahirlerinin var olduğunu bilmeleri lâ
zımdır. 

Yine çiftçimizin Gelir Vergisinden istisna 
edilmiş olmasını kabul etmiyenlere, bu zümre
nin Arazi Vergisi, Yol Vergisi, Hayvanlar Ver
gisi ödediklerini ve ayrıca salmalarla umumi 
hizmete fiilen katıldıklarını hatırlatmak lâzım
dır. Zaten birçok memleketlerde zirai kazanç
ları tesbit etmek zor Olmuştur. Bilhassa bizde 
büyük çiftçilerimizin dahi hesap tutamadıkları 
aşikâr bir hakikattir. Tabiî bunun yanıbaşında 
ziraatin ticaret ve endüstriden tamamen ayrı 
olan karakteri dolayısiyle tam kazancı bu saha
da belirtmek bizde bugün zaten mümkün de
ğildir. 

Zirai mahsullerimizin maliyetleri te«brt edil-
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lemediği müddetçe tabiatiyle safi kazancı mey
dana çıkarmak imkânsız olur. Ziraatle uğraşan 
halkımızın muazzam ekseriyeti köylü olan ve 
'başka kaynaklardan gelir temin edemiyen va
tandaşlarımız teşkil eder. Ziraatte bir yılda el
de ettikleri vasati kazanç ile bu vatandaşları
mız «en az geçim indirimi» dolayısı ile zaten 
vergi dışı kalacaklardır. 

Büyük çapta fabrikasyon mahiyetini taşımı-
yan ve sadece çiftçi ve köylü elinde her türlü 
ziraat sanatlarının bu istisnadan faydalanması 
lâzım ve doğrudur. 

Muhterem arkadaşlar; bir verginin en mü
him vasıflarından biri; memleketin ekonomik 
gelişmesini dolayısı ile destekliyecek esasları 
bünyesi içinde hükümlendirmiş olmasıdır. 

Bu tasarı ile bunu sağlıyacağımıza kaani bu
lunmaktayım. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, geç
mişte bâzı Maliye Vekilleri temini adalet, temini 
ıslahat diye yeni yeni verigler getirirler, fakat 
neticesi kötü çıkardı. Bir verginin esbabı muci-
besinde temini adalet dendi mi, hep bu eski şe
killeri hatırlarım. 

Gelir Vergisini bütün dünya kabul ettiğine 
ve herkes kazanema göre Devlet masrafına işti
rak edeceğine göre, aslında buna birşey denemez. 
Denemez ama; ortada Muamele Vergisi durur, 
istihlâk Vergisi durur, Bina Vergisi dururken 
iddia edilen ıslahat nerede kalır ? Bir binası 
varsa fazla vergi alıyorsun, eshamı varsa üç 
misli para alıyorsun, bir de esnaftan fazla para 
alıyorsun, ama nereye veriyorsun 1 

Şimdi Maliye Bakanı, sözcü sıfatiyle hem ka
nunun esbabı mucibesine yazmışlar, hem de bu
radan şifahen söylediler, memurların Buhran ve 
Muvazene vergileri ağırmış, bu parayı veremez-
lermiş. 

ESAT TEKELİ (Urfa.) — Sade bu değil. 
EMÎN SAZAK (Devamla) — Esat Tekeli 

baş müdafi. (Gülüşmeler). 
Şimdi arkadaşlar, bir memurun karnı doy

madan ondan verimli bir iş bekliyemiyeceğimizi 
hayattaki tecrübelerimizle gördük, müşahede et 
tik. Fakat bununla beraber memleketin umumi 
yaşayış seviyesi ile memurlarımızın yaşayış sevi
yesine bir göz atarak hakikaten tekrar memuru 
ele almak lâzım mıdır, değil midir, tetkik edile
bilir. Ben çok okumadım, okuyamazdım da, ço-

- w -
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euğumu okutmak istedim, beceremedim, tamam- I 
lıyamadım, ama gördüğüm manzara şudur : 130 
milyon lira, memurinden vergi tenzil edilecek 
30-40 milyon da, emekli kanunu mudur, te
kaüt kanunu mudur, nedir, oraya bir zam var
mış. 160 milyon lirayı maaşlara verelim, ondan 
sonra bunun yerine de vergi ıslahatı adını alan 
bir kanun yapalım, bununla bu yeri dolduralım 
gibi bir düşünce bilmem ne dereceye kadar doğ
rudur ? Yarlık Vergisi en kötü bir vergi idi. Çok 
hataları olmasına rağmen Devletin kasasına bir-
şey girmişti. Ama bundan, yemin edeyim, inşal
lah ben yalancı çıkayım, genç Maliye Vekilimiz 
haklı çıksın, Devletin kasasına bir metelik gir-
miyeceği, gibi bilâkis borçlu çıkacak ödeme kabi
liyeti azalacaktır. 

Şimdi on sene muazzam bir ordu ile seferber 
halde İmlan bir Devletin, mutlaka malî bir men-
ba araması ve didinmesi gayet zaruridir. Bu 
külfetin altında bu kadar yaşadığımıza da şük
redelim. Lâkin bu vaziyet böyle dururken, sırf 
erbabı maaşı terfih edeceğiz diye vergi ıslahatı 
adı altında şu vergiyi meydana getirmek, açık 
söyleselerdi bana, gücüme gitmezdi, benim buna 
çok canım sıkılır, memurlara bu kadar zam ya
pacağız, erbabı maaşa, zam yapacağız diye ka
nunun esbabı mucibesine bunu açıkça yazsalar-
dı zerre kadar gücüme gitmezdi. Bunu niye 
meth ederler, neresini meth ederler anlıyamıyo. 
rum. (Kanaat meselesi sesleri) 

Yazı meselesi, kitap meselesi. 
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ama 

zaten siz okumamışsınız ki. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Memleketin ik

tisadi hayatında bunun ne kadar tesir edeceğini I 
tetkik edip kavramış değilim. Fakat ortada ken
diliğinden toplanmış İktisat Kongresi vardı, 
ve bunu etüt ediyordu. Bilmem, ben sevindim, 
Millet kendi işini kendi tutuyor diye. Fakat 
teşvik yerine müdahaleler işittik. -

Arkadaşlar, ben Maliye Vekilini iktidar Par
tisindeki arkadaşlarından çok severim, neden? 
Çünkü Vekâleti istiğna ile kabul etmiş gel Ve
kil ol deyince kabul etmem diyen kabadayı az
dır şimdi. Ploşuma giden tarafları var. Yakın
dan tanıyan arkadaşlar da bu işle meşgul ol
duğunu söylüyorlar. Fakat bu işde maalesef na
zari bir tetkikle iktifa etmişlerdir. Evet için
de ilmî bir cevher vardır. Fakat bu ilmî naza
riyelerle Devlet Hazinesine on para koyamıya- | 
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I çaktır. Yemin edeyim mi şimdi burada. (Gülüş» 

meler) Yine açık kalacak. Bir külfet olacak. 
Kim istemez vergi ıslahını? Bunu Kazanç Ver
gisi Kanunu gelirken de söyledik. Eskileri kö
tülemek, yenileri medhetmekle beraber hepimiz 
burada alkışladık, el kaldırdık, kabul ettik. Eh 
böyle Kazanç Vergisi gibi % 78 e kadar çıkan 
bir vergi varken ve tedbirleri de çok şiddetli 
iken, bunun tahsilatının, varidatının az olması, 
bu şekliyle % 30 - 35 e indirmekle ne bileyim, 
bu arkadaşlar, para çalanlar, eskileri de getirip 
akıtımıv.erecekler Devletin Hazinesine? îlmî ve 
mantıki hayat derslerine dayanarak derim ki; 
bu iş Devletin lehine olmadığı gibi, halkın 
aleyhinedir de. Alâkalıların hepsi cahil bir hale 
geliyor, ne istiyorsunuz; Bina Vergisi iki kat 
olacakmış, onu iki kat yapıver. Halbuki, şimdi 
bu kanununu yapmakla memuru da cahil yapı
yorsun, mükellefi de cahil yapıyorsun. Yalnız 
bu işten istifade eden erbabı maaştır, 150 - 200 
milyon kadar onların lehine bir değişiklik ola
cak ama Millet ne hale gelir, Hazine ne hale 
gelir, akıbet ne olur? bilmem. Ama bu milletin 
hepsi de memur değil ki. Bir de kos koca Millet 
vardır. Ne bileyim böyle nakıs bir düşünce ile 
memlekete bu Vergi kanununun malî bir fayda
sı da olmıyacaktır. Herkesin buna âmin diye
ceğine ve böylece bu kanunun çıkacağına göre 
benim bunun hiç de memlekete faydalı olmadığı
nı ve Hazineye para da getirmiyeceğini, Maliye 

I Vekilinin sırf erbabı maaşa hizmet için bu ka-
I nunu getirdiğini söylemek de vazifemdir. 

NAİLÎ KÜÇÜKA (Denizli) — Sayın arka
daşlar; çok değerli ihtisas sahipleri arasına, kan» 
şarak, kürsüde söz almak cesaretini gösterdiğim
den dolayı affmızı istirham ederim, 

Her ne kadar ilmî değilse de amelî müşahe
delerimi, hayatı içtimaiyede gördüklerimi, arael-
mekle müftehiı olacağım. 

Sayın Maliye Vekili bu kanun tasarısının hü
viyeti, bünyemize tatbik kabiliyeti, umumi ma
hiyette olması iktisadi hayatın terakkisine mâni 
bulunmaması itibariyle muvafık olduğunu güzel 
surette izah ettiler. Bendeniz, buna mütaallik 
olan kısımları arzetmiyeceğim. Çünkü asıl ten-
kide sebep olan şeylerden birisi de beyanname 
mükellefiyeti, defter tutma usulü gibi tatbikatta 
bâzı güna haller mevcuttu fakat bu kanun tasa-
rası beyanname mükellefiyetini asgari hadde in-

I dirmiştir. Defter tutmayı da sadeleştirmistir. Ve 
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yüz bini bulan gelirlerde bu mecburiyet olduğu. 
mülâhaza edilmekle beraber daha küçük olanlar
da bu defter tutma usulü âdeta bir tarafa vari
datını, diğer tarafa da sarfiyatını yazan, kur
şun. kalemle de olsa, gayet basit bir yazı yaz
madan ibaret olduğunu anlamış bulunuyoruz. An
cak. çok Sayın Emin Sazak arkadaşım dediler ki, 
Bu kanunu yapmaktan maksat memurların ma
aşlarını artırmaktır. Vergisini azaltmaktır dedi
ler.. Fakat zannederim ki, vicdanları böyle'söy
lemedi. Memurlar çok vergi veriyorlardı bu mu
hakkak. Fakat memur- maaşlarını artırmak hatı
ra gelmez. Ufacık bir dükkân sahibinin yüz bin
lerce lira kazancı için verdiğinden fazla 
vergi verdiğini de müşahedelerimizle vâkıf bulu
yoruz. 

Şu halde âdilâne olmıyan bir verginin idame
sini iddiaya da artık hiçbir sebep yoktur. Bu 
vergiyi, Kazanç Vergisi ve diğer müteferri vergi
ler yerine koymak için, kazançla vergiyi âdilâne 
bir şekilde tevzin etmek istiyoruz, 

Yalnız benim endişelerim, endişelerim değil 
müşahedelerime, hissiyatıma taallûk eden şeyler 
vardıı. 

Sayın arkadaşlarım; Bakanlar Kurulunun 
24 . IV . 1947 tarihli kurulunda bu tasarının 
Meclise sunulmasına karar verilmiştir. Yani 
üzerinden tam iki sene geçmiş oluyor. Sayıları 
otuzu geçen kanun tasarılariyle ancak idare 
edilen Kazanç, Buhran, Muvazene ve Hava Kuv
vetlerine Yardım vergileri gibi hakikaten girift 
ve gayriâdilâhe bir şekil cereyan ediyordu. Bu 
mevzuat fertlerin hakiki kazanç ve gelir durum
larına göre tanzim edilmediği gibi, aded ve ha
cimlerinin pek çok olması da ihatasını güçleştir
mişti, Böylece birtakım adaletsiz vergiler du
rumu ile on binlerce ihtilâfı ve Devlet aleyhine 

,, itimatsızlık ve hoşnutsuzluğu mucip olmuştu. 
Malûmunuzdur ki, vergiler; fertlerin ekono

mi ve ticaret alanında inkişaf ve varlıklarına, 
Devletin de malî siyaset ve kudretine, Hüküme
tin kiyasetine ve vergi reformuna taallûk ettiği 
için o nispette ehemmiyetle üzerinde durulması 
icabder. Bu itibarladır ki, iki sene evvel Mec
lise sunulan bu tasarı, tanziminden lâakal üç, 
dört sene evvel de Bakanlıklarca araştırmalara, 
incelemelere başlanmış, malî muvazeneyi kuracak 
esasların tetkikma çalışılmış olacaktır. Böyle 
farzedilince; tasarının beş sene evvelki durumla 
ayarlanmış olacağı muhakkaktır. Binaenaleyh, ı 
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gayritabiî; buhranlı yıllar içinde; ticaret, sana
yi, ve ekonomi, kazanç, gelir, servet alanında çok 
temevvüçlü sezonların durumlarında tabiî ve 
hakiki vaziyeti görmek elbette müşküldür, hatta 
imkânsızdır. Nitekim birkaç aylardır, tak
dire şayan gayretlerle çalışan Geçici Komisyon. 
Hükümet tasarısının birçok maddelerini değiştir
miş, bâzılarını da kaldırmıştır. Komisyonun 
vakti dar olmasaydı, tetkiklerini daha derinleşti
rebilirdi. 

Sayın arkadaşlarım, gerek fertlerin, gerekse 
cemiyetin, üzüntüsüz, tereddütsüz, engelsiz in
kişaflarına çalışmak modern Devlet esasına gö
re de noksansız hidematı karşılamak yegâne ga
yemizdir. Bu gayeye vusul de malî mevzuatın 
büyük tesiri inkâr edilemez. Binaenaleyh, her
kesi alâkadar eden bu gayeye vusulde,, malî 
mevzuatın büyük tesiri inkâr edilemez. Binaen
aleyh, herkesi alâkadar eden vergi kanunların
da esas, adalet, istikrar, yazılış ve tertip tarzıdır. 
Yalnız münevvere hitap etmeyip' köyde oturan 
çiftçiyi, dağda yaşıyan çobanı, fabrikada çalışan 
ameleyi de muhatap addedilmesi zaruridir. 
Çünkü halkımızın % 70 i okuyup yazma bilmez. 
Kanun bilhassa vergi kanunu herkesi alâ
kadar ettiğinden kendi anlayışı ile ya
zılırsa tatbikat da kolaylaşır. Anlayış ve 
anlatılışla kısa ve sade cümlelerle tertip 
edilecek olursa mükellef hareketini bilerek tan
zim eder ve Hükümete de itimat eylemesine se
bep olur. 

Mükellef borcunu, tediye zamanını, tecavü
zünde cezasını katî olarak bilmelidir. Sene 
içinde ek kanunlarla, ihbarnamelerle gayrimüs-
tekar vergilerle karşılaşma malıdır. Hissedar ol
duğu verginin sene içinde değişmiyeceğini, 
hak ve adalete karşı itiraz, istinaf ve temyizin 
yersiz olduğunu ancak kanunla öğrenir. Hü
kümete sevgi ve itimadı da ancak bu suretle 
artar. Yoksa 1934 senesinde yapılan 2395 sa
yılı Kazanç Vergisi Kanunu gibi senesi içinde 
2574 ve mütaakıp senelerde 2729, 2751, 2957, 
3258, 3475, 3490, 3940, 4215, 4350, 4508 sa
yılı kanunlarla eklenen ve İktisadi Buhran, 
Muvazene, Hava Kuvvetlerine Yardım Vergi
leri kanun ve ekleri gibi 1890, 2416, 2728, 
1980, 2417, 3408, 3588, 2882, 3828, 4040, 
4437, 4565, 601, 927 1065, 3460, 3465, 3645, 
4325, 4004, 4768, 4768, 4782 gibi kanunlarla mü-
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kellefiyetini anlamaya asla imkân yoktur. Bu i 
kanunları münevverler değil, meslek münte-
sipleri bile doğru dürüst ihata edememektedir. 
îşte haksızlık iddiasına mütedair şikâyetler bu
radan doğuyor. 

Bu tasarı böyle birçok hükümleri ilga et
mektedir. Fakat yine ideal bir kanun değildir. 
Çünkü maddeleri, tertibi hacmi çok olduğu gibi 
hariçte bıraktığı malî mevduat da çoktur, işlet
me, Gezginci işler Vergisi, Kurumlar Vergisi, 
usul kanunu ve daha bâzı Hazineye mütaallik 
malî mevzular sonradan ayrı kanun olarak te
sis olunacaktır. 

Kaldı ki, vergi usulü, tarh, tahakkuk, tah
sil hattâ kamu alacaklarının tahsili gibi ka
nunların gerçi bu mükelleflerin borcunu bildir
mek içindir - kül halinde fakat sade bir tarzda 
hacmi da gayet basit ve mükellefin her sınıfı
nın anlıyacağı tarzda toplu olarak tertip edil
mesi, herkesin Kuran gibi evinde okuyup sak-
hyabileceği ideal bir kanun olurdu. 

Gerçi bu yola ayak atmış bulunuyoruz. xVma 
böyle bir kanuna kavuşmak şüphe yoktur ki, 
normal senelere kavuştuğumuz, buhrandan is
tikrar hayatına eriştiğimiz zaman da mümkün 
olabilir. 

Bununla beraber bu tasarımı} Maliye Baka
nının da beyanından anlaşıldığı üzere mütaddit 
kanunları girift hükümleri ilga ettiği gibi ada
lete karin yeni hükümler vaz'eylediği ve takdir 
keyfiyetinden oldukça içtinaba çalıştığı görül
mektedir. Bizi en çok alâkadar eden takdir 
keyfiyetidir, Bu hakikaten birçok ihtilâflara 
şikâyetlere sebep olmakta idi. Yüksek Meclis
ten geçeceği sırada kanun tasarısının daha mü
kemmel olacağından emin olarak maddelere ge
çilmesinin muvafık olacağı kanaatindeyim. 

SAÎT ODYAK (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım, tamamlanmış ve yakında Yüksek Mec
lise sunulacak olan Usul hakkındaki tasarı ile 
birlikte dört köşeli bir bütün olarak huzurunuz
da konuşulmasına başlanan ve yepyeni bir ru- | 
hun, zihniyetin, görüş ve havsalanın mahsulü | 
olan bu eserin tekniğini, mimarisini ve üslûbu- ! 
nu benim izah etmeme imkân yok ve söylemeye ı 
cesaret etsem bile pek fazla bir şey söyliyemem. 
Yalnız esefin, benim kendi duyuş ve inançları
mın istikametinde akan ışığı altında sosyal ka
rakterini ve millî bünyemizden gelen ve yine ' 
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ona hitap eden hususiyetlerini kısaca arzetmek 
isterim. 

Her şeyden evvel muayyen grup menfaatleri 
dışında, afaki, sosyal bir cephe üzerinde yarınla
ra bakan ve çoğunluğun ferdi hayatında ve ce
miyet içinde istikrar ve emniyeti hedef tutan 
bu eserin hazırlanmasında inanışlarını; emekle
rini ve göz nurunu katanlara yüksek huzurunuz
da teşekkürü ve bu saf içinde ve önünde sami-
mîyetiyle heyecaniyle ve bilgisiyle kendisini 
vakfeden merhum Halit Nazmi Keşmir'in aziz 
ruhunu ben de anmayı bir vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlar insanlık hayatını ilgilendi
ren birçok tefekkür tarzları ve bu arada hükme 
bağlanan ve düstur haline gelen yine birçok na
zariyeler yüksek malûmunuzdur. Topluluk ha
yatının canlılık ifade eden hemen her safhasını 
o günkü ihtiyaçların, şartların ve hâkim menfa
atlerin ölçüsü içinde çerçeveliyen ufku var ve 
estetik düşünüş, inanış taazzuvları olduğu gibi, 
menzili daha uzun gelecekteki insan hayatını 
kavrıyan ve aşan dinamik ana görüşü ve inanı
şı mecmuaları da vardır. Ve bunlar yürüyen in
san hayatına çok daha uzun yıllar rehberlik 
edecek ve hayat vetiresini çizerek, yürüyüş isti
kametini tâyin edecektir. 

Huzurunuzda muhtelif görüş vaziyelerinden 
ve yine muhtelif adeseler altında incelenen ese
rin ana motifi bence bir tekâmül ve inkılâp ru
hudur. Yaradılıştaki sırrın insan varlığına nak
şettiği bu alevin tesirinden hayatiyetini muhafa
za eden fert ve toplulukların kendilerini sıyır
malarına imkân yoktur. Yaşıyan ve hayatiyet 
taşıyan her varlık yaşadığı ve canlılık ifade et
tiği nispette bu tabiî düsturun hâkimiyeti al
tında kalacak ileriye ve yarma doğru akacak
tır. Tasarıdaki millîliği, evvelemirde bu milletin 
dinamizminin bir ifadesi ve tezahürü olarak 
anlıyorum. Vergi, bir cemiyet hayatı içinde mu
ayyen iktisadi, sosyal ve siyasi şartlar üzerine 
kurulan bir müessesedir. 

Son çeyrek asır içinde ilk merhalenin bu 
iktisadi sosyal ve siyasi safhalarını eskiten ce
miyetimiz yeni bir tekâmül hızı içinde, eskisin
den tamamen farklı bir anlayış ve görüşle yeni 
bir hayat telâkkisinin kapısından millî bir azim
le girmiş bulunuyor. 

Yüksek huzurunuza takdim edilmiş bulunan 
bu tasarı, geçirmekte olduğumuz sosyal, politik 
ekonomik değişikliklere mütenazır ve onlarla 
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hem ahenk, tam zamanından atılmış demokratik 
malî bir inkılâp ve bir reform hareketi olma ba
kımından tamamen geçirmekte olduğumuz millî 
hayatımıza uygun, köklü ve şümullü bir ruh ta
şımaktadır. öteden beri teessüs ve tahaccür et
miş telâkkilerle tezat teşkil ettiği için cemiyet 
içinde muayyen cephelerden gelen mukavemet 
hareketleriyle karşılaşacaktır ve bu tabiîdir. 
Bu neviden bir reform hareketinin mukavemet
siz ve sessizce yerleşmesi zaten girdiğimiz haya
tın icaplariyle telif edilemezdi. 

Tasarının taşıdığı karekterce bir taklit ruhu 
sezmek bir taassup olur. Muhtelif memleketlerin 
vergi sistemlerine bir benzerlik arz ediyorsa 
bunu ilmin, tecrübenin ve insan ruhunun müş
terek vasıflarındaki hâkimiyetinde aramak çok 
daha mâkul bir düşünüş tarzı ölür. 

Gelir Vergisi zihniyetinin menşeini ve tatbik 
edilen muhtelif memleketleri göz önünde tuta
rak onu kapitalist nizama uygun malî bir rejim 
telâkkisi ve görüşüne tâbi tutmak tek cepheli bir 
tahlil formülü olur. 

Mükellefin ödemo kabiliyetini göz önünde 
tutan, onun beyanına kıymet veren, medeni ha
lini nazarı itibara alan, asgari geçim haddini 
sadece fizyolojik esaslara değil, aynı zamanda kül
türel bir görüşe dayamak temayülünü gösteren 
muafiyetleriyle geniş bir tolerans Örneği veren 
müterakkiliği munis inhinalı bir tarife sistemi 
ile sağlıyan içtimai adalet ve emniyet mefhumla
rını müblagadan kaçmarak muvazeneli bir ruh 
içinde ele alan malî bir rejim sadece menşe ve 
tatbik bakımından sathi bir tahlil ile hangi eti
ketle teşhir edilmek istenirse istensin onun ga
lip ve hâkim vasfı demokrtiktir ve bugünkü ih
tiyaçlarımıza tamamen uygundur. 

Yeni vergi kötü vergi, eski vergi iyi vergi 
formülünde doktriner bir düşünüşün kösteğini 
sezmemek mümkün değildir. 

Vergiyi şaraba teşbih edip onu zamanla kıy
metlendiren ve tatlılaştıran bir görüşe, zaman
la tâhammür eden, sirkeleşen birçok vergiler tat
maları teklif edilebilir. Görüş faktörlerini dola-
yısiyle 1908 inkılâbının ihtiyaçlarına ve o gün
kü şartlara bağlamamız mümkün olan ve muhte
lif tarihlerde tadile uğrıyarak bünyesine ekle
nen yeni unsurlarla asli hüviyetini kaybeden ve 
alacalı bir renk alan, ilmî prensiplerden mah
rum olan mer'î kazanç vergisini yeni bâzı tadil-
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i lerle tekrar ortaya sürmek istemek, bu verginin 

malî bünyemizde ve vatandaş topluluğu içinde 
husule getirdiği tahammürlere lâkayıt kalmak, 
benimsememek olur. Yepyeni bir görüş ve an-

I layışı, eskimiş, yıpranmış, hüviyetini kaybetmiş 
ve âmmenin infialini üzerine çekmiş bir müessese 

i içinde boğmaya davet etmek büyük bir insafsız
lık olur. Yeni bir görüşün kendisine ĝ öre yıprat
mak istediği bir vasat içinde gelişmesine imkân 
vermek-kadar tabiî bir şey olamaz. Bunun birçok 
güçlükleri olacaktır. Fakat yüksek kabulünüze 
mazhar olduğu takdirde bu vergi sistemimizin 
yarattığı atmosfer içinde yeni bâzı vergi reform
larına lüzum hâsıl olacaktır. Her şeyden evvel 
Gelir Vergisi yükü fakir ve geliri dar olan halk 
üzerine çöken İstihlâk ve Muamele vergilerinin 
tesirlerini tadil ve tashih eden bir karaktere sa
hiptir. Bu vergiler henüz ileri merhalelere vâ
sıl olmıyan memleketlerin malî sisteminde Öıı-
plânda geldikleri âmme varidatının büyük bir 
kısmını hattâ esasını sağladıkları görülür. {Zaru
ri ihtiyaç maddelerini mevzuları içine aldıkları 
için fakir halk tabakaları üzerinde sıhhi ve ahlâ
ki tahripleri geniş ve ezici olmaktadır. Demok
ratik memleketlerde Muamele ve istihlâk vergi
lerinden mümkün olduğu kadar kaçinıldığı ve 
bunlarm ikinci plânda kaldığı görülür. Bu mem
leketlerde buna imkân sağlıyan, en başta Gelir 
Vergisi olmuştur. Bizde de gıda ve giyim madde
leri üzerine mevzu Muamele ve İstihlâk vergileri
nin dar gelirli vatandaşlar üzerindeki menfi te
sirlerini tahfifte büyük rolü olacağı gibi, o ver-
gelirin malî sistemimiz içindeki hâldmiyetlerini de 
azaltacaktıi'. 

İlk anlarda mali idarecileri tatbikatta güç
lüklerle çarpışmaya mecbur kılması ihtimali mev
cut olmakla beraber mükellefin malî iktidarını 
vergi ödeme kabiliyetini göz önünde tutarak 
fedakârlığa iştirake davet ettiği cihetle idare
ciye tahmil ettiği güçlüğe mukabil çalışan vatan
daşa, yani işçiye, memur ve müstahdeme ve köy
lüye yükünün hafiflemesine imkân verecektir. 
Hususi İdarelerin, Belediyelerin ve köy malî 
bünyelerinde de bir salâhın meydana gelmesine 
intizar edilebilir. • 

Tasarının bark sosyal karakterlerinden bir 
olan en az geçim indirimi ve aile masrafları in
dirimi ile vatandaşın sıhhatiyle, ahlâkiyle, aile 
mefhumiyle ve nüfus problemi ile ilgili sosyal 
bir görüş girmektedir. Vergi telâkkisinde ilk <le-
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fa yer alan bu görüş başlıbaşma bir varlık vu 
bir temel taşıdır. En az geçmı iudirimindeki 
nispetlerin daha geniş esaslara dayandırılmasını 
istememek mümkün değildir. Bilhassa bugünkü 
hayat şartlan karcısında bu indirim miktarla ri
tim sadece fizyolojik ihtiyaçları sebebiyle karşı
lamaktan uzak bulunduğu muhakkaktır. Kalite
li vatandaş çerçevesini, yaratacağı sosyal im
kânlarla genişletmek gayesini istihdaf eden de
mokratik rejimin güttüğü gaye ve vatandaşı sade
ce fizyolojik bir varlık olarak değil fakat aynı* 
«imanda kültüre] bir mevcudiyet, olarak göz 
önünde tutması lâzımdır, zaruridir. Fakat mü
cerret geçim indiriminin vergiciliğimizde yer al
mış olması bizi kültürel istikamette de yürüme
ye sevk ve icbar edecek siyasi, malî ve içtimai 
politikamız her hareketinde bizi daima kendisine 
doğru çekecek bir miknatıs olacaktır. Nitekim, 
tasarının ruhunda hâkim rol oynıyan hususi mua
fiyetlerde bu cazibe bir zaruret sezintisi vermek
tedir. Tasarıdaki en az geçim indirimini bu gö
rüş zaviyesinden mütalâa ederek ümide kapılma
mak mümkün değildir. Onun içindir ki, umumi 
hüviyetini ilimden tecrübeden ve insan ruhunun 
tecellilerinden alan ve bu hüviyetini cemiyeti
mizin ileri ihtiyaçları ve motifleriyle işliyen ve 
her bakımdan bizim olan, bu eserin yüksek tas
vibinize mazhar olmasını gönülden temenni et
mekteyim. 

BAŞKAN — Faik Yıimazipek. 
FAİK YILMAZÎPEK (Bursa) — Sayın ar

kadaşlar; huzurunuza sunulan tasarının kıymet 
ve ehemmiyetini anlayabilmek için bugünkü 
mevzuatın mükellefler üzerinde yaptığı tesir ve 
tazyiki belirtmek, sonra bu tasarının yapmak is
tediği şeyler üzerinde de gücümün yettiği ka
dar ve sizi fazla üzmemek üzere kısaca durmak 
ve arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; hayatın bütün gelişatını, bütün 
varlığını tanzim eden paradır. Bundan dolayı
dır ki, müzakere edilmekte olan bu kanun, en 
mühim kanunlardan biridir. Nasıl bir insan 
amudi fikarisi olmadan yaşayamazsa, bu kanun, 
Gelir Vergisi Kanunu iyi tatbik edilmek şartiyle 
Hazineye faydalı, millete verimli olur. 

Demin iki arkadaşmıızm izah ettiği gibi bu
günkü, beyannameli mükelleflerin adedi 7 65,0 
dir, verdikleri vergi; 61 milyon 280 bin liradır. 
Gayrisâfi irat üzerinden vergi veren mükellef 
adedi; 280 bindir, verdikleri vergi 27 milyon 
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170 bin liradır. Yani; beyannameli mükellefler 
insan başına sekiz bin lira, iradı gayrisâfi mü
kellefleri de insan başına 97 lira veriyorlar. Mü
kellefleri i 947 yılına nazaran arzediyorum. 

Beyannameli mükelleflerin adedi 7 650 isede 
belki 7 - 8 sene evvel 20 bindan fazla idi, fa
kat günden güne beyannameli mükelleflerin taz
yik altında kalması ve nihayet ellerindeki serve
tin kâr getirmediğini gören mükellefler; iradı 
gayrisâfi mükellefiyet sınıfına kaya kaya 7 600 
kalmıştır, bunlar da ya işini beceremiyen veya 
mütemadiyen Hükümetin ıslahat yapacağım, ka
nunu değiştireceğim vaitlerine güvenerek inti
zarda bulunan mükelleflerdir. Bugünkü kanun, 
beyannameli mükellef miktarını, arzettiğinı gibi, 
azaltmakta, gayrisâfi iratlı mükellefleri çoğalt
maktadır. Bugünkü kanun tatbikte kalırsa, gü
nün birinde 7 600 mükellefin hiçe ineceğini gö
receğiz. 

Beyannameli mükellef yüzde 82 kazanç öde
mektedir. Bunlar öbür tarafa niçin kaçıyor' 
Yüzde 82 ye kadar vergi veren mükelleflerden. 
daha fazla kazananlar hiç bir kayda kuyuda, 
Hükümetin . hiçbir kontrolüne tâbi olmamakta
dır. Sanayici mükelleflere tatbik edilen bugün
kü verginin sanayie yaptığı zarar, düşmanın 
Türk sanayiini tahribe çalışmasından daha faz
ladır. Çünkü kanunen zahirde alınmakta olan 
c/r 18 Muamele Vergisi hakikatta £fc 40 tır. 

Eğer bu gelir tasarısı kabul edilecek olursa 
yavaş yavaş bu Muamele Vergisi de kaldırılacak 
ve faydaları meydana çıkacaktır. 

Bu nispet niçin % 40 a çıkıyor arzedeyim; 
Bendeniz kendi branşımı misal olarak alıyorum; 
1000 liralık ipek için % 18 den 180 liralık Mu
amele Vergisi verilir. Bu ipek büküm fabrikası
na gider büküm de yüz lira masraf yapar 1000 
lira ipek 180 de vergisi etti 1180 yüz de bü
küm fasonu etti 1280 bunun % 70 i muaftır 
384 kalır. 384 liranın % 18 Muamele vergisi 69 
lira eder. Dokuma fabrikasına intikal edince 
ipeğin değeri 1349 liradır. Bunun % 30 si mu
aftır. Binaenaleyh 1350 liranın 675 lirası çıkın
ca 675 liraİialır. Bunun da % 18 i 122 lira eder. 
Kumaş çiğ haline gelmiştir, bundan sonra bo
yahaneye gider ve 100 kuruş boya masrafı edil
diğine göre bundan da % 18 vergi verilecektir 
yekûn itibariyle 1000 liralık bir ipeğe 3S9 lira 
Muamele vergisi veriliyor demektir. 

Bin liralık emtianın mamul hale gelebilmesi 
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için işletme masrafı ve kâr olarak sanayici 350 
kuruş alıyor. Hazineye 389 lira Muamele Ver
gisi veriyor. Bin liralık ibr malda 389 lira bir 
Muamele Vergisi verdikten başka ayrıca 350 
kuruş kazancının da Kazanç Vergisini veriyor. 
Yalnız konbine halinde bulunan bâzı müesse
seler bundan yani % 40 a tâbi değildir. O, Mu
amele Vergisini müntehada verir; fakat bu gibi 
müesseseler Bursa'da 3 - 4 kadardır. Bu, Mua
mele Vergisi vaziyeti yalnız ipek sanayiine mah
sus değildir. Demir sanayiinde de, değirmen
cilikte de öyledir, her sanayie göre tatbikatı 
aynıdır. Bir sanayi müessesesinin 100 bin lira 
kazandığını kabul edelim. Bugünkü kanunun 
sanayie vurduğu tokada bakınız rica ederim, 
bu yüz bin lira kazanan müessesenin bu para
yı kazanmak için iki milyon lira ciro etmesi 
lâzımdır, yüzde on sekizden Muamele Vergisi 
360 000 lira öder iki milyon liralık emtianın 
iş hareketini tanzim için işçilerin memurlarının 
vasati 40 bin lira Kazanç Vergisini verir. 100 bin 
liranın da 80 bin lirasını Kazanç olarak Hazi
neye 1500 lirasını Ticaret Odasına 500 lirasını 
belediyeye verir. Bu suretle, yüz bin lira ka
zanan bir sanayi müessesesi vasıtalı, vasıtasız 
Hazineye 480 bin lira vergi temin eder. Böyle 
bir sanayici bu kadar mesaisini Maliyenin, Ça
lışma Bakanlığının, Sıhhat Bakanlığının, beledi
yenin, Millî Eğitim Bakanlığının hulâsa iptidai 
madde tedariki binlerce lira tutarının tedariki, 
bunların riski, malzeme alât, edevat, işçi te
dariki, ve daha bunların tahmil ettiği birçok 
müşküllere kanunun kabul etmediği ve fakat iş 
icabı müessesenin sarfettiği masraf, külfet ve 
eziyetlere mukabil yalnız kârının % 18 i bıra
kılır. 

Bendenize anlatıldığına göre 5 - 6 sene evvel 
İngiltere'den memleketimizde bâzı sanayi mües
seseleri kurmak için bir heyet İstanbul "a geli
yor, alâkadarlarla temas ediyor, 15 gün kadar 
memleketimizde kalan bu heyet İstanbul ve An
kara'da sanayi mevzuatını tetkik ediyor ve 15 
gün sonra İstanbul'daki arkadaşlara hiçbir şey 
demeden gidiyor. Vapurdan ayrılırken, gelen 
arkadaşların elini sıkan heyet reisi şu suretle 
beyanatta bulunuyor, «Siz çok cesur bir millet
siniz, bu kanunlar karşısında iyi ve rahat uyu
yorsunuz» der. Bu tazyikler karşısında büyük 
sanayi parçalanıyor , çöküyor. Vatana bağlı hiç
bir sanayici vergiden, kaçınmaz. Bu sanayici-
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lerin Muamele Vergisi cibayeti hakkındaki mü-
racaatleri prensip bakımından reddedilmiştir. 
Prensip kararından vaz geçilmiyor. Sayın Hü
kümetimizden, genç enerjik Maliye Bakanımız
dan rica ediyorum; Hazine menfaati ve namuslu 
Türk sanayicileri namına yalvarıyorum; Türk 
sanayinin ensesine ahtaput gibi yapışan ve 
âmudi fikarisine muannit romantizma gibi sap
lanıp kalan şu Muamele Vergisini halletsinler. 
Bu hareketle iktisadi tarihimizde namı yerleşir. 
Bir ricam da Muamele Vergisini elektrik kilo
vatı üzerinden almaktır. Buna dair birçok 
formüllerimiz vardır, yazılı olarak Bakanlıkta 
mevcuttur. Faraza makine çalışır elektrik sar-
f eder. Bu elektrik kilovatı üzerinden vergi alı
nırsa daha âdilâne olur. Her vatandaş kazancı 
nispetinde vergi ödenmelidir. İşte, sunulan 
Gelir Vergisi tasarısı bunu temin etmektedir. 
Hükümet tasarının 7 nci sayfasının 4 ncü 
fıkrasında bugünkü beyannameli mükel
leflerin mâruz kaldıkları halleri ne gü
zel tasvir ediyor. Yani Hükümet bilmiyerek 
değil, bir iş yaptım diye bilerek bu tasarıyı sev-
kediyor. Beyannameli mükellef vatandaşlarımı
zın kendileri hakkındaki Hükümetimizin düşün
cesini millet kürsüsünden işitmeleri için mü
saade buyurunuz da o fıkrayı okuyayım. Fıkra 
şudur: «Bu âmillerin başında - yani vergi ka
çakçılığı - beyannameli mükellefiyette vergi yü
künün bir taraflı olarak çok ağır bulunması, 
bundan sonra, vergi almada, mükellefle işbir
liği prensipinin ve zihniyetinin câri olmaması, 
basit ve modern vergilendirme usullerinin tat
bik edilmemesi, bâzı formalite hataları yüzün
den, mükelleflerin çok ağır ve yapılan hata ile 
gayrimütenasip cezalara çarptırılmaları gelir. 
Bütün bu âmiller mükelleflerin vergi psikolojisi 
üzerinde en menfi tesirlerini yapmaktan hâli 
kalmamakta ve böylelikle beyannameli mükelle
fiyet sahasındaki «Vergi mukavemeti» en yük
sek haddine çıkmaktadır. Bunun maddi neti
cesi ise vergi ziyamda diğer bir deyişle vergi 
randımanının düşüklüğünde tezahür etmek
tedir.» 

Yine gelir tasarısının gerekçesinin 10 ncu 
sayfasının 9 ncu fıkrasında şöyle deniyor:«... Bil
hassa beyanname üzerinden vergi ödiyen ferdi 
teşebbüslerin aleyhine tecelli etmekte, bu se
bepten, bunların muvazaalı yollara sapmadan, 
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gelişmelerine hattâ yaşamalarına imkân bırak
mamaktadır.» 

Bu nokta bilhassa çok mühimdir arkadaşlar, 
Hükümet bile bu mükelleflerin muvazaa yoluna 
kaçmadan yaşıyamıyacaklarım kabul ediyor, 
bundan daha iyi teşhis olur mu? Hükümet has
talığı çok iyi teşhis etmiş, hastalığın reçetesi ola
rak şu tasarıyı huzurunuza getirmiştir. Bu ta
sarıyı kabul buyurmakla bu hastalık kalkacak, 
Türkiye vatandaşları arasında vergi adaleti te
essüs etmiş olacaktır. 

Vergi nispeti : Bendenize» müessesede çalışan 
kuvvet dörttür.: 

1. Sermaye, 
2. Müessese sahibinin kredisi, riski, 
3. Gece ve gündüz durmadan çalışan müesse

se; sahibit 
4. Hükümet 
60 bin liradan yukarı olan kazancın vergisini 

dörde taksim ederek, % 25 ni Hükümete, diğer 
kısmın mükellefe bırakılması mütalâasındayım. 
Maddesi gelince orada arz ve rica edeceğim. Böy
le olunca mükellef vergideki ferahlık dolayısiyle 
evvelâ yapacağı kötü harekete karşı vicdanında 
azap duyar, utanır sonra meslektaşları bu gibi 
kötü harekette bulunanları evvelâ ahlâki vazife
leri sonra da rekabet saikasiyle haber vermek 
mecburiyetindedirler. Tatbiki aşağı tarifenin va
tandaşlar için fazla iş hareketine sebep olur Dev
let de fazlasiyle vergisini alır. Birçok Devletlerin 
yaptıkları tecrübeler göstermiştir* ki, verginin az
lığı, vergi tahsilatını çoğaltır, 

Hesap uzmanlarına gelince : Vatandaşlar şim
diye kadar hesaplarının tetkiklerinde birçok yer
siz ve mânâsız neticelerle karşılaşmışlardır. Ger
çi bunlar derecattan geçerek mükellefin lehine 
karar çıkmıştır ama derecata gelinciye kadar mü
kellefler 8 - 10 bin lira ve yerine göre bazan da
ha fazla para ödemeye mecbur kalıyor. Derecat
tan çıkıncaya kadar 8-10 sene beklesin neticede 
mükellefe para iade ediliyor ama oraya gelince
ye kadar mükellefin verdiği avukat masrafı ve 
saire masraflar kendi zararına kalıyor. Yeni 
tasarı ile bu hareket de frenlenecek ve önüne 
geçilecektir. Bunun için de Hükümet tasarısı ge
rekçesinin 23 ncü sayfasının 9 ncu fıkrasında : 
Tetkik ve kontrol işi ile sadece vergi revizörü 
vasfında olan hesap uzmanları meşgul olacak
lardır. Hesap uzmanları karakteri ve bilgi sevi
yeleri yüksek, mükellefe karşı anlayış gösterme-
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sini ve hattâ lüzumunda yardım etmesini bilen 
tecrübeli ve şahsiyet sahibi yüksek mütehassıs 
memur mevkiine çıkarılacaktır. Hükümetin bu
radaki karakteri ve bilgisi yüksek olacak, kaydı
na bendeniz şunu ilâve edeceğim; vazifesini ya
parken, bir uzman, bir memur gözü ile değil, 
daha ziyade vicdan ve kalb gözü ile yapmalı 
ve vazifesini yapmadan mütevellit, her hangi bir 
şekil ve surette olursa olsun yukardan muahaza. 
edilmiyeceğinden de katı surette emin olmalıdır. 

Vergi vatandaşın şahsi ve umumi gelirinden 
alınacaktır. Bu, adilâne bir vergidir. Meselâ be
yannameye tâbi olsun veya olmasın, vatandaş 
bankadaki parasından gelen faizinden vergi ver
sin, binasından alacağı kirasından versin, bir 
doktorun eczanesi olabilir, kendisi hariçte serbest 
doktorluk yapabilir, bir mektepde de ders alabi
lir. Vergisi kesilen bir kazançtan ikinci bir vergi 
almayı bendeniz doğru bulmuyorum. Şu nokta
yı da belirtmek isterim; memleketimizde Kazanç 
Vergisi tatbik edildiği zaman tüccarlarımızın 
çoğu hesap tutmaktan âcizdi, bilmezdi, kanunun 
tazyiki karşısında bunu öğrendiler. Binaenaleyh 
biz şu medeni vaziyete girdiğimize göre daha 
birkaç yüz mükellef hesap bilmiyor diye kanu
nu uzun zaman bekletemeyiz. Muhasebe gayet 
basittir, birkaç ay içinde öğrenilebilir, nasıl bu 
memlekette ferah fahur yaşamak için para kazan
masını öğrenmişse birkaç ay içinde muhasebe 
ilmini öğrenir ve hesabmı tutar. Bu muhasebe 
kısmı yani usulü mevzuat mühim miktarda iş ya
pan mükelleflere şâmildir. 

Diğer vatandaşlar basit hesap ile hesaplarını 
tutacaklardır. Tasarının tasvibini arzediyorum. 

BAŞKAN — Ali Rıza Işıl. 
ALÎ RIZA IŞIL (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlar; Gelir Vergisi Kanun tasarısının Ge
çici Komisyonunda da ve bu Komisyonun muh
telif tâli komisyonlarında iki seneye yakın bir 
zamandan beri, aşağı yukarı her oturumuna iş
tirak ederek incelenmesinde çalışmış bir arka
daşınız sıfatiyle, bendeniz de tasarının umumi 
durumu üzerindeki görüşlerimi kısaca belirtme
yi arzu ederek huzurunuzu işgal ettiğimden affı-
mı dilerim. 

Arkadaşlar; gerek Hükümet tasarısında, ge
rek komisyon mazbatasında ve gerek birçok ar
kadaşlarımızın konuşmalarında belirtildiği veç
hile bugünkü vergi mevzuatımız, bilhassa Ka
zanç Vergisi gayriâdil bir sistemdir. Hattâ bu 
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tasarıyı İncelemek ve Geçici Komisyonda görüş
lerini açıklamak üzere Ankara'da toplanmış 
olan 12 ticaret ve sanayi odası temsilcilerinin 
raporları da bu ciheti çok bariz olarak teyit et
miştir. 

Binaenaleyh halen mer'i olan Kazanç Vergisi 
sisteminin her hangi bir tadilâtla yine vergide 
adalet temin ve tesis etmek mümkün olmadığın
dan birçok memleketlerin tatbik ettiği Gelir 
Vergisi sistemine gitmek muhakkak ki zaruri 
idi. Gelir Vergisinin prensipini bugün vergi ile 
mükellef olan vatandaşlarımızın hepsi muvafık 
görecek ve hattâ alkışlıyacaktır. Çünkü bundan 
daha âdil ve mâkul bir prensip olamaz. 

Gelir Vergisi tasarısı diyor ki; ben geliri olan 
vatandaştan vergi alacağım. Âz gelirli olandan 
az, çok gelirli olandan çok alacağım, geliri ol-
mıyandan ise almıyacağım, diyor. 

Seçim bölgelerimizde lüzumsuz ve yersiz 
propagandalarla ürkütülmüş tüccar ve esnaf, 
diğer vergi mükellefi ile, hemşeri vıe vatandaş
larımızla ortaya attığımız bu prensip kargasın
da muhataplarımız derin bir hayranlık duymuş
lardır. 

Şunu da arzedeyim ki; Hükümetin yüksek 
Meclise sevkettiği ilk Gelir Vergisi tasarısı ha
kikaten tüccar, sanayici ve esnaf zümresin
den birçok vatandaşlarımızı çok ağır, ezici bir 
külfet altına sokuyordu. Yine bu maksatla Ti
caret Odaları Kongresinin hazırladığı raporda 
mütehassıs tüccarlarımızın gayet güzel belirt
tikleri gibi ileri seviyede olan memleketlerde bel
ki de bu tasarı çok faydalı olabilir fakat unut
mamak lâzımdır ki, aynı hükümlerin tatbiki, he
nüz iktisadi ve içtimai sahada olgunlaşmamış 
olan memleketimizin bünyesine çok zarar verdi. 

îşte arkadaşlar, komisyonlardaki çalışmaları
mız da kanunun her maddesini günlerce inceli-
yerek memleketimizin bünyesine zarar vermiyo-
cek ve vatandaşlarımızın her zaman vergi ihti-
lâflarının yükü altında ıstırap çekmelerine ma
hal bırakmıyacak şekle sokmaya gayret ettik... 

Yukarda arzettiğim gibi Gelir Vergisinin 
ağırlığı daha ziyade tüccar, sanayici ve esnaf 
zümresi üzerine yüklenmektedir. Çünkü şimdi
ye kadar yalnız ticari kazancından vergi veren 
tüccarlar bu kanunla ticari kazançlarından baş
ka diğer gelirlerinden de müterakki nispette 
vergi vereceklerdir. Ticaret ve sanayi erbabının 
mühim bir kısmı da şimdiye kadar karine esası-
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na dayanan bir sistemle vergi vermekte iken bu 
kanunla defter tutmaya icbar edilmektedir. Ver
gi bakımından hiçbir kayıt ve şarta tâbi olmıyan 
esnaf da aldığı malların faturasını saklamak ve 
istenildiğinde ibraz etmeye zorlanmaktadır. 

Arkadaşlar; bu şerait karşısında Türk Vata
nının genişliğine yayılmış olan bu zümre maa
lesef şimdiye kadar nef'i Hazine duygusunu iç
lerine sindirmiş olan malmemurlanmızın vergi 
kanunlarını yersiz tatbikta göstermiş oldukları 
yersiz hareketlerinden çok haklı olarak ürkmekte 
ve telaş göstermektedirler. Halbuki kanun tasarı
sının komisyonumuzda aldığı son şekil açıklanın
ca bu vatandaşlarımız ferahlık duyacaklar ve 
memleketimizin bünyesine uydurmaya çalıştı
ğımız hükümlerle Gelir Vergisi Kanunun onların 
korktukları gibi bir heyula olmadığım anlıya-
caklardır. 

Şimdiye kadar Kazanç Vergisini bilanço esa
sına müstenit beyanname ile veren mükelleflerin 
bu kanunun tatbiki ile hem tatbikat ve hem de 
vergi nispeti bakımından bugünkü ağırlıkları ya
rıya inecektir. Tüccar ve esnaf karşısında onlar 
kadar ve bazan daha fazla vergi veren; hizmet 
erbabının vergisi üçte bire inecek ve birçok fay
dalı haklara sahip olacaklardır. Karine ile ver
gi veren esnafın bugünkü vergisi de çok azala
cak ve bilhassa mükerrer vergilerle ağır bir mü-

, kellefiyete tâbi olan kurumların vergileri de 
hafifliyecektir. Yukarda da arzettiğim gibi ta
sarı hükümlerine göre beyannameli mükellef hu
dudu içine alacağımız perakende iş yapan geniş 
miktarda ticaret ve sanat erbabı, şimdiye kadar 
hazırlanmamış olduğu muntazam defter tutma 
ve beyanname ve hesap verme külfetinden kork
maktadır. 

Zaten bizim de üzerinde ısrarla durarak ve 
günlerce çalışarak düşündüğümüz zümre bunlar
dır. Tasarının maddelerinin ve bilhassa bu ka
nunların tatbikına ait Usul Kanunu tasarısının 
müzakeresinde manzum âliniz olacağı üzere bu 
vatandaşlarımızı ağır vergi külfetleriyle sıkmı-
yacak ve onları mağdur etmiyecek ve malme-
murlarmın her türlü takdirlerine yer vermiyecek 
hükümlerle doludur. Bendeniz de tasarının bâzı 
maddeleri üzerinde ayrıca noktai nazarlarım 
olacaktır. Bunları ait oldukları maddelerin mü
zakeresine saklıyarak tasarının maddelerine ge
çilmesi muvafık olacağı kanaatiyle sözlerime ni
hayet veriyorum. 
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BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Büyük bir 

vergi inkılâbı yaptık. İnkılâbımızın müspet 
esaslarını şimdiye kadar söz almış' olan birçok 
arkadaşlarım belirttiler, tasarının aleyhinde, 
hemen hemen, hiçbir arkadşımız bulunmadı. Bu 
bakımdan benim, Hükümete muvaffakiyet te
menni etme'k ve milletimize hayırlı olmasını is
temekten başka yapacağım bir şey yok. 

Mal memurları ve maliye mensupları üzerin
de bâzı arkadaşlarım, bilmiyorum haklı mıdır
lar? Ağır konuştular. Ben, bilhassa Nurettin 
Ünen arkadaşımın bu kürsüdeki beyanlarına 
iştirak edemiyeceğim. Arkadşlar, vergi memur-
lariyle halk arasındaki münasebetlerde sızıltı
yı, itimatsızlığı, karşılıklı ihtilâflar doğuran 
âmil şimdiki vergi sisteminin icabatından doğ
maktadır. Takdir esasına dayanan bir vergi sis
teminde şüphesiz ki, takdir yapmakta olan me
murun vazife duygusundan ileri gelen birtakım 
ileri görüşleri olabileceği gibi buna mukabil 
menfaatini müdafaa eden bir mükellef zümre
si de vardır. Binaenaleyh, bütün maliye memur
larını toptan yalnız nef'î Hazineyi düşünen ve 
vazifelerini kanun dâhilinde yapmıyan bir züm
re olarak düşünmekte ben bir isabet görmüyo
rum. İşi tasrih etmeye mecburum. Muhterem 
Ahmet Oğuz arkadaşım Gelir Vergisi Kanunu
nun tatbikatında şüpheyi doğurabilecek, Hükü
metin başarısını şüpheye düşürebilecek âmil ola
rak şu unsurları ileri sürdü : 

1. İtimat ve istikrar faktörünün bulunma
ması, 

2. Teknik faktörler, 
3. Bugünkü iktisadi durumun, bir buhrana 

doğru gitmesi itibariyle böyle geniş bir refor
mun yapılmasına müsait olmaması meselesi. 

Yine ifadeye mecburum ki, içtimai bir istik
rar meselesi daima şahsi ve indîdir. Ahmet 
Oğuz arkadaşımız böyle görebilirler. Bir refor
mun aksamaksızın tatbik edilebilmesi için içti
mai bir istikrarın memlekette mevcut olduğunu 
ifade edebilirim. 

Teknik elemanlara gelince : Bu mesele muh
telif zamanlarda muhtelif şekillerde mevzuuba-
his oldu. Kanun yürürlüğe girdikten sonra ne 
kadar beyanname verilecektir, bu beyannamele
ri ne şekilde tetkik edebileceğiz. Bunun için ne 
kadar uzman elde bulundurmak lâzımdır, bun-
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• lar nasıl temin edilecek ve yetiştirilecektir. Bu 

hesap mekanizmasını tesis edip edemiyeceğimiz, 
bu uzmanları hemen bulupjyulamıyacağımız in
celenmiş gerek maliye mümessilleri, gerekse 
komisyonumuz tatmin edilmiş bir vaziyettedir. 
Binaenaleyh eleman faktörü bakımından ben 
durumu müsait bulmaktayım. 

Buhran meselesine gelince : Eğer hakikaten 
'bir buhrana gidiyorsak - "ki, ben bu hususta mü
talâa yürütecek salâhiyette değilim - bu da ka
rarsız ıbir vergi sisteminden, kararlı bir vergi 
sistemine geçilmesini icalbettiren bir âmildir, 
Gelir Vergisi sisteminin tatbik edilmemesini 
icabettiren bir âmil değildir. 

Sonra dediler ki, komisyonda daima müsa
mahadan bahsedildi, fakat Usul Kanununa ağır 
cezalar konuldu. Bir kere temin ederim ki, dün
yanın hiçbir yerinde müeyyidesiz vergi kanunu 
olmaz, az çok müeyyide lâzımdır. Ben muhterem 
Ahmet Oğuz arkadaşıma ve bütün Türk efkârı 
umumiyesine ifade etmek isterim ki, Komisyo
numuzda müzakere edilmekte olan Usul Kanu
nu müeyyideler bakımından gayet yumuşak ve 
gayet müsamahalı bir sistemdir. Kanun çıktık
tan sonra bu müsamahanın derecesini anlamış 
olacaksınız. 

Muhterem Emin Sazak arkadaşım, İstan
bul İktisat Kongresince Gelir Vergisi üzerinde 
yapılan münakaşalardan ilham alınmadığını söy
lediler. Her meslekî teşekkülün kendisiyle ilgili 
meselelerdeki görüşünden faydalanmak şüphesiz 
i.yi bir kanun yapmak için lüzumlu ve zaruridir. 
Fakat şunu itiraf etmeye mecburum ki, İstan
bul İktisat Kongresinin Gelir Vergisi üzerindeki 
noktai nazarı rehber olarak alınacak vasıfta de
ğildir. 

Gelir Vergisi yalnız memurlar için değildir. 
Memleketteki büyük bir vergi adaletsizliğinin gi
derilmesi için alınmış bir tedbirdir. Ama bu ver
gi adaletsizliği şu veya bu grup lehine tecelli eder
se bunu mazur görmek gayet tabiîdir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Gelir Vergisi 
Kanununun adalet prensipi duygusiyle tedvin 
edilip gelmiş olması bizi memnun edici ve teşek
küre şayan bir harekettir. Dünyanın hiçbir yerin
de, sorarım ki, mutlak adalete dayanan bir vergi 

j sistemi vardır demek hayli güçtür. Fakat adalete 
i en yakmmı bulmaya çalışmak da iyi bir hareket-
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Bü memlekette bir vergi reformuna katî ihti

yaç vardır. Hattâ kanaatimce yalnız vergi refor
muna değil, şümullü olarak malî bir reforma, bu 
memlekette, ihtiyaç vardır. Bu zaviyeden bende
niz diyorum ki, ve Hükümetten rica ediyorum ki, 
bu Gelir Vergisi Kanununu getirmekle tek taraf
lı hareket etmiştir. Asıl halkın ve cemiyetin sız
landığı veyahut onları şu veya bu şekilde düşün
düren vergiler; Muamele ve îstihlâk Vergileridir. 
Muamele ve îstihlâk Vergilerinin ıslahına ait ta
sarıyı da bununla beraber görmek isterdim. Her 
çeşit vergilerin birbirleriyle münasebeti iyi veya 
kötü birbirinin tesiri altında vatandaşa fena te
sir yapar; bu bakımdan bu vergiyi, daha ileri dü
şüncelerle, ıslah edip Meclise getirmek, daha çok 
vatandaşların hallini istedikleri, Muamele ve îs
tihlâk Vergilerini geri bırakmak, hakikaten doğ
ru pirşey değildir. Temenni olunur ki, Muamele 
ve îstihlâk Vergilerine ait tasarı da gelsin ve hat
tâ öyle gelmeli idi ki, bu kanunla beraber düşü
nülerek, üzerinde durularak, yine bu Meclisten 
çıkmalı idi. îşte o zaman daha organik olarak 
müspet tesir yapacak bir mahiyet alabilirdi. Bu
gün Gelir Vergisi Kanunu çıkar, bir müddet son
ra, iki üç sene sonra diğer kanunlar gelir, bu su
retle biri ileri gider, diğeri geri kalır. Artık bir
birlerini mütemadiyen nakzeden, sarsan çeşitli 
vaziyetleri halletmenin zamanı gelmiştir, kanaa
tindeyim. Mâruzâtım budur. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Arkadaşla

rım ; birçok yetkili arkadaşlar önümüzdeki ka
nun tasarısının muhtelif cepheleri hakkındaki 
fikirlerini söylediler. Bendeniz tasarının mad
delerine geçtiğimiz zaman bâzı kelimelerin tav
zihi için soracağım suallerin müşterek gerekçesi 
ve henüz bize gelmemiş bulunan Usul Kanunu
nun bize veriliş tarzında belki faydalı olur ümi
di ile gayet kısa maruzatta bulunacağım. 

Malûmunuzdur kî elimizdeki tasarı iki sene 
evvel Hükümetin esbabı mucibe olarak hazırla
dığı uzun, akademik bir girişle, teklifin heye
ti umumiyesi hakkındaki uzun izahata istinat 
ediyordu. Komisyon ticaret odaları ve muhtelif 
teşekküllerle temas ettikten sonra birçok madde
leri yeniden tetvin etmek suretiyle yep yeni bir 
tasarı vücuda getirmiştir denilebilir. Arkadaşla
rımızın sarfettikleri bu mesaiyi takdir etmek bir 
vazifedir. Yalnız bir nokta hakkında düşünce
lerimi de ilâveyi bir vazife sayıyorum : Esbabı 
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I mucibe kısmı noksan re akademik kelimesiyle 

ifade etmek istediğim bir vasıftadır. Maddeler 
kısmında her madde için kâfi derecede malûmat 
ve izahat vermemişlerdir. Komisyon gerekçe
sinin 47 nci sahifedeki bir cümlesine dikkatinin 
çekerim. Bu cümle, bu güzel kanunun muvaffak 
olması bakımından aşağı yukarı hayati denebile
cek kadar önemi haizdir. 

Komisyon esbabı mucibesinden 47 nci sahife
deki bu cümleyi okuyorum : 

«Maliye memuru, mükellefin gafleti veya 
bilgisizliğini nimet telâkki ederek onu cezalan
dırmaktan zevk alars dar ve kısa görüşlü bir 
eleman değil, bilâkis mükellefe yol gösteren, onu 
tenvir eden bir anlayışa sahip unsur olmak mev
kiindedir^ 

Bunun aksini bittabi düşünmeye imkân yok
tur. Bu kanunun muvaffak olabilmesi için bu 
vasfın bilhassa muhafaza edilmesindeki ehemmi
yet her şeyin fevkindedir. Şimdiye kadarki Ka
zanç Vergisi Kanununun tatbikatında, yirmi se
ne içinde neler gördük. Pek çok ihtilâflar Devlet 
Şûrasına intikal edip bin defa halledilmişken bin 
birinci defa olarak aynı mahiyetteki hâdiseleri ka
rar mevkidine mahsurdur diye tekrar tekrar Dev
let Şûrasına sevketmek durumundan bir türlü 
kurtulamadık. Asıl halkı rencide eden; muazzam 
hatalı tarhiyat yapan ve böylece tarhiyat yap
mayı âdeta âdet edinen memurların senelerce 
yaptıkları bu haksızlık sabit olduğu halde 
kollarını sallıyarak aynı yolda devam edebilme
leridir. Halkın Maliyeden şikâyetlerinin en mü
him bir kısmının bu tarzda tarhiyata ve bu 
tarzda tarhiyatı mesleklerinin icabı telâkki 
eden bir kısım memurlara karşı duyulan nef
rete istinat ettiğini zannetmekteyim. Sebebi 
ne?.. Gerek Devlet Şûrasında ki, gerek bu ka
nunların tatbikini kontrolla alâkadar olan malî 
kaza merciindeki arkadaşlara sorduğumuz za
man, madde, madde esbabı mucibesi tasarılarda 
gösterilmemiştir, Meclis Heyeti Umumiyesinden 
geçerken de bâzı tereddütlerini halle yarıyacak 
sualler sorulamamıştır. Birçok noktalar marazi 
içtihat halinde kalıyor cevabını alırsınız. Bu 
bakımdan bir kısım tereddütlü tarhiyatı mazur 
görmemeye de imkân yoktur. Bu kanunu mu
vaffak edebilmek ve memurları da bu halden 
kurtarmak için son derecede ehemmiyet verme
miz lâzımgelen nokta kanunda vuzuh temin 

I etmek ve bu maksatla her birimizin tereddüt 
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ettiğimiz nokta hakkında raportörden vuzuhlu 
cevap istememizdir. 

Bundan 20 yıl kadar Önce merhum Âdil Be
yin reisliği altında bir Maliye heyeti Holân-
da'ya gelmişti gelişleri Holânda'da bu nevi 
vergi beyannamelerinin verildiği tarihe tesadüf 
etmişti. Ben de orada bulunduğum için, ken
dileriyle beraber dolaştım. İnsan büyüklüğün
deki hususi posta kutularına ki, orada tahsilat, 
tediye, tekaüt maaşları, diğer maaşlar, vergi 
tahsilatı ve sair işler Posta Tasarruf sandıkla
rı yoliyle yürütülmekte olduğu için, beyanna
meler atılıyordu. Bâzı mükellefler tediye emir
lerinde beraberce atmakta olduğundan; Âdil 
Bey bunların ne olabileceğini sordu. Kendisine 
böyle bir verginin beyannamesini verirken tek
rar rahatsız edilmemek için santımına kadar 
hesap edip mükellefin tarhiyatını çekle yap
makta olduğunu sölediğim zaman kendisi te
reddüt içinde kalmış ve bu işi merciinden so
rup öğrenmek için bir tecessüse kaptırmaktan 
alıkoyamamıştı. Hakikaten bu sandıkları açan 
memurla beraber dairesine gittiğimiz zaman 
birçok mükelleflerin vergiler için miktarını 
sıhhatle hesaplıyarak ödemekte olduklarını 
görmüştük. 

Bugün koridorlarda ve Meclis içerisinde bir
çok arkadaşlar şu ve bu maddenin mânasında 
tereddüde düşmüş ve birbirinden istiane eder 
vaziyete düşmüşler, kalmışlardır. 

Bâzı kelimeler maddelerde aşağı yukarı lü
zumsuzdur. Meselâ; ana maddelerden bilisi olan 
ikinci «gerçek ve safi gelir» kelimeleri vardır ki, 
yarın bu «gerçek» kelimesinin ne gerçek müş
küller çıkaracağını komisyon herhalde düşünme
miş görünmektedir. 

Hülâsa, bu maddelerin esbabı mucibesi madde 
madde, hattâ icabında birçok misaller de verile
rek yazılmış değildir. Bu kadar mühim ve ana 
bir kanunda bu hakikaten büyük bir bocuktur. 
Bu boşluğu kendi soracağımız suallerle her biri
mizin ikmal etmiye çalışması, bilhassa tereddüt
lü noktalarda raportöre söyletilerek, ikmal etti
rilmesi, malî kaza mereilerini, kanunu tatbik ede
cek memurları ve mükellefleri sıkıntıya sokması 
muhtemel karanlık noktaları vuzuha götürmek 
bakımından çok faydalı olacaktır ve bunu bilhas
sa temenni ederim. 

Demin okumuş olduğum memurlara ait fık
rayı komisyonun nmzbtasından aynen okumuş. 
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| O iman komisyonun raportörü bugünkü Maliye 
S Bakanımız olduğu için, bunun ayrı bir kıymeti 
\ olduğuna ve kendilerinin bu kürsüden bunları 
I tekrar etmesindeki kıymete inanıyorum. Bunun 
I için bir misal vereyim: Herbirimizi kendi dairei 

intihabiyemizde çeşitli misale malikiz. Kula fab-
I rikasını 8 küsur milyon lira hatalı tarhiyatla ka-
! patan ve neticede zavallı fabrika hata olmuş di

ye söylenen bir memurun hicap duyması lâzım-
geldiği halde elini kolunu sallıya sallıya eza duy
madan ve asla hattâ tahtie edilmeden dolaştığını 
görmek benim için ebedi bir eza olmuştur. Bu 
gibi memurlara kendi mercilerince, böyle iş göre-
miyeceklerinin ve böyle hareket ve hataların 
makbul telâkki edilemiyeceğinin Maliye Bakanı 
ağzından bu kürsüden duyması faydalı olacağı 
kanaatindeyim. Nihayet bu Ana Kanunda müru
ru zaman hükümleri de yoktur. Müruru zaman 
hükleri ile muayyen bir kasta makrun olma
dıkı mükellefe ilk yıllarda cezasız müsamahayı 
temin eder. Muvakkat bir maddenin de lüzumlu 
olduğu kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Nurettin ünen. 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen-

dim, Komisyon sözcüsü muhterem arkadaşım 
Hüseyin Ulusoy beyanlarında (Sözcü değil, ses
leri). Ben böyle biliyorum. 

Beyanlarında : Vergi memurlariyle halk ara
sındaki ihtilâfın memurların kabiliyetsizliğinden 
değil de kanunların, sistemlerin bozukluğundan 
ileri gelmekte olduğunu söylediler. 

I Eğer beyanımı daha dikkatli dinlemiş olsalar
dı bu kanunların da aynı teşkilât tarafından ge
tirildiğini ifada etmiştim. Bunu geçelim. 

Ben bu fikrimde ısrar ediyorum; yalnız ka
nunların, sistemlerin bozukluğunda değil, tatbi
katta çok hatalar vardır. 

Ben, arkadaşıma evvelâ şunu arzedeyim ki, 
kendileri gibi yalnız hocalık yapmadım, Ankara 
maliyesinin yaya tahsildarlığını da yaptım. 
Hele şu Dilekçe Komisyonu beni epeyce yetiştir
di. Diyeceksiniz ki, yaya tahsildarlık da malî 
kültür mü verir sana? Yaya tahsildarlık malî 
kültür vermez diyeceksiniz, ama pratik bir bilgi 
verir, kafası işliyen adama. 

Maliye teşkilatındaki hâdiseleri burada arzet-
eem kanunun müzakeresini geciktirmiş olurum. 
Dilekçe Komisyonundakileri de arzetmeye lüzum 

I yoktur. Zaman zaman şu masaların üzerine dağı-
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titan haftalık karar cetvellerini tetkik ederseniz 
bunlarda fazlasiyle misallerini bulursunuz. Yal
nız sizin dikkat nazarlarınızı celbatmek için bir 
karardan bahsedeceğim. Dilekçe Komisyonunum 
vermiş olduğu bir kararı misal olarak alıyorum. 
Bakınız kanun mu bozuktur, memurun kafasımıl 

Efendim; Zonguldağın bir köyünde 70 ya
şında bir ihtiyar adam var. Memurluk yapmış, 
tekaüt olmuş, gelmiş köyüne yerleşmiş. Günün 
birinde bir memur elinde bir tevkif müzekkeresi 
olduğu halde gelmiş ve demiş ki, sen seyyar 
marangozluktan ikinci taksit kazanç vergisini 
vermedin, seni tevkif edeceğim.. Emekli memur 
diyor ki, ben bu köyün yerlisiyim, burası köy
dür, İstanbul veya Ankara değildir, benim sey
yar marangozluk yapmadığımı herkes bilir, işte 
maaş cüzdanım, şu ve bu... Memur, hayır olmaz 
diyor, senin ismin uyuyor, ben böyle emir aldım, 
işte tevkif müzekkeresi de elimde.. Köylü bakı
yor ki adam lâf anlıyacak adam değildir, para
sını veriyor. 

Arkadaşlar, uzatmıyayım, belki aylarca, bel
ki de yıllarca bu adamcağız Zonguldak'a taşmı
yor. Yol parası ve pul parası olarak belki ver
diği vergiden fazlasını veriyor. îşin garibi, bütün 
malî kademelere parasının istirdadı için istidalar 
veriyor, cevap alamıyor. Nihayet paranın istir
dadı için Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komis
yonuna bir istida veriyor. Bu dilekçeyi bendeniz 
tetkik ettim ve Komisyona arzederek maliyeden 
bir mümessil çağrılmasını istedim. Maliyeden 
bir mümessil geldi, dedim ki; nedir bu hâdise? 
Maliye mümessili; isim benzerliği dolayısiyle 
alman bu parayı reddettik dedi. tyi ama hangi 
tarihte reddettiniz dedim. Bu adamın bize mü
racaatından evvel mi, sonra mı ? Tarih söyliye-
medi. Arkadaşlar; demek ki Meclis, maliyeyi 
ikaz ettikten sonra bu para verilmiştir. 

Şimdi, ben bu hâdise üzerinde durmuyorum. 
Yalnız maliye mümessilinden icra memuruna ka
dar hepsinin bu işte mesuliyetini görüyorum. 
Çünkü ne hakla siz tevkif müzekkeresi kesiyor
sunuz, bir vatandaştan para tahsil etmek için ? 

Tahsili Emval Kanununda derece derece ted
birler vardır. Onları tatbik edeceksiniz, imkân
sız kalırsanız, yani serveti de yerinde olduğu 
halde parayı vermekten çekinirse ondan sonra 
tevkif müzekkeresi keseceksiniz. Siz sırf tah
silatı kolaylaştırmak için, en son çare olarak 
başvurmak durumunda bulunduğunuz tevkif 
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müzekkeresini kesiyorsunuz, dedim. Biz infaz 
etmedik yani deliğe tıkmadık dedi. Arkadaşlar, 
ben hukuk tahsili yapmış değilim. Fakat ka
naatimce hukuki mânada bu tevkif müzekkeresi 
infaz edilmiştir. Çünkü adam bu parayı verme
seydi mis gibi hapse gideeekti. Bunlara şöyle 
dedim: Bir defa tevkif müzekkeresi en son baş 
vurulacak bir tedbir iken evvelâ yapmışsınız. 
İki evli bir köyde bulunan bu vatandaşın duru
munu tahkik etmek mümkün iken bunu yap
mamışsınız, iki. Üçüncüsü de, bu harekette 
bulunan memurlarınıza ne ceza verdiniz f işin 
en acı tarafı aldığım şu cevapta canlanır: Her 
gün kendi hayatımda bunun 5 - 6 tanesini yapı
yorum. Eğer bu memlekette bu gibi işler ve 
hatalar için memuru cezalandırmak yoluna 
gido/sek bir hafta sonra memur bulamayız dedi. 

Eü ;eyin Ulusoy arkadaşım halkın ıstırabını» 
noksanlarımızı görelim; görmezsek vazifemizi 
yapmamış oluruz. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlar, memleketimizde bir vargi re
formu teşkil edecek olan Gelir Vergisi tasarı
sının konuşulmasına bundan iki sene evvel Yük
sek Moclisin teşkil etmiş olduğu Geçici Komis
yonda başlamıştı. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı konuşuyor
sunuz? 

KAMÎL COŞKUNOĞLU (Manisa) — Hayır. 
îki sene, bu Komisyon çalışmalarına devam 

etmiş ve neticede bugün elimizde bulunan ta
sarıyı hazırlamış ve Yüksek Huzurunuza tak
dim etmiş bulunuyor. 

Bu tasarı üzerinde arkadaşlarımızın birçok 
tenkidlerini ve mütalâalarını dinledik. Hemen 
umumiyetle konuşan bütün arkadaşlar prensip 
itibariyle Gelir Vergisinin en mükemmel bir 
vergi sistemi olduğunda ittifak etmişlerdir. An
cak tatbikata taallûk eden bâzı hususlarda İti
razlarda bulundular. Bu itrazlarm bir kısmı, 
maddelere taallûk ettiği için maddeler üzerinde 
tetkik edilecek ve konuşulacaktır. Bu sebeple 
şimdilik bunlar üzerinde durmak yerinde ol
maz. 

Bir kısım itiraz ve mütalâalarda memurların 
ve mükelleflerin vazife ve mesuliyelterine ta
allûk etmektedir, memurların vazife ve mesuliye
tine taallûk eden kısım ve mükelleflerin sorumlu
luğu meselesini Gelir Vergisi Kanununda değil 
daha ziyade bundan sonra Yüksek Meclise sunu-
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lacak olan Vergi Usul Kanunu tâyin ve tesbit et
mektir. Orada görülecektir ki; vatandaşa karşı 
geniş bir takdir hakkı verilmiş ve hüsnüniyet 
sahibi vatandaşları geniş ölçüde himaye esasları 
kabul edilmiştir. 

Vergi memurunun müdahalesi de asgari 
dereceye indirilmiştir. Ancak, vergi uzmanları 
dediğimiz ve yüksek okul ve fakültelerden me
zun olan, meslekî imtihanlardan geçmiş bulu
nan uzmanların tatbikatta rolleri ve müdaha
leleri vardır. Fakat bu rol ve müdahaleleri de 
yine mutlak ve neticesini doğrudan doğruya 
gösterir mahiyette değildir. 

Vergi Usul Kanuniyle bir müstakil kaza or
ganı kabul edilmiştir. Bu kaza organından geç-
miyen veya bu organa baş vurma müddeti bit-
miyen muameleler bir hüküm ifade etmiye-
cektir. Binaenaleyh vatandaşın yapmış olduğu 
her hangi bir hata veyahut suiistimal diyelim, 
bu suiistimal dahi doğrudan doğruya bir ver
gi memurunun veyahut da bir Maliye memu
runun yapacağı muamele üzerine aslında kesin 
bir neticei hukukiye husule getirmiyecektir. An
cak kaza mercilerinden geçtikten sonra bir 
hüküm ifade edecek mahiyettedir. Bunu Usul 
Kanunu geldiği zaman geniş ölçüde görmüş ola
caksınız. 

Diğer taraftan Gelir Vergisinde beyanname 
esası kabul edilmekle vatandaşlara geniş bir 
güven gösterilmiş ve takdir hakkı da verilmiş
tir. Türk vatandaşının daima suiistimal yapan 
insanlar olduğunu ve Türk Maliye memurunun 
suiistimal şaibesiyle malûl olduğunu kabul 
etmek benim şahsan doğru görmediğim bir ha-
harekettir. Burada konuşan arkadaşlarımın çoğu 
maalesef bu şekilde beyanatta bulundular. 

Arkadaşlar; hata yalnız Maliye memuruna 
ait değildir, adlî sahada ve diğer Bahalarda da 
olur. Meselâ bir adam âmmenin intizamı için 
tevkif edilir, bir sene, iki sene mevkuf kalır, 
neticede belki beraet eder. Şimdi sen bunu ne-
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den tevkif ettin diye yargıcı ve savcıyı mesul 
edersek âmmenin intizamı elbetteki ihlâl edil
miş olur, vazife hissi bozulur. Burada da ver
gi memurunun hareketini bu zaviyeden inceliye-
rek iki şekilde mütalâa etmek lâzımdır: 

Memur; ya kasten yani yolsuzluk yapmak 
maksadiyle hareket etmiştir veya bir içtihat 
hatasına düşmüştür, içtihat hatasına düşmüş
se kanun yolları vardır. Yanlışlık tashih edilir. 
Kasten yapılmışsa kanun onun da müeyyideleri
ni koymuştur; memuru cezasız bırakmamıştır. 

Bu ciheti bu şekilde belirttikten sonra ar
kadaşlarım elimizde bulunan ve prensiplerinin 
âdilâne olduğunda ittifak ettiğimiz Gelir Ver
gisinin memleketin bünyesine uygun olduğunu 
bendeniz şahsan kabul ediyorum. Memleketin 
bünyesine uygun bir vergi kanunudur. Kül ha
linde Kurumlar Vergisi, işletme ve Gezici Es
naf Vergisi Gelir Vergisi ve Usul Kanunu kül 
halinde tetkik edilirse görülür ki, bir ahenk teş
kil edecek ve memleketin kalkınması bakımın
dan faydalı olacaktır. 

Binaenaleyh kabulünü ve maddelere geçilme
sini arz ve istirham ederim. 

FAlK KURDOĞLU (Manisa) — Bir sual 
sormak istiyorum. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) — Ben 
sözcü değilim, şahsan konuşuyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına konuşmuştur arka
daşımız. 

Efendim, Yüksek Kamutay bu tasarı
nın görüşülmesi süresince birleşimlerin de
vamım 14 ten 20 ye kadar karar altına al
mıştı. Buna göre bugünkü birleşim için daha 
bir buçuk saatlik vaktimiz vardır. Şimdiye ka
dar 19 arkadaş görüştü. Başka söz alan yoktur. 
Söz Maliye Bakanınmdır. 

Birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,36 



Î K Î N C Î ÖTÜRÜM 
Açılma saati : 18,56 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim încedayı 

KATİPİBR : Ceaap Aksu (Kocaeli), Sait Koksal (İsparta) 

mmm 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

Söz Maliye Bakanmındır. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK-

SAL (Kocaeli) — j^uhterenı arkadaşlarım; Ge
lir, Kurumlar, Esnaf vergileri tasarılarından 
mürekkep yeni vergi sistemimizin esasmı teşkil 
eden projeler üzerinde muhtelif arkadaşlar ta
rafından ileri sürülen fikir ve mütalâaları din
ledim. Şükranla ifade etmek lâzımdır ki, bütün 
arkadaşlar memleketimizde vergicilik sahasında 
bir ıslahat hareketine lüzum olduğunda ittifak 
etmektedirler. 

Yine şükranla ifade etmek lâzımdır ki; bü
tün arkadaşlar teferruattan sarfınazar, yapı
lacak bu ıslahatın basit tadillerle ve sathi ıs
lah hareketleriyle kuvveden fiile çıkarılamıya-
cağı hususunda müttefiktirler. Tetkik ve mü
zakerenize sunulan tasarıların Geçici Komisyo
nun tetkikmdan geçtikten sonra esas itibariyle, 
hüviyeti, mânası, maksadı itibariyle memleke
tin ihtiyaçlarına karşılık teşkil ettiği anlaşıl
maktadır. Bu itibarla bütün arkadaşlarıma şük
ranlarımı ifade etmek isterim. 

Yalnız arkadaşlarımın ileri sürdüğü fikir ve 
mütalâalardan bâzıları maddelere taallûk et
mektedir. Maddelere taallûk eden hususat 
da bugünkü sıfatıma zamimeten aynı zamanda 
bu projelerin mazbata muharriri olmam hase
biyle, o zaman onlara buradan izahat vermeye 
çalışacağını. Binaenaleyh benim burada temas 
etmek istediğim, daha ziyade umumi noktalara 
inhisar edecektir. 

Bir defa bâzı arkadaşlarım, bilhassa Oğuz ar
kadaşım ve Emin Sazak arkadaşım, bu üç tasarı 
ile yapılmak istenen ıslahat hareketinin tam mâ-
nasiyle bir ıslahat hareketi olmadığını, ileri sür
düler. Hattâ Oğuz arkadaşınım ifadesine nazaran, 
Kazanç Vergisinin isminin değiştirilmiş bir şek
linden ibarettir. 

Sazak arkadaşımın mütalâasına göre ise, 
hizmet erbabından bugün alınagelmekte olan ve 
hakikaten adaletsiz olduğuna bütün memleketin 
ittifak ettiği bir verginin, bu vergi şümulüne 
giren diğer mükellefler üzerinde aktarılmış ol
masından ibarettir. Kanaatimce bugün müzake
resine başladığımız vergi tasarılarım bu kadar 
sathi bir görüşle mütalâa etmek isabetli olamaz. 
Umumi izahatım meyanmda belirttiğim üzere; 
bu vergi tasarıları hakikaten vasıtasız vergiler 
sahasında memleketimizde bir reform mübeşşiri-
dir. Bittabi bunlar zamanla bünyemize daha iyi 
intibak edecek, gelişecek, zamanla tatbikat bakı
mından daha iyi inkişaflar kaydedecektir. O iti
barla bugün tasvibinize arzedilen tasarıların 
geçici veyahut sathi tedbirlerden ibaret ve ismi 
değiştirilmiş bir Kazanç Vergisi olduğu noktasın
da arkadaşlarımla hemfikir değilim. Bu yapmak 
istediğimiz reformun mâna ve medlulüne nüfuz 
edilmediğini veya edilmek istenmediğini ifado 
eder. Yiae bir arkadaşım,. Hakkı Gedik arkada
şım olacak bir noktaya temas etti ve dedi ki; 
bugünkü Kazanç, Muvazene ve Buhran vergile
rini Bevlet varidatı arasında işgal ettişi nispet 
nihayet % 25 ten ibarettir. % 25 ten ibaret bir 
vergi manzumesinde birtakım tadiller ve ıslahat 
yapmak bir vergi reformu şeklinde ifade edile
mez. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki bugün modern 
memleketlerde vergiler, Devlet varidatı ana gu
rupları itibariyle, Gelir Vergisi ile Muamele ve 
İstihlâk Vergisine dayanmaktadır. Bugün bizim 
yapmakta olduğumuz, müzakeresine başladığı
mız tasarılar Gelir Vergisini gerçekleştirmekte
dir. Modern memleketlerde Gelir Vergisi gittik
çe ehemmiyet peyda etmektedir, o itibarla sade
ce varidatımızın % 25 ine tekabül eden Kazanç, 
Buhran, Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yar
dım Vergilerinin yerine kaim olan değil, haddi 
zatında bu şekilde telâkki esasen yanlıştır. Oün-
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kü mevzu genişletilmektedir. Bunu mevzii bir 
tadil şeklinde kabul ve telâkki etmek isabetli 
olamaz. Kaldı ki nıevzuubahis olan vasıtalı ver
gilerimizde bir ıslahat meselesi değildir. Hükü
met beyannamesinde de ii'ade edildiği üzere va
sıtalı vergilerimiz arasında en mühim yeri işgal 
eden ve bâzı arkadaşlarımızın da demin işaret et
tikleri gibi malî sahada alınacak tedbirler arasın
da Muamele ve istihlâk vergileri de bugünkü 
şartlara göre ıslah edilecektir. Bu tetkikler de 
yapılmaktadır, yakında ikmal edilecek ve Yüksek 
Huzurunuza sevkedilecektir. Yani vergicilik sa
hasında - malî sahada diye ifade etmiyorum - ola
cak ıslahat hareketini Gelir Vergisinin kabulün
den sonra diğer vergilerdeki ıslahat hareketi ta
kip edecektir. 

Yine Oğuz arkadaşım, Gelir Yergileri tasarı
larını, bilmem hangi kanaatle, 7 Eylül kararla-
riyle irtibatlandırdılar. Kanaatimce bu vergi 
tasarılarının yedi Eylül kararlariyle irtibatlan-
dırılması hiç de yerinde değildir. Ve yine bir 
ifadeleri arasında, gerekçeye temas ederek, bu
nunla Hükümet birtakım vaitlerde bulunuyor, 
vergi adaleti temin edecek ama, bu vaitler de 
7 Eylül kararları için olan tahmin vaitlere ben
zemesin buyurdular. Yedi Eylül kararlarının ik
tisadi neticeleri daima kabili münakaşadır. Fa
kat bugün müzakeresine başladığımız Gelir Ver
gileriyle yedi Eylül kararlarının hiçbir münase
bet ve alâkası yoktur. 

Ahmet Oğuz arkadaşım, bu vergilerin kabul 
ve tatbiki için zamanın iyi intihap edilmemiş ol
duğunu ifade ettiler. Dediler ki, memleketimiz 
belki bir buhranlı duruma gitmektedir, iktisadi 
hayat daralmaktadır. Bu zamanlarda Gelir Vergi
si gibi yeni bir sisteme gidilmesi, birçok noktalar
dan mahzurludur, zararlıdır. Evvelemirde Gelir 
Vergisinin teklif altına aldığı mükelleflerin gelir
leri daralacaktır. İkinci bir mahzur olarak da, bir 
an için kendilerini mesul mevkie ikame edecek, ge
lirler azaldıkça Devlet varidatının düşeceğinden 
endişe ettiler. Dünyanın iktisadi bir buhrana gidip 
gitmediği mevzuu, kendi görüşleri bir tarafa, ka
bili münakaşadır. Dünya iktisadi bir krize mi gi
diyor? Bu kabili münakaşadır. Fakat Gelir Ver
gisi zamanını bu bakımdan iyi intihap edilmemiş 
telâkki etmeyi, ben kendi düşünceleri doğru dâhi 
olsa isabetli bulmam. Hele Gelir Vergisini bu 
bakımdan mahkûm etmeye imkân yoktur. Bilâkis 
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Gelir Vergisini Bu bakımdan takdir etmek lâam« 
dr;. 

Arkadaşlar; akademik izahata girmeden şunu 
arzedeyim ki, vergi sistemlerinde sabit karinelere 

dayanan vergiler konjonktürden müteessir ol
mazlar. Onlar, emin, daha kolay vergilerdir. Bu 
bakımdan Devlet varidatı meyanmda daima sa
bit karekter arzederler. Buna mukabil Millî ve fer
dî geliri alâkalandırmak iddiasında ve hedefinde 
olan ve hakiki geliri esas olarak alan vergiler, ve 
bahusus Gelir Vergisi, konjöktürden müteessir
dir ve daima mütessir olacaktır. Esasen bu siste
me giderken konjonktür karşısında daha hassas 
bir vergi sistemine gittiğini biliyoruz. Depresion 
devrelerinde varidatın azalma temayülüne muka
bil inkişaf zamanlarında daha fazla verimli ola
caktır, bu esas bünyesinde mündemiçtir. Ben şah
san Gelir Vergisinin bir an için bu mütalâalar 
varit olsa da, zamanın fena intihap; edilmiş oldu
ğuna kâani değilim. 

Sonra bir arkadaşım, zannederim bizim bu 
vergi ile yapmak istediğimiz reformun mâna
sını anlamamış bulunmaktadır veyahut böyle ifa
de ettiler. Bilhassa matbuatta da bu suretle, ilmî 
diyemiyeceğim, bâzı mesleklerin, teşekküllerin 
fikirleri yayınlandı. Emin Sazak arkadaşım 
tenkidlerde bulundu ve Muamele Vergisi kalka
caktı, İstihlâk Vergisi kalkacaktı, niye kalk
madı? Dediler. İzahatımın bidayetinde de aı-
zettiğmı gibi, bugün Devlet Muamele ve istih
lâk Vergilerinden feragat edemez. Eski ma
liyecilerin dedikleri gibi, Muamele ve İstihlâk 
Vergisi sarışın bir kıza, irat ve Kazanç Vergisi 
de esmer bir kıza benzer. Devlet ikisinden de 
feragat edemez. 

Asıl aranılmak lâzııngelen şey, bu iki vergi 
arasında adaletli bir nispetin tesis edilmesidir. 
Binaenaleyh tek bir vergi sistemi eskiden orta
ya atılmış üzerinde çok konuşulmuş ve fakat 
tatbik kabiliyeti olamamış bir mefhumdur. 
Gelir Vergisi reformu ile bütün vergilerin or
tadan kalkması meselesi nıevzuubahis olamaz. 
Gelir Vergisinin yanında Muamele ve istihlâk 
vergileri yaşıyacaktır, nasıl ki, bütün dünyada 
yaşamaktadır, Gelir Vergilerinin yanında her 
halde Arazi, Bina Vergileri gibi vergiler yaşı
yacaktır, bütün dünyada yaşamaktadır. An
cak Devletin varidatı esasiyesi bu iki ana ver
giden, Gelir Vergisi ile Muamele ve İstihlâk 
Vergileri üzerinde toplanmaktadır, reel nıahi-
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yette olan diğer vergiler mahallî ihtiyaçlara 
karşılık tutulmaktadır. Ancak burada bir ha
kikat hissesi vardır. 

İzahatımın başında ifade ettiğim gibi Mua
mele ve İstihlâk Vergileri ile Gelir Vergisi, 
arasında bir ahenk kurulması lâzımdır. Mem
leketimizde bu ahengin bugün için kurulduğu 
iddia edilemez. Esasen vergi sistemimizin sa
kat taraflarından birisi de budur. Bugün 1948 
neticelerine ve 1949 tahminlerine göre Devlet 
varidatı meyanmda doğrudan doğruya irat ve 
servet vergilerinden aldığımız % 40, Muamele 
Vergilerinden aldığımız % 60 tır. Bu bizim 
sistemimizin iptidailiğini tatminkâr olmadığını 
göstermektedir. 

Arkadaşlarımızdan bâzılarının gayet güzel 
söyledikleri gibi, muamele ve istihlâk vergile
rinden Devlet feragat edemez. Bu vergilerde 
mündemiç adaletsizliğin Gelir Vergisinin sağ
ladığı imkânlar zamanla nispeten tahfif edecek-
cektir. Gaye budur. Vergi adaleti, hakikaten bâ
zı arkadaşlarımın tebarüz ettirdiği gibi, mutlak 
ve kolay değirdir. Bu nispeti yumuşatmak ve 
birinci plâna «İrat ve servet vergileri» Gelir 
Vergisi; ikinci plâna, Muamele ve İstihlâk ver
gisini almak ve bu suretle doğrudan doğruya 
mahiyetinde mündemiç antipopüler, ki bu doğ
rudur, tersine müterakkiyat, fakirle zengini ay
nı şekilde teklif etmek karakterinin ve bu ka
rakterin doğurduğu neticelerin izalesi demek 
icabeder. İşte bugün huzurunuzda müzakere edi
len tasarıların istikbal için bize vâdettiği en 
büyük hedef bugün vergi sistemlerimiz arasın
daki bu nispetsiz ve adaletsiz vaziyeti izale et
mek olacaktır. 

Bâzı arkadaşlarım, bilhassa Adnan Adıvar 
üstadımız en az geçim indiriminin, ki Gelir Ver
gisinin dayandığı.prensiplerden biridir, tatmin
kâr olmadığım, az olduğunu ifade buyurdular. 
Ve birçok arkadaşlar da kendilerine bu husus
ta iştirak ettiler. 

Evet, en az geçim indirimi tatminkâr olmak
tan uzaktır. İdeal şekil en az geçim haddinin hiç 
olmazsa mükellefin fizik ihtiyaçlarını tamamen 
karşılıyacak mikyasta ve miktarda olmasıdır. 
Fakat arkadaşlar benim bilebildiğime göre 
dünyanın hiçbir yerinde asgari geçim indirimi 
arkadaşlarımın arzu ettikleri bu nispetlere ba
liğ olamamıştır. Asgari geçim haddinde, malî 
zaruretlerle, içtimai «aruretler daima çarpış

mıştır. Asgari geçim haddini ne kadar çok faz-
lalaştırırsak verginin sosyal adalete intibakı da 
o kadar temin edilmiş olur. Fakat buna muka
bil bu miktar ne kadar fazlalaşırsa vergi verimi 
de o nispette azalır. Bu bakımdan asgari geçim 
haddinin tesbiti memleketten, memlekete göre 
değişir. Ve bu, sosyal adalet telâkkisi ile, malî 
zaruretlerin çarpışmasının muhassalası olarak 
ortaya çıkar. Bizde bugün kabul ettiğimiz bekâr 
için ayda 37,5 evli için 62,5 ve iki çocuğa kadar 
75 ve 87,5 nispetleri hakikaten itiraf etmek lâ-
zımgelir ki azdır. Komisyon mazbatasında da 
ifade edildiği üzere bunu ilerde, Gelir Vergisi
nin inkişafında artırmak hedef, olmalıdır. Fa
kat bugün bundan daha fazlasına gitmek imkânı 
hâsıl olamamıştır. 

Bir arkadaşıma, kanunun esbabı mucibesinin 
kâfi derecede tatminkâr olmadığını ifade ettiler. 
Kanunun mazbata muharriri bendeniz olduğuma 
göre bu sual bana tevcih edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika gönül isterdi ki, her madde için 
uzun uzun izahat verilsin. O zaman yüzlerce 
sahifelik bir mazbata kaleme almak icabederdi. 
Bunlarla beraber Komisyon tatbikatçılara reh
ber olabilmek, vazn kanunun maksadını daha 
iyi anlatabilmek hedefiyle kanunun müzakere
sinde zabıtlarını tutturmuştur. Bütün zabıtlar 
meydandadır. 

Şimdi bu umumi mahiyetteki izahatı verdik
ten sonra tatbikat hususuna geçiyorum. Bâzı 
arkadaşlarımı, belki de mazideki tecrübelerin
den mütenebbih olarak veya onları gözleri 
önünde canlandırarak verginin tatbik kabiliye
ti bahsinde endişeli gördüm. Umumi izahatım 
sırasında da arzettim, verginin tatbik kabiliye
tinin iki zaviyeden mütalâa edilmesi lâzımgelir: 
Birincisi; mükellefler zaviyesinden diğeri de 
maliye teşkilâtı ve idare zaviyesinden. Mükel
lefler zaviyesinden müşkülâtı, Gelir Vergisinin 
asgari bir muhasebe anlayışına istinat etmesi
dir. Falkat, eğer tetkik 'Duyurulacak olursa gö
rülecektir ki, gerek Hükümet tarafından se\k-
edilen şekilde, gerekse komisyondaki tadilâtiy-
le tasarı bugün beyanname ve defter tutma 
mecburiyetinde olan tüccarların külfetlerini 
ve mükellefiyetlerini hemen hemen asgari had
de indirmiştir. Gelir Vergisinin şümulü haricin
de 'kalan, Gelir Vergisinden muaf olan esnafın 
defter tutmak mükellefiyeti mevzuubahis de
ğildir. Bu esnafa, şimdiye kadar olanından 
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farklı olarak bu kanunla tahmil edilen vecibe I 
yalnız faturalarını saklamaktan ibarettir. Nasu 
bir esnaf elektrik, stı faturalarını bir zarfa ko
yup saklarsa şimdiden sonrada aldığı malın fa
turalarını da bir zarf içerisinde saklıyaeaktır. 
Yani yeni tasarı ile mükellefe başkaca bir kül- \ 
fet tahmil edilmiş değildir. 

Tüccar iki grupa ayrılmıştır. 200 bin lira
ya kadar mal mubayaa eden tüccar gayet basit 
bit* defter tutacaktır, bu defter işletme defteri 
mahiyetinde olacaktır. Bu defterin bir sayfası- .1 
na, daha evvel de arzettiğim gibi aldığı malları 
veya hizmet mukabili aldığı paraları ve diğer ! 

sayfasına da satışlarını veya masraflarını yaza- J 
çaktır. Emtia ticareti yapıyorsa sene sonunda. 
malının envanterini yapacak ve bunun evrakı J 
müspitesini saklıyaeaktır. Binaenaleyh Geli? 
Vergisinin defter tutma bakımından yükliye-
ceği külfeti izam etmemek ieabeder. 200 bin li
ralım fevkinde ticaret yapan büyük tüccarlar ; 
hakikaten usulü müzaafa üzerinden defter tut- \ 
inakla mükellef tutulacaklardır. Esasen 200 bin 
liranın fevkinde ticaret yapan büyük tüccarlar, 
işlerinin mahiyeti itibariyle bu defterleri tut-
maik zaruret ve mecburiyetindedirler. Binaena
leyh bugünküne nazaran Gelir Vergisinin ihda-
siyle mükelleflerin defter tutmak ve beyanna
me vermek 'bakımından büyük müşkülâta uğrt-
yacaklarmı kabul etmek isabetli olamaz. 

Maliye tarafına gelince : Bâzı arkadaşlarım 
ve bilhassa Sayın Çanakkale Milletvekili Nuret- I 
tin Ünen arkadaşım, biraz da haksız olarak, 
Maliye teşkilâtına hücum etmiştir. Münferit hâ
diseleri Meclis kürsüsüne getirerek memleketin 
malî mevzularını kendilerine tevdi ettiğimiz 
dürüst Ve vazifeşinas insanları kül halinde itham 
altında 'bulundurmak, en hafif tabiriyle insafsız
lıktır. Arkadaşım Maliye teşkilâtında çalıştığın
dan bahsediyor. Ben de o teşkilâttan geldim. 
her yerde, her zaman bir teşkilât içinde dürüst 
olnüyan, vazifeşinas olmıyan insanlar vardır. 
Fakat âmme hizmetini üzerine almış insanları 
kül halinde kötülemek, zannederim, hakşinas ve 
ciddî bir hareket olmaz. Hele böyle münferit hâ
diselerin muhakemesi burada yapılmamak lâzım-
gelirken buraya getirmelerini doğru bulmadım. 
Nihayet Maliye teşkilâtımız içinde de, diğer teş
kilâtta olduğu gibi, kötü ve fena insanlar bulu
nabilir. Ben vekâletin mesuliyetini üzerimde 
taşıdığım müddetçe- kötülük ve fenalığı sabit I 
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olanlar hakkında elimden geleni yapacağım. 
Arkadaşım bu hususta lütfen bana yardım etsin
ler. Fakat ulu orta, bir hâdise dolayısiyle bir 
teşkilâta hücum etmeyi ben doğru görmedim. 

Arkadaşlar, asıl mevzu, arkadaşlarımı daha 
ziyade işgal eden mevzu, beyannamelerin tetki
kidir. Gayet tabiî, gelir sistemine girdikten 
sonra beyannameler bugüne nazaran fazla-
laşacaktır. Arkadaşlarımdan bâzıları ifade 
buyurdular ki, bugün Maliyenin Kazanç Ver
gisine göre 7 - 8 bin kadar beyannameye 
tâbi mükellefleri mevcuttur. Bu beyan
namelerin tetkikmda güçlük çekilirken 
Yarın belki ilk hamlede 30 - 40 bini bulacak 
olan beyannameleri Maliye hangi elemanlarla 
ve ne yolda murakabe edecektir? 

Arkadaşlar, hakikaten Gelir Vergisinin en 
hayati ve en can alıcı tarafı, elbetteki beyanna
melerin tetkiki mevzuunu teşkil eder. Ve arka
daşlarımın bu mevzuda ileri sürdükleri endişe
lerde bir hakikat payı vardır. Ancak bunların 
tetkiki, beyannamelerin yegân yegân tetkiki, 
bir ideal olsa bile, tatbikatta ve hiç bir memle
kette yapılmamaktadır, gaye bütün beyanna
meleri gözden geçirmek, tetkik etmektir. Fakat, 
buna hemen hemen imkân hâsıl olmamaktadır. 
Zannederim Birleşik Amerika'da 1946 yılında 
45 milyona yakın beyanname vardı. Bu beyanna
melerin fiilen tetkik edildiğini iddia etmek müm
kün değildir. 

Beyanname tetkiki bizim anlayışımıza gere; 
vergi matrahı çıkarmaktan ziyade; vergi zıyaı-
na mâni olmaktır. Yani prevantif olmaktır. 
İler mükellef beyannamesinin horan tetkik edi
leceğini bilecektir. Bu itibarla, beyanname tet
kik edilirken vergi matrah] çıkarmaktan ziyade 
mükellefi her atı beyannamelerin tetkik edilebi
leceği intibaı allında bnakmak ve mükellefin 
vergiden kaçakçılık yapmasına mâni olmağı is
tihdaf edeceğiz. Kanunun asıl maksadı da budur. 

Şu ciheti mâruzâtıma ilâve etmek isterim: Bir 
arkadaşın söylediği gibi, istim arkadan gelini
yor, istim bundan dört beş sene evvel kabul 
ettiğiniz kanunla daha evvel verilmiştir. İstim 
bilâkis önden gidecektir. 

Gelir Vergisindeki beyannameleri tamamen 
ilmî ve meslekî evsafı haiz olan ve bu şekilde 
yetişmiş olan hesap uzmanları tarafından tet
kik edilecektir. Tahakkuk memuru beyanname 
tetkiki ile meşgul olmıyacaktır. Tamamen bu işte 
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yetişmiş olan uzman tır bu işle meşgul olacaklar- I 
dır. . Elimizde bunlardan evvelki izahatımda da 
ifade ettiğim gibi şimdi 150 tane vardır, bunla- I 
rm kadrosu genişledikçe, zaınaııJa bu hesap mü
tehassıslarının adedini artırmak istiyoruz. Bi
naenaleyh (îelir Yeı^isi inkişaf ettikçe yetişti'- i 
rilmekte olan hesap nıütehassıskıriyle bu işi ba
şarmaya gayret" edeceğiz ve başaracağız. 

Beyannamelerin tetkikmda istifade etmek ; 
üzere, .arşivler teşkil edeceğiz, iler mükelle
fin ticari' ve malî vaziyeti hakkında Usul Kanıt- I 
ıı unda sayılan muayyen âmme müesseselerinden j 
devamlı malûmat alarak, fişleri hazılıyacağız; i 
netice itibariyle bir hesap mütehassısı bir mükel
lefin beyannamesini tetkik etmek için gittiği za
man, elinde zaten o mükellefin ticari muameleleri j 
hakkında oldukça sarih malûmat bulunacaktır. 
Bu da beyanname tetkikatını kolaylaştıracaktır. 
Ayrıca Gelir Vergisinin memleketimizde muvaf-
fakiyetle tatbikim temin bakmıından idari bâzı 
tedbirler de düşünmemekteyiz. Bu arada Gelir 
Vergisi Kanun halini aldıktan sonra (Tatbikatı 
bildiğiniz veçhile 1 Ocak 1950 de olacaktır ve fiilî 
neticeleri de 1951 de alınacaktır) kurslar tesis et- . 
mek, konfranslar yapmak suretiyle malmemur- ; 
larıııa bu verginin hususiyetlerini ifade etmeye, 
onlara izah etmeye çalışacağız ve onları bu mev
zuda yetiştirmek için esaslı gayret sarf edeceğiz. ı 
Önümüzdeki altı ay tamamen her yerde bu şekil
de kurslar, konfranslai' tertip edilerek Maliye 
memurlarının, yetiştirilmesine hasredilecektir. 
Ayrıca büyük şehirlerde mükellefi her an tenvir 
edebilecek bürolar kuracağız; bunlar bir teşkilâ
tın tevsii mahiyetinde olmryacaktır. Mevcut teş-
kilâlatla iktifa edeceğiz. Bu mesai bugünden 
başlamıştır, önümüzde de oldukça zaman vardır, 
bu .zamandan istifade ederek bu ealışmalarmuzı 
daha da. kuvvetlendireceğiz. 

Şimdi son olarak bir noktaya geliyorum : Bi
dayetteki beyanatımda da ifade ettiğim üzere 
yeni vergi sistemimizle bundan evvelki vergi sis
temimiz arasındaki karakteristik farklar şunlar
dır : 

Birincisinde mükellef pasiftir. Bilfarz iradı 
gayrisâfi üzerinden teklif edilen mükellefin hiç
bir işi yoktur matrah ve vergi muayyen ve sabit 
kalemlerdir ve mükellefin rolü pasiftir. 

Yeni girdiğimiz vergi sisteminde mükellefin 
rolü aktiftir. Yeni sistemin muvaffakiyeti Ma
liye teşkilâtı ile mükellefler arasında bir kolebe-
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rasiyonun mevcudiyetine, tesessüsâne vabestedir. 
O itibarla memurlarımız için yapacağımız kurs
larla onları yeni vergilerin icaplarını daha iyi 
kavrıyacak İnde getireceğiz. 

Daha evvel de, ifade ettiğim gibi, bu bir zih
niyet değişikliğidir ve bu zihniyet değişikliği 
olacaktır. 

Arkadaşlar, mazbata ınuaharriri sıfatiyle ve 
bütün komisyonun da tasvibine iktiran eden bu 
mevzuda yazdığım ve bugün mesuliyet mevkiine 
geldikten sonra hiçbir harfinden feragat etme
diğim ve Gelir Yergisinin muvaffakiyeti için 
daima esaslı şart olarak koyduğum şu satırları 

; okuyorum. 
«Bununla beraber Komisyonumuz yeni girdi

ğimiz sistemin memleketimizde - Muvaffakiyetle 
tatbiki için, zamanla gelişmesindeki en' büyük 
teminatın iki ana şarta bağlı olduğunu belirtmeyi 
bir vazife bilir. 

Bu şartlardan birisi, . idare cihazının 
daha açık bir ifade -ile Bakanından en 
küçük memuruna kadar, Maliye teşkilâtının 
yeni verginin tatbikında geniş bir görüş ve 
anlayışla hareket etmesi lüzumudur. Maliye teş
kilâtımızın bugünkü kadrosiyle, bilgi seviyesi 
bakımından Gelir Vergisini hakkiyle kifayetli 
olduğundan şüphe etmeye mahal, yoktur. A-fteak 
Gelir Vergisinin muvaffakiyetle tatbitöıda, 
bilgi kadar vejhatlâ bilgiden fazla ehemmiyeti 
olan faktör, Maliye teşkilâtının bu geniş:görüş 
ve anlayışa sahip olmasıdır. Maliye menlimi 
mükellefin gaflet veya bilgisizliğini nimet" te
lâkki ederek onu. cezalandırmaktan zevks alan', 
dar ve kısa görüşlü bir eleman değil, Mlakis 
mükellefe yol gösteren, onu . tenvir eden' bir 
anlayışa sahip ıınsur olmak mevkiindedir/ •' ' 

j kinci esaslı şar t : Mükellef terle idare ara
sında çıkacak ihtilâflarda, mükellefia ve: Dev
letin haklarını aynı ölçülerle koruyacak ntüfi-' 
takil ve kifayetli bir malî kazanın vücududur. 
Böyle malî kaza., malî teşkilât karşısında mü
kellef haklarının ve mükellefler karşısında1 

Devlet haklarını en büyük teminatadır. Diğer 
taraftan mali kazanın, mükellef ve Devlet hak
larım karşılıklı olai'ak karuaasktaa başka ikiffrî 
bir fonksiyonu dah* vardır ki, bunu, <Mir~Ver-
gismin muvaüakiyetle tatbiki, ve zamanla geliş
mesi bakımından, birinci fonksiyondan daha az 
ehemmiyetli telâkki etmeye imkân yoktur.- O da 
ilmî, insicamlı bir jürişgrMaHfsla.. Gelir Vergi-
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sini, hayatiyetini muhafaza eden bir sistem 
olarak gelişmekten ibaretitr. İktisadi ve malî 
hayatın, tatbikattaki türlü, türlü hâdiselerini, 
tezahürlerini, muayyen ve mahdut maddelerle 
kalıplaştırmak mümkün değildir. İstiklâl, ta
rafsızlık ve ilmî kifayetle mücehhez bir malî 
kaza, sisteme, hâdiseler karşısında haiz olması 
lâzımgelen elastikiyeti vermek mevkiindedir. 
Bugünkü kanaatim ve her zamanki kanaatim, 
yeni girdiğimiz sistemin muvaffakiyeti bakı
mından bu şartların tahakkuku, bunların mev
cudiyetidir. 

Yalnız bugün bâzı aksaklıklar oluyorsa bunu 
sadece elemanlara atfetmek mümkün değildir. 
Kem ttl&t ile kemalât olamaz sözü Türk sözü
dür. Teşkilâtımıza kabul edeceğiniz kanunla iyi 
imkânlar verdiğiniz takdirde netice muhakkak 
ki iyi ve memleketin -hayrına olacaktır (Bravo 
sesleri) 

FAÎK KURDOÖLU (Manisa) — Muhterem 
Bakan yanlış anlamamışsam aynı zamanda ra
portörlük sıfatını da muhafaza ettiklerinden 
bahsettiler. Gerek Bakan sıfatiyle gerekse ra
portör sıfatiyle olsun... 

BAŞKAN — Bir husus izah edeyim de on
dan sonra suallerinizi sorunuz. Bakan burada 
konuşurken raportörlüğünü değil, o zamanki ka
naatlerini muhafaza ettiklerini beyan ettiler; 
İmradaki konuşmaları Maliye Bakanı sıfatiyle 
vâki olmuştur. 

FAÎK KURDOÖLU (Manisa) — Muhterem 
Bakan buyurdular ki : Bu kanun tatbik olunur
ken, tatbikim kolaylaştırmak için mütemmim 
neşriyat yapacağız. Hakikaten demin Komisyon 
sözcüsüne de sormak istediğim mesele bu idi. 
Bendeniz diyorum ki, komisyonlarda zabıtların 
tutulması hakikaten iyi bir şeydir. Fakat bu 
zabıtlar tabı ve tevzi edilmediği için hiçbir su
retle mülzim, hukuki kıymeti yoktur. Komisyon 
raporu olarak elimizde komisyon üyelerinin im
zasını taşıyan bir tek nüsha vardır. Kanun me
tinlerine ait anlam için yalnız bu nüsha mesnet 
ve membadır. Aksini kabul edersek Maliyenin, 
Komisyonun iç çalışmalarına dayanarak (Şerhi 
Mezamir) gibi ciltlerle ne kanunda, ne resmî 
mazbatasında bulunmıyan hükümler tesis etmesi 
neticesini doğurur ki, yanlıştır. Uzak bir ihti
mal halinde dahi arkadaşımızın bu hatayı yapa
cağım tahmin etmemekle beraber mükellefin ve 
vatandaşın hukuku bakımından kabul edilemi-
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yeceğini tasrih ederim. Böyle bir şey varsa îste-
nografik zabıtları tutulmuş, iptida tabettirilip, 
komisyon üyelerinin imzasiyle ve tasarının mad
delerinin mucip sebepleri şeklinde, Meclise da
ğıtılması lâzımdır. Yoksa muteber değildir. Hn-
kukan lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Komisyonda tutulmuş zabıt
ların Meclis azasına dağıtılmasının hukukan bir 
zaruret olduğu hususunda malûmatım yoktur. 
Ancak arkadaşımı bu mevzuda tatmin etmek 
için şunu söyliyeyim ki, zabıtlar zaten Meclisin 
malıdır. Zabıtlar, bir revizyona tâbi tutulduktan 
sonra, tabı ve neşredilebilir. Bunda hiçbir 
mahzur yoktur, belki fayda vardır. Yalnız bu 
gibi zabıtların tabedilip Meclise dağıtılmasını 
bendeniz üç senedenberi görmedim. Çok daha 
evvel Meclisin böyle bir ananesi var mı? Bilmi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ENVER KÖK (Sinob) — Usul hakkında 
söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Partiniz adına söz istedi, ver
dim. Şimdiye kadar da âzami dikkat ve itina ile 
söz veriyoruz. 

SUPHİ BATUR (Sinob) ~ Usul hakkında 
*öz istiyoruz. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında! 
SUPHİ BATUR (Sinob) —Umumi usul hak

kında. Siz reye koyarken arkadaşım söz istedi, 
henüz neticeyi tebliğ etmemiştiniz. 

BAŞKAN — Arkadaşmış ben reye koyduktan 
sonra söz istedi, geri dönemezdim. Maddelere ge
çilmesi ise kabul edilmiştir. 

ENVER KÖK (Sinob) — Maddelrdc olsun. 
BAŞKAN — Birinci maddeyi okuyoruz. 

Gelir Vergisi Kanunu 

Birinci kıaım 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Verginin mevzuu 

BİRİNCİ MADDE — Gerçek kişilerin gelir
leri (Gelir Vergisine) tâbidir. Gelir, bir gerçek 
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve 
iratların safi tutandır» 

'«MM Y O •*""* 



B . 04 4.4 
BAŞKAN — Birinci madde hakkında efe i* 

tlyen var mı?. 
ENVER KÖK (Shıob) — Muhterem arka

daşlar; ben 600 maddeyi ihtiva eden bu tasarıla
rın müzakeresinde tümü hakkında görüşüldükten 
sonra bir noktaya dikkat nazarınızı çekmek için 
söz aldım. Oda şudur: 

Bu kanunların hepsi küldür. Komisyon henüz 
Usul Kanununu huzurunuza getirmemiş bulunu
yor. Şimdi müzakere ettiğimiz kanunun 7 nei 
maddesine geldiğimiz zaman göreceksiniz ki, bu 
maddenin fıkrasında «Usul Kanunundaki falan 
ahkâma göre tâyin edilir» diyor. Usul Kanunu 
halen elimize gelmediğine göre, yarın, öbürgün 
bir takım tedahüller olacaktır. 

Binaenaleyh, Usul Kanununun ne zaman Mec
lise verileceği hakkında komisyon bize malûmat 
versin, bunu rica ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim, komisyon Usul Kanunu ta» 
sarısının konuşmasını bitirmek üzeredir, yalnız 
kaldırılan kanunlara ait madde hükmünü ince
lemiş bu maddenin bir noktası incelenmek üze
re kalmıştır. Bunun haricinde bir de vergi mü
şavirleri faslı vardır komisyon üyeleri arkadaş
larımız 'bir meslek tesisine ait olan bu faslı bu 
kanunla birlikte müzakere edip Meclise sunul
masını istemişler ve buna karar vermişlerdir. 
Bu da Tâli Komisyonda incelenmiş ve komisyo
na raporu gelmiştir. Geçici Komisyon da şahsan 
ümit ediyorum; iki nihayet üç celsede bunu da 
Ibitirecektir. Ben zannediyorum ki, <bu hafta so
llunda tabedilmek üzere Makamı Riyasete veri
lecektir. Şayet imkân olmazsa önümüzdeki haf
ta içinde Makamı Riyasete takdim edilir. Yal
nız şunu arzedeyim ki, verginin bünyesine ait 
olan bu kanunu, Usul Kanununa bağlı diye mü
talâa edersek işin içinden çıkamayız. Çünkü o 
kanunda da verginin bünyesine ait atıflar var
dır. Bu vaziyet karşısından tasarının hangisini 
daha evvel tetkik edeceğiz gibi bir vaziyet kar
şısında kalırız. Bendeniz; verginin bünyesine 
ait olan bu kanunu müzakere etmekten ve on
dan sonra Usul kanunlarına geçmekten başk/ı 
yapılacak bir tarzı hareket göremiyorum. 

, Usul Kanununa ait olarak her hangi bir hu-
susta aydınlanmaları için kendilerinin her han
gi bir arzuları olursa kendilerine arzı malûmat 
etmeye daima ânmde olduğumuzu da arzetmek 
isterim, I 

• — T 
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[ FAİK KURDOGLU (Manisa) — Komisyon 

reisinden bir sual sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
FAİK KURDOGLU (Manisa) — Mâruzâtı

mın hukuki ehemmiyeti olduğu için ve her mad
dede tekrar etmemek için muhterem komisyon 
reisinden soruyorum, birinci madde ve diğer 
maddelerin esbabı mucîbesi bu elimize dağıtıl
mış olan mazbafcalardaki esbabı mucibe dışında 
yazılı olarak,,,var mıdır? Yoksa esfoabı mucibe 
bundan mı ibarettir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Sayın arkadaşım bilirler 
ki, komisyon raporu her madde üzerinde konu
şulanlardan ilham alınarak bir yazılır ve Bü
yük Meclise arzedilir. Tabiî komisyonda hjet* 
madde hükmü, metin olarak reye arzedilir, mad
delerin esbabı mucibesi diye bir şey tesbit edilip 
reye konmaz. Tabiî, her madde için serdedilmig 
mütalâa ve fikirlerin ekseriyetin tasvibine nıaz-
har olanların ışığı altında madde metni ka
rara bağlanır. Ancak komisyon görüşmelerin
de her madde hükmü için rey alınırken madde
nin mucip sebebi diye karara arzedilmiş bir şe
yin olabileceğini kendileri de tasavvur buyur
mazlar. 

FAİK KURDOGLU (Manisa) — Reis Beye
fendi müsaade buyurursanız arkadaşlamnın te
reddüt ettiği bir noktayı açıklıyayım. Bu kanu
nun umumi esbabı mucibesi kendi anladıkları 
gibi midir? Yoksa şu elimize dağıtılmış olan 
Kanun tasarısında mevcut olanlar mıdır? Ma
liye Bakanlığı tereddüt eder de «Komisyonun 
notları şu idi» tarzında bir mülâhaza ileri sü
rerse ve ö da esbabı mucibeye uymazsa o va
kit mükellef, kanuna uymıyan bir iddia ile kar
şılaşmış oluyor. 

MÜNlR BİRSEL (İzmir) — Efendim, bun* 
lar nihayet tatbikat işleridir. Şunu bilhassa ar
kadaşımıza cevaben bu vesiyleden bilistifade 
bütün arkadaşlarımın bilgilerine arzedeyim ki, 
usulen komisyonlarda tutulan zabıtlar Meclis 
arşivinde kalır. Ben bilhassa Meclis Riyaset 

I makamından istirham edeceğim, bu zabıtların 
j iki nüshasının Meclis Kütüphanesinde bulunma-
| sini emir buyursunlar, Meclis emir buyursun 
j tabedilsin. Memleket için de iyi bir şey olruu$ 

olur; tenevvür etmek istiyenler tenevvür eder. 
I Ben şahsan buna karar veremezdim, Meçti* 
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Başkanlığından istirham edecektim, iki nüsha 
olarak komisyon enirimde alan' zabıtların "birisi 
arşivde kalsın, birisi Meclis Kütüphanesine ve
rilsin. Gerek Milletvekilleri, gerek istiyen esha-
bı mesaîikin müracaatında kendilerine arzetmek 
imkânı verilsin diye rieade bulunacaktım, bu ri
cayı yapacaktım.. (Doğru, çok doğru sesleri). 

BAŞKAN — Faik Yılmaz İpek. 
Birinci madde hakkında konulacaksınız. 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Evet. 
Sayın arkadaşlar, birinci madde sudur : 
« Gerçek kriterin. gelirleri (G.elir Vergisine) 

tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim 
yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tu
tandır ». 

Bendeniz bu « safi.» kelimesi üzerinde konuş
mak istiyorum'. İkinci maddenin 6 ncı rakamın
da « sair kazanç ve iratlar » denmektedir. Fakat 
bir mükellef bir mütekait olur, bir memur olur, 
maaşı senevi 1200 liradır. Halbuki maaşı dola-
yisiyle Hazine bundan Gelir Yergisi olarak bir 
vergi kesiyor. Acaba burada « safi » den 
maksat 1200 lira mıdır? .Yoksa bil
farz 200 lira kaldıktan sonra kalan 1000 lira 
mıdır? Bunun açıklanmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyon mu aeıklıyacak? 
(Anlaşılmadı sesleri). 
FAİK YILMAZİPEK (Bursa) — Efendim, 

birinci maddede gelirlerin safi kaydi var. Bu sa
fi, ikinci maddenin 6 ncı bendinde olan « sair ge
lirler » e nazaran, meselâ memur olur, emekli 
olur, şu ölür, bu olur, herhangi bir yerde müte
hassıs olur. Oradan senede aldığı bilfarz 2000 
lira senelik bir varidatı vardır, bunun üzerinden 
o müessese 300 lira Gelir Vergisi kesecektir. Bi
naenaleyh, buradaki « safi » den maksat 2000 li
ra mıdır, yoksa 1700 lira midir? 

Bunun tavzihini rica ediyorum. 
ENVER KÖK (Sinob) — Arkadaşlar, ben 

usul hakkında mâruzâtta bulundum ve bir de tak
rir takdim ettim. Burada Komisyon Başkanı ta
sarının bilhassa usule taalluk eden . . . 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Maddeyi 
oya koymadan evvel önergeyi okutacağım. Bina
enaleyh, şimdi madde için mi görüşeceksiniz? 

ENVER KÖK (Sinob) — Madde ile de alâ
kalı olduğu için söylüyorum. 

Mütaakıp maddelerde göreceğiz ki 9 yerde 
esasa taallûk eden meseleler Usul kanununa ta
allûk ediyor, Yine birinci maddenin, bu hüküm-
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le-re taaliâik eden kısanların da, usulde muhakkak 
yer alan ehemmiyetli bir noktadır. Bundan ev
vel takririmin reye konmasını Reis bey söylü
yorlar. Evvelâ bunun hakkında bir karar verme
nizi rica ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, safiden maksat, 
iradı temin etmek ve yapılan masraflardan baki
ye kalandır. Vergi mükellefin bir boreudur; 
safiden maksat vergi tenzil edilerek bakiye ka
lan değildir. Şunu ilâve edeyim ki, muhtelif yer
lerden iradı ve kazancı olan bir kimsenin bir 
kısmının vergisi tevkif suretiyle vergici tabiriyle 
söyliyeyim, istopaj usulü ile kesilmiş olursa o 
kesilen miktar vergiye mahsup edilecektir. Safi
den maksat yalnız masraf tenzil edildikten son
radır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bi
rinci maddede « gelir bir gerçek kişinin bir tak
vim yılı içinde elde ettiği kazancı ve iratlarının 
safi tutarıdır » denilmektedir. Bu irat ve kazanç
lar tabiriyle ne kasdediliyor 1 Maaş ve ücretler
de burada dâhil midir ? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, irat ve kazanç 
birtakım teşebbüs ve mesainin neticesi olarak 
elde edilen şeydir. Bununla ücret ve maaşı, ka
zanç tâbirine dâhil ediyor. 

BAŞKAN — Madde kakkmda başka söz ist't-
yen yoktur. Yalnız bir önerge vardır okutuyo
rum . 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sepeblere binaen Gelir Yer

gisi Kanununun Usul Kanuniyle birlikte müza
keresini arz ve teklif ederim. """' 

Sinob Milletvekili 
Enver "Kök 

KARMA KOMİSYONU BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzanir) —• Efendim, önümüzde dör t . 
kanun tasarısı var. Usul Tas&rısiyle beraber 
müzakereden arkadaşımın maksadı nedir, an-
lıyamadını. Yani diğer tasarıyı da tabı ve tev-. 
ziden sonra nu Gelir Vergisi tasarısını müzake
re edelim demek istiyorlar. 

ENVER KÖK (Sinob) — Evet. 
KARMA KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 

BİRSEL (Devamla.) — Bu, işi tehir etmekten 
başka bir işe yaramaz. Tekrar arzediyorum ki, 
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elbette bu tasarıların birisi imce diğerleri son
ra konuşulacaktır ve ana kanun da Gelir Vergi
si tasarısı olduğuna göre ilk olarak Gelir Ver
gisi tasarısı müzakerıe edilecektir Tasarının 
Komisyonca kabul olunan metninin tab ve tev
zii, komisyonun noktai nazarını öğrenmekten 
başka bir şey temin etmez. Bu böyle olduğuna 
göre her noktada komisyonun noktai nazarını 
arzetmek için emrinizdeyiz. Onun için bu işin 
müzakeresinin tehir buyurulmamasını rica ede
rim. 

BAŞKAN — Maddelerin müzakeresine geç
me kararı verilmiştir arkadaşımız, maddelerin 
usul tasarısının tab ve tevziinden sonra müza
kereye başlanmasını istiyor. Komisyon Başkanı
nın da noktai nazarını dinlediniz, önergeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Kabul et-
miyenler.. önerge kabul edilmemiştir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, 
maddede iratlar ve kazançlar tâbiri kullanıl
mıştır. Anlaşılıyor ki, menkul ve gayrimenkul 
servetlerden, mallardan elde edilenler irat ola
cak teşebbüs ve emekten elde edilen ise kazanç 
olacaktır. Fakat kazanç tâbiri bir terimdir, ka
zanç kelimesi emeğin bedeli olan ücreti ifade 
etmez. Ücretler ve aylıklar kazanç değildir. 
Evvelki Temettü Kanunumuzda ve şimdiki Ka
zanç Kanunumuzda emek ve hizmet erbabından 
alınan verginin bir Kazanç Vergisi addolunma
ması doğru değildi. Bunun için 1 nci maddede 
geliri tarif ederken: 

«Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı 
içinde elde ettiği kazanç ve iratların ve maaş ve 
ücretlerin safi tutarıdır» denilmesi zannederim 
daha doğru ve yerinde olur. 
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(İzmir) — Efendim, biz irat tâbirini menkul ve 
gayrimenkul servetlerden elde edilen gelire has
rediyoruz. Teşebbüs, etmek ve işletmeden mü
tevellit şeyleri kazanç addediyoruz. Fakat sa
yın arkadaşımın bu husustaki tereddütlerini tat
bikatta önliyecek ikinci maddede sarih hüküm 
vardır. Müsaade buyrursanız ikinci maddenin 
sarih hükmünü huzurunuzda okuyayım : (İkinci 
madde — Gelire giren kazançlar şunlardır: 

1. Ticari kazançlar; 
2. Ücretler; 
3. Serbest meslek kazançları... İlâh. 
Buraya daha başka bir tâbir ilâve etmekle 

büyük bîrşey kazanamayız. Belki metnin bâzı 
hükümlerinde kelimeleri uzatmaktan başka birşey 
yapmış da oluruz. İkinci madde tatbikatta hiç
bir tereddüde mahal bırakmıyacak şekilde sarih
tir. 

İBRAHİM REFİK fcOYER (Niğde) — Üc
ret tâbiri maaşlara da şamil midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Ücret tâbirini oraya da şâ
mil addettik. Ama ikinci madde görüşülürken 
Muhterem Heyete bir teklifte bulunulur ve Heyet 
de kabul buyurursa maaş kelimesini de ekleriz. 
Takdir Yüksek Heyete aittir. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
söz istîyen yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir. 

Saat 8 olmuştur. Çarşamba günü. saat 14 de 
toplanılmak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 80 




