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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda; 

Servet beyannamelerinin iadesi ve yeni ser
vet beyannameleri alınması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi iş
ler ve Bütçe komisyonları raporları üzerindeki 
görüşmelere devam ve tasarının kanunluğu ka
bul olundu, 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 
ilâveler yapılmasına ve bu kanuna geçici bir 
madde eklenmesi, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 
ncü maddesinin değiştirilmesi, 

Gider Vergileri Kanununa bâzı değişiklik
ler yapılması, istihsal ve Gümrük Vergileri 
hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması, 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Ka 

nuııımım 10 nen maddesinin değiştirilmesi ve 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarıla
rının Millet Meclisince kabul olunan metinleri 
ve O. Senatosu Geçici Komisyonu raporları gö
rüşüldü ve tasarıların kanunlukları, açık oyla, 
kabul edildi. 

Dış seyahat harcamalar] kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve O. Se
natosu Geçici Komisyon raporu üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

18 . 2 . 1963 Pazartesi günü saat 10 da top
lanmak üzere Birleşime son verildi.* 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

thsan Hamit TigreJ Macit Zeren 
Kâtip 

Gaziantep 
NizameUin özgül 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akarca'nm, Sosyalist Kültür Derneğine 
dair sözlü soru önergesi, içişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. (6/162) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Samsun Üyesi 
Fethi Tevetoğhrnun, Millî Eğitim yaymevlerin-
de satılan neşriyata dair sözlü soru önergesi, Mil
lî Eğitim Bakanlığına gönderilmiştir. (6/163) 

Yazdı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Erzurum Üyesi 

M. Rahmi Sanalan'm, Erzurum imam - Hatip 
Okulunda cereyan eden bâzı nahoş hâdiselere 
dair yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (7/73) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Muğla Üyesi 
Muallâ Akai'ca'nm, Bodrum ilçesindeki üç şir
kete ait akar yakıt pompalarına dair yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. 
(7/74) 

2. — GELEN KAĞITLAR 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 
imzalanan istikraz Andlaşmasınm onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec
lisi 1/276, C. Senatosu 1/187) (Dışişleri, Basın -
yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi işler ve Büt
çe komisyonlarına) 

2. —• Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Hükümeti arasında imzalanan 
istikraz Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısının, Millet 
Meclisince kabul olunan metni (M. Meclisi 
1/223, C. Senatosu 1/188) (Dışişleri, Basın - Ya
yın ve Turizm, Malî ve iktisadi işler ve Bütçe 
komisyonlarına) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasın
da 5 Mayıs 1961 tarihinde imzalanan istikraz 
Andlaşmasına ek Andlaşmanııı onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının, 
Millet Meclisince kabul olunan metni (M. Mec-
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G. Senatosu B : 46 
lisi 1/259, C. Senatosu 1/189) (Dışişleri, Ba
sın - Yayın ve Turizm, Malî ve İktisadi İşler ve 
Bütçe komisyonlarına) 

Raporlar 
4. — Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 

3. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkanlı
ğı tezkeresi (3/174) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının bir tez
keresi var, okutuyorum. 

4. - GÖRÜŞÜ 

1. — Dış Seyahat Harcamaları Vergisi ka
nım tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/367, C. Senatosu 1/180) (S. Sa
yısı : 76) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmelere 
devam edilmekte idi. Tümü üzerindeki görüşme
ler bittikten sonra üç önerge verilmiş bulunmak
tadır. önergeleri okutuyorum. 

(1) 76 S. Sayılı ba-smayazı 15 . 2.1963 ta
rihli 45 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

18 . 2 .1963 0 : 1 
ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/396, C. Senatosu 1/183) 

5. — Değerli kâğıtlar kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve C. Senato
su Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/360, 
C. Senatosu 1/185) 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına gidecek olan Devlet 

Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzi
oğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer'in 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
muvafık görülmüş olduğunu arz «derim. 

Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 

LEN İŞLER 

C. Senatosu Başkanlığına 
Dış seyahat harcamaları 'kanun tasarısı hak

kında Anayasamın 18 nci maddesine muhalefeti 
münakaşa edilmektedir. 

Bu bakımdan tasarının bu yönden incelenme
si için Anayasa Komisyonuna gönderilmesine ka
rar verilmesini arz ve talelbederim. 

Tekirdağ 
Selâmı üren 

Başkanlığa 
Konu üzerinde yapılan görüşmelerde mevzu 

kanun Anayasa ile olan irtibatı açıkça söylen-

B Î R Î N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sadık Artukmaç (Yozgat), Ahmet Naci An (Kırklareli) 
• 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, Birleşimi açı- yorum. 
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O. Senatosu B : 46 
mektedir. Halbuki, mevzuun Anayasa Komisyo
nunda müzakere ediLm ediğinden bir kere de 
.sözü geçen komisyonda görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul 
Ket/lıi Başak 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 'kanunun Anayasaya ay

kırı olup olmadığının tâyini için tasarının Ana
yasa ve Adalet Komisyonuna gönderilmesinin 
oylanmasını arz ve teklif eylerimi. 

Aydın 
Fikret Turhangil 

BAŞKAN - Her üç önerge de tasarının 
(hımhuriyet Senatosu Anayasa - Adalet Ko
misyonunda tetkik: edilmek üzere geri çevril
mesini ve bu 'komisyona 'gönderilmesi istenmek
tedir. Her üe önergeyi de oylarınıza arz edi
yorum. Oylar müspet; verildiği takdirde tasa
rının Anayasa ve Adalet Komisyonunda görü
şülmek üzere bu komisyona gönderilmesi 'kabul 
edilmiş olacaktır. Önergeleri kabul edenler... 
Kabul ekuiyenier... 2'8 e karsı 39 oyla kabul edil
in emi şt ir. 

Daha önce öncelik kararı ile 'beraber İvedi
lik .'kararı da verilmiş bulunmaktadır. 'Madde
lere geçilmedi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Biraz önce arz eftiğ/im gibi ive
dilik 'kararı daiıa önce alınmış 'bulunduğu 'için 
maddeleri okutuyorum. 

Dış seyahat harcamaları Vergisi Kanunu 

BİttİNOf BÖLÜM 

Konu, mükellef ve istisnalar 

Konu ve vergivi doğuran' ol av 
"MADDE 1. — Türkiye'deki şahısların her 

türlü, dış seyahat I erdeki harcamaları ('.Mahsup 
suretiyle satın almanlar dâhil) bu kainin gere
ğince Dış seyahat harcamaları Vergisine tabi-
di r. 

Türkiye'de mukim gerçek kişilerle Türkiye'
de mukim olsun veya olmasın fiilen Türkiye sı
nırları içinde bulunan gerçek kişiler ve Türki
ye'de mukim tüzelkişiler Türkiye'deki şaOııs 
addolunurlar. 

Anea'k Türkiye'de 'büro, acenta veva t. em sil-

18 . 2 . 1963 O : 1 
çileri vasıtasiyle faaliyette 'bulunan tüzel ikici
ler, Türkiye'de mukim olup olmadıklarına ba
kılmaksızın, münhasıran bu faaliyetleri dolayı-
siyie Türkiye'deki şahıs addolunurlar. 

•BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen'. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyoram. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde 'kabul editmaştir. 

Mükellef vergi sorumlusu 
MADDE 2, — Dış seyahat harcamaları Ver

gisini, dış seyahat sebebiyle 'harcamalarda bu
lunan şahıslar öder. 

Birinci maddenin şümulüne giren 'harcama
lar içim döviz veya, yolcu veya bagaj biletli sa
tanlar bu 'kanunun uygulanmasında vergi so
rumlusu addolunur. 

BALKAN - Madde, 'hakkında söz ist iyen ?. 
Voktur. Maddeyi oyunuza, sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istisnalar 
MADDE :\. - Aşağıdaki fıkralarda sayılan 

'harcamalar Dış seyahal harcamaları Vergisin
den müstesnadır. 

a) Türk parasının kıymetini (konuma hak
kındaki Kan uma istinaden [Bakanlar Kurulunca 
tesbıt edilen, esaslar dairesinde ve Maliye •Ba
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha
lice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin 'giderleri ve 'bunların 
gidiş ve dönüş yolcu ve bagaj bilet bedelleri 
(refakat halinde de aynı istisna hükmü uygu
lanır.) 

b) Yurt dışında devamlı olarak görevli .bu
lunan memur ve hizmetlilerle Türk parasının 
kıymetini koruma, hakkındaki Kan un a istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
lar dâ'hiliinde Maliye Bakanlığından izin abn-
mak suretiyle Türkiye'deki 'şahısların hariçte 
tesis edecekleri şube, 'büro ve temsilciliklerdi1 

çatışacak memur ve 'hizmetlilerle öğrencilerin 
gidiş ve dönüş yollukları dışındaki ay İrk öde
nekleri, 'kitap, defter, sömestr ücreti ve 'benzeri 
adlar altındaki istihkakları, 

c) (leçici görev yollukları dışında, yurt 
dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırıl
ması için, 'Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenek
le riyi e gön d e ri 1 e n 1 eri n ist i'h ka kiarı. 

d)1' O em i ve uçak personelinin istihkakları, 
e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında 
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C. Senatosu B : 46 18 . 2 .1963 O : 1 
veya yol'eu ve ba<gaj bilet bedeline tekabül eden 
miktarda dövizin bu maksatla bozdurulmuş ol
duğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile sa-
tınalınan bilet bedelleri ve bagaj ücretleri, 

('Diplomatik pasaport hâmili yabancı elci
lik, konsolosluk mensuplariyle askerî ve sivil 
misyonlar mensuplarına yapılacak bilet satışla
rında (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranmaz.) 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz iıstiyeu?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul ed i İnmiştir. 

•ÎJCtNOÎ BÖLÜM 

Matrah ve nasbe t 

Mat rah 
MADDE 4. — Dış seyahat 'harcamaları Ver

gisinin matrahı Türk parası kıymetini kon*uma 
mevzuatına »göre dış seyahat harcamaları için 
tattısis edilen meblâğ ile Türk ve yabancı hava. 
deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türkiye'
deki şube, acenta, 'büro ve temsilcileri tarafın
dan satılan yolcu ve bagaj biletlerinin. Türk 
lirası tutarıdır. 

Matrahın tâyininde Türkiye Cumhuriyet 
Merkez 'Bankasınca ilân edilen döviz satış fi
yatları; efektif döviz satışlarında, esas kur ile 
âzami satış fiyatı arasındaki fiilî satış fiyatları 
nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen.'. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Nisbet 
MADDE 5. —• Dış seyahat harcamaları Yer

gisinin nisbeti % 50 dm 
Veı'gıi 'tutarı '500 liradan az olamaz. 
îş ve îşçi Bulma Kurumu tarafından muka

veleleri tasdik olunmak suretiyle yurt dışına 
gönderilen işçilerin dış seyahat harcamaları bu 
asgari vergiye tabi değildirler. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz İN tiye n"?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ÜOÜNOÜ BÖLÜM 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları 

Tarh yeri 
MADDE 6. — Dış seyahat harcamaları Yer

gisi, vergiyi kesmekle görevli ve sorumlu olan 
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banka ve taşıma müesseselerinin bulunduğu ma
hal vergi dairesinde tarh olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz iıstiyenf. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yerginin kesilmesi 
MADDE 7. — Vergi, dış seyahat harcama

ları için tahsis edilen meblâğın ödenmesi veya 
vergiye tabi yolcu ve bagaj 'biletlerinin satışı 
sırasında İlgili bankalar ile Türk ve yabancı 
hava, deniz, kara taşıma kumpanyalarının Tür
kiye'deki şube, acenta. büro veya temsikdleri 
tarafından kesilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. ' Kaimi 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beyan esası ve beyannamenin şekli 
MADDE 8. — Kesilen vergilerin yatırılma

sında en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir 
beyanname kullanıl ir. 

a)> Vergiyi kesen müessesenin adı, 
b) Adresi. 
c) Dış seyahat harcamaları Vergisine ait 

hesap numarası, 
d) Matrah toplamı, 
e) Kesilen vergilerin toplamı. 
f) Dönem içinde iade edilen dış seyahat 

harcamaları tahsisleri veya iade veya iptal edi
len biletlerden dolayı matrahtan tenzil edilen 
miktar. 

g)' Sıhhi sebeplerle vergiden, mıuaf olarak 
yapılan tahsisler ve bilet satışları. 

h) Dövizle veya döviz karşılığı Türk pa
rası ile yapılan bilet satışları 'tutarı. 

BAŞKAN '-— Madde 'hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi 

.MADDE 9. — Dış seyahat 'harcamaları Yer
gisini kesmekle görevli ve sorumlu olanlar, bir 
ay içinde kestikleri vergilerin toplamını ertesi 
ayın sonuncu .günü akşamına, kadar bir beyan
name ile bağlı oldukları yer- vergi dairesine bil
dirmeye ve vergilerini aynı süre içinde ödemeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN - - Madde hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ 'BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

'Defterler 
MADDE 10. — Yengiyi kesmekle görevli 

olan (müesseseler, en. az aşağıdaki bilgileri ihtiva 
edecek sekilide Dış (seyahat 'Harcatmaları Vergisi 
defteri tutarlar. 

a) Sıra. numarası, 
b) Mükellef in adı, 
e)1 Döviz satış bordrosunun tarih ve numa

rası, 
d) Yergiden istisna edilenlere satılan döviz 

veya yolcu haigaj hilet bedellerinde istisnanın 
mahiyeti, 

e) Vergi matrahı, 
f> V-emgisıi, 
Yııkardaki 'bilgileri ihtiva edecek şekilde 

muhasebe veya kayıt tutanlar, ayrıca Dış seya
hat harcamaları Vergisi defteri tutmazlar. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen?. 
Yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... 'Etm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

Verjginin >geriverilmesi 
MA1>DE 11. — Dış seyahat harcamaları 

Vergisi ödeyenlerden seyahate çikmıyanlaırın 
kullandıkları meblâğlar ile bilâhara. mahsu
ba tabi tutulmak: kaydiyle kendilerine tahsis 
yapılmış olanların, mahsup neticesinde iade >et-
meleri 'gereken meblâğları yetkili :bmikalara 
satmaları halinde, Ibıı talbsistere, isabet, eden 
vergiler talep vukuunda ba.n'kalar tarafından 
kendilerine geliverilir. iade edilen vergilere te
kabül eden 'meblâğlar iadenin yapıldığı .ay be-
yannaimeısindeki vergi (matrahından indirilir. 
Mııteberlik ısüresi içinde iade edilen veya kıs
men veya tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj 
bilet 'bedellerinin, iade veya iptal edilen kısım
larına. ait vergiler ilgili şahıslara, iade edilmek 
şartiyle, iade veya iptal olunan yolcu ve Ibagaj 
bilett bedelleri, bileti satanlar tarafından iade 
veya iptalin yapıldığı aya, ait beyannamedeki 
vergi, matrahından indirilir. 

Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj bilet
leri ile iseya'hate çikılmaması sebebiyle tamamen 
iade edilen meblâğlara münhasır olmak üzere 
bu 'kanlımın '5 nci maddesindeki asigari vergi 
haddi de yukarclakii esaslar dairesinde iade •o'lu-
nur. 

18 . 2 .1963 0 : 1 
•Kısmen iptaller ve mahsuplarda, anoak 'asga

ri vergi haddinin üstündeki miktarlar iade 
edilir. 

'BAŞKAN — Madde 'hakkında söz fetiyent 
Yok. Maddeyi oyunuzu sunıuyorıım. Kabul 
edenler... Etim iyeni ev... Kabul 'edilmiştir. 

Vergi Usul 'Kanununun uygulanmaısı 
MADDE 12. — 4 . 1 . 19'61 (tarihli ve '21.13 sa

yılı Yengi Usul Kanununun, ibu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleri Dış .seyahat harcamaları 
Yergisi 'hakkında da uygulanır. 

'BAŞKAN — Madde 'hakkında söz iıstiyenl 
Yak. Maddeyi oyunuza sunıuyorıım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 13. -— Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
DAŞKAN — 'Maddeyi oyunuza sunıuyorıım. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme yetkisi 
/MADDE 14. — Bu kanunu Maliye 'Bakanı 

yürütür. 
BAŞKAN — 'Maddeyi oyunuza suuıuyorum. 

Kabul edenler... 'Etmiyenler... (Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen'? 

Yok. Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kaimi edenler... Kabul etmiyenler... Kaibul edil
miştir. Kanunun tümü açık oylarınıza, arz edil
miştir. 

2. — Değerli kâğıtlar kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/360, C. Senatosu 1/185) (S. Say m : 80) (1) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu G-eçlci 
iKomıi^yon raporunu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 

(hımh ur iyot Senatosu 
Geçici Komisyon 14 . 2 . 1963 
Esas No. : 1/185 
Karan No. : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Genel Kuralım 7 . 2 . 1903 tarihli ve 42 nci 

Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko-

(1) 80 S. Sayık basmayanı tutanağın sorum
dadır. 



C. Senatosu B : 46 
misyona 'havale buyuruları Değerli kâğıtlar 'ka
nunu tasarısı; 

Komisyonumuzun 1.13 . 2 . T9!63 tarihli toplan
tısında ilgili Bakanlık temsilcileri ve 'Maliye 
•Bakanının da iştirakiyle tetkik ve 'müzakere 
edildi. Tasarı, igeırekçesinde belirtilen llıusus-
lar ve 'Bakanlık temsilci]erimin ve Maliye Ba
kam tarafından, yapılan açıklam'alar komisyonu
muzca da uygun mütalâa edilmiş, ancak: Tasa
rının ihtiva ettiği 5 nci m'addenin iş sahiplerine 
ve notere tatbikat bakımından 'birtakım zor
luklar taşıdığı mülâhazasiyle «5» nci madde ta-
dilen diğer maddeler 'MiTleft 'Meclisi Genel Ku
rulunda kahul edilen şekliyle aynen ve ekseri
yeti* kabul 'edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
•Geçici Komisyon Başkanı iSözcü 

Gaziantep Giresun 
Z. Mâm S. Orhon 

Kâtip 
Balıkesir Ordu 
Muhalifim Ş. Koksal 
K. öztaşj 

Konya Siirt . 
M. Dinekli L. Aykut 
Tabiî Üye Buma 

S. Gürsoytrak î. ıS. Çağlaya ngil 
Ankara İzmir 

N. Ağırnaslı H. Onat 
Kayseri Cumhurbaşkanınca .S. Ü. 

H. Kalpaklıoğlu S. Kurutluoğlu 
Manisa, Ankara. 

Söz hakkım 'bakidir. "R. Etker 
R. Ulusoy 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is-
tiyen yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî yılın yaklaşmış olması dolayısiyle gün

demin birinci görüşmesi yapılacak işler bölü
münde bulunan 80 sıra sayılı kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif öderim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Sabahattin Orhon 

18 . 2 . 1963 O : 1 
BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülme

si hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 
Değerli kâğıtlar 

MADDİ] 1. — Bu kanuna bağlı tabloda ya
zılı kâğıtlar ve cüzdanlar «Değerli kâğıt» sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kullanma mecburiyeti 
MADDE 2. —- Değerli kâğıtların ilgili bu

lundukları işlemlerde ve kira sözleşmeleri, no
terlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanıl
ması mecburidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması ve satılması 
MADDE 3. — Değerli kâğıtlar, ilgili bakan

lık ve dairelerin mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır. 

Bu kâğıtların Maliye Bakanlığının muvafa
kati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından 
hazırlanıp bastırılması mümkündür. 

Değerli kâğıtlar malsandıklarınca veya Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilecek yerlerde sa
tılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1. 
Yok. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Değerli kâğıtların bedeli 
MADDE 4. — Değerli kâğıtlar ilgililere, bu 

kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşı
lığında satılır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılması 
MADDE f). — Bu kanunda yazılı noter kâ

ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme
leri yerine âdi kâğıt kullanılması halinde bu 
evraka değerli kâğıdın bedeli tutarında damga 
pulu yapıştırılır. 

Bu mecburiyete uymıyan noterlerden yukarı-
ki fıkrada yazılı bedelin beş katı tutarında 
ceza alınır. 
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C. Senatosu B : 46 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci madde Millet Meclisi metninde değişik
lik getirdiği için, biraz önce okunan bu madde 
ayrıca açık oylarınıza arz edilecektir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE (i. -~ Aşağıda vazıh kanunlar ve 

kanım hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.: 
1. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayya

re Resini hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi, 
2. 22 . (i . 1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanu

nun 25 nci maddesinin kira kontratları, noter 
evrakı ve i'erağ ve intikal ilmühaberleri ile İl
gili fıkraları, 

3. 11 . 4 . 1938 tarihli ve .'5856 sayılı Kanun. 
4. 2 . 4 . 1958 tarihli ve 7109 sayılı Kanun, 
5. 12 . 4 . 1927 tarihli ve 1025 sayılı Kanun, 
6. 5 . 7 . 1939 tarihli ve 3686 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesi, 
7. 26 . 5 . 1926 tarihli ve 859 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesinin son fıkrası, 
8. 29 . 6 . 1938 tarihli ve 3529 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesi ile 7 nci maddesinin son fık
rası, 

* 9 . 21 . 7 . 1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanu
nun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası, 

10. 2 . 5 . 1949 tarihli ve 5383 sayılı Kanu
nun 153 ncü maddesinin 2 nci fıkrası. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ .MADDK 1. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanıl-
mıyan değerli kâğıtların eski ve yeni bedelleri 
arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlat
tırılır. Değerli kâğıtlar arasından çıkarılanlar
dan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri 
verilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Ma
liye Bakanlığı düzenler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlü
ğe girdikten sonra satmalmacak pasaportlar
dan Damga Resmi ve nüfus hüviyet cüzdanla
rından Hare ve Damga Resmi alınmaz. 

18 . 2 . 196o O ' 1 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz 

yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

istiyen 
Kabul 

Yürürlük 
Bu kanun yayımı tarihinde MADDE 7. 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN -— Söz istiyen yok. Maddeyi oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 
yürütür. 

BAŞKAN -
Maddeyi kabıı 

Yürütme 
Bu kamımı Malivc Bakanı 

Madde üzerinde söz istiyen yok. 
edenler... Etmiyenicr... Kabul 

edilmiştir. Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
istiyen yok. Tasarının tümünü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. Tasarı açık oyla
rınıza sunulmuştur. 

3. — Motorlu hara taşıtları Yercim kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. 
Meclisi 1/396, V. Senatosu 1/183) (S, Sayı
sı : SI) (1) 

BAŞKAN 
tuvorunı. 

(ieçici Komisyon raporunu oku-

(Jeçici Komisyon raporu 

Cnmhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/183 
Karar No. : 8 

14 1963 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nci 

Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona havale buyuruları Motorlu kara taşıtla
rı Vergisi hakkındaki kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 14 . 2 . 1963 tarihli toplan
tısında Maliye Bakanı ve ilgili temsilcilerin işti
rakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
gel irdiği .yenilikler Maliye Bakanı ve temsilcile
ri tarafından açıklamalar muvacehesinde bahis 
konusu kanun tasarısı Komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilerek Millet Meclisi Genel Kuru-

(1) 
eladır. 

SI S. Sayılı basmayazı tutanağın sonıın-
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C. Senatosu 
lunda kabul edilen sekli ile aynen ve e 
le kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun öncelik ve ivedilikle 
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Gaziantep 
Z. tslâın 

Kâtip 
Balıkesir 

hakkım mahfuzdur 
K. Öztas 

B :46 

tasvibi-
uınulur. 

Sözcü 
Giresun 
S. Orhon 

Söz S. 
Ordu 
KÖksa! 

Konya 
Al. Dinekli 

Tabiî Üye 
S. Gürsoytrak 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

L. S 

Si ili 
L. Aykut 

Bursa 
Oaglayangi! 
İzm ir 

H. Onat 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

Anka r a 
R Etker 

Kayseri 
H. Kalpaklıoğlıı 

Manisa 
Söz hakkım mahfuz 

R. Ulusoy 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz ist iyen var 
mı?... Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOGLG (Afyon 
Karahisar) — Tümü üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Oyladım Sayın Iueeoğlu. Tümü 
üzerinde konuşmak istiyen var mı diye lehlimde 
bulundum; bir talepte bulunmadınız. Mamafih I 
ne i maddede konuşabilirsiniz. 

tvedilik önergesi var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî yılın yaklaşmış olması dolayısiyle günde

min birinci görüşmesi yapılacak işler bölümünde 
bulunan 81 sıra sayılı kanun tasarısının ivedili!; 
le görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcüsü 

Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir. İvedilikle görüşülmesini ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

18 . 2 .1963 0 :1 
Motorlu kara taşıtları Vergisi Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu, tarifler, mükellef ve islisnalar 

MADDE 1. 
Verginin mevzuu 
--- Karayoları Trafik 

,1.-1 

Kanunu
na göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve 
tescil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lâstik te
kerlekli traktörler Motorlu kara taşıtları Ver
gisine tabidir. 

BAŞKAN" — Sayın Inceoğlu. 
M. P. si GRUPU ADINA MUSTAFA YIL

MAZ ÎNOEOĞLU (Afyon Karahisar) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar Millet Par
tili senatörler adına bu kanun hakkındaki ten- \ 
kidlerimizi arz etmek için söz almış bulunuyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar genel vergi reform ça
lışmaları arasında olup, Hükümetçe hazırla
nan ve Millet Meclisinde kabul olunan Motorlu 
Taşıt Vasıtaları Vergisi Kanunu ile şimdiye ka
dar motorlu taşıtlardan Hususi Otomobil Ver
gisi Trafik Resmi adları altında ayrı ayrı alın
makta olan vergiler birleştirilmekte ve tek 'bir 
vergi haline getirilmektedir. Bu münasebetle 
bir hayli de zam yapılmaktadır. Diğer umumi 
ticari işlerde kullanılan yolcu otobüsü ve kam
yon gibi taşıt vasıtalarının eskiden olduğu gibi 
G-elir Vergisine tabi olacakları anlaşılmaktadır. 
Bu münasebetle yapacağımız itirazlarımızı iki 
noktada teksif edeceğim. 

1. Böyle bir kanuna vergi reform kanunu 
denilemez. Reform denilmesi için bir yenilik ge
tirmesi iktiza eder. Halbuki bu kanun evvelce 
iki yönden alınan vergileri tevhit ve bir mik
tar da zam yapmaktadır. Filhakika bu kanun 
on yaşından fazla olan taşıt vasıtalarının vergi
lerini bir miktar indirmiş olması bir yenilik sa
yıl abilirse de bu ehemmiyeti haiz bir şey değil
dir. Esasen bu farklar gayet cüzi miktarda
dır. 

2. Gmurni ticari işlerde kullanılan otobüs 
ve kamyonların eskiden olduğu gibi Gelir Ver
gisine tabi tutulması kanaatimce külliyen hata 
olmuştur ve bu kanunun bir tetkik mahsulü ol
mayıp içtimai bünyemiz nazara alınmadan alel 
acele hazırlandığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki, bu 
nakliyat işlerinde öyle haller olur ki, bunu an
lamamak için gözü kapalı olmak lâzımdır. Me-
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selâ, 1.5 tonluk bir kamyon bir şoförle bir ma
vinin idaresine veri İni iştir. Gece gündüz çalışır
lar, nerede iş bulurlarsa almak suretiyle ica
bında Türkiye'nin İrer taralında dolaşırlar. Uy-
kn ımıınaya zaman bile bulamazlar. Bu adam 
defler tutacak ve İni deftere göre 'hesap vere-
e elet ir. Bu tamamen onun kendi insaf ve imkâ
nına bağlı olduğuna göre bundan bir şey bek
lemek safdillik olur. Ditti, geldi kazandı def
tere yazmadı ne olacak? Bu hüküm nasıl uygu
lanacak? Bugünkü kontrollerimizi yapanı bir 
kamyonun arkasına seferber etseniz yine hesap 
çıkaramazsınız. Msasen adedi 150 yi geçmiyen 
büyük sermayedarlarımızın hesalbını hakkiyle 
tetkik edecek elemanlardan mahrum olduğu
muz salahiyetli maikamiar tarafından itiraf 
edilmekte olduğuna gövv ve Gelir Verıgisi mü
kellefinin ancak 1,5 n isi) et i kontrol edildiğine 
göre İm şekilde yaptığı işlerin tetkiki çok güç 
olan ve kontrol imkânı bulunmıyan motorlu 
taşıt vasıtalarının halen daha eski usul ile Ge
lir Vergisine tabi tutulması hem bu vatandaş
larımıza defter tutturmak suretiyle ızrar etme
ye, iş ve güçlerinden alıkoymaya, hem de Dev
let gelirinin tenakuz etmesine sehebolacaktır. 
Bu itibarla bu kanun yine sosyal adalet, sos
yal adalete dayanan vergi sistemini sağlıyacak 
bir kanun olmadığından tasvit)etmediğimizi arz 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz is-
liyen var mı? Yok. Komisyon, Hükümet, söz is
temiyorlar. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarifler 
MAIXDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâbir

lerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş
tir : 

1. Motorlu taşıt: Karayolunda insan, hay
van ve eşya taşımaya ya riyan ve makin a kuv
vetiyle hareket eden araçlardır. 

2. Motosiklet: Yere devamlı olarak değen 
en fazla üç tekerleği bulunan, genişliği 160 
santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü 
ağırlığı 750 kilogramı geçmiyen, sepetli veya 
sepetsiz, motorlu araklardır. Karoseri yük ve
ya yolcu taşıyabilecek şekilde sandıklı veya 
özel biçimli yapılmış üç tekerlekli motosiklet
lere «vük - volen motosikleti» denir. 

1 .'î. Otomobil: Yapılışı itibariyle şoföründen 
başka, oturmaları şartiyic en çok 7 yolcu ala
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve 
bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde '> 
veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. 
(ıStatlını - YVng'on, Haneli - Waigon ve benzer
leri bir sınıfa dâhildir'.) 

4. Kaptıkaçtı: Şoföründen ba.şka oturma
ları şartiyic en çok 7 yolcu alabilen, insan ta
şımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği bu
lunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobilden 
farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry - ali, 
Trauel - ali, Jeep - stat i on ve benzerleri bu sı
nıfa dâhildir.) 

5. Müoibüs (küçük otobüs) : Şoföründen 
başka oturmaları şartiyic 8 ilâ 10 yolcu alabi
len, İnsan taşımak içlin imal edilmiş olan ve bu 
maksatla kullanılan motorlu taşıtlardır. 

(i. Kamyon el : Bir tona kadar (bir ton dâ
hil) yük taşımak için imal edilmiş olan, bu 
maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve 
Tüzü gündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nak
liyatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan 
taşımak gayesiyle de kullanılabilen motorlu ta
şıtlardır. 

7. Panel : İnsan veya yük taşımak ırıaksa-
diyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak her 
hangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt 
haline getirilmesi mümkün, arka kısmı îkapalı 
motorlu taşıtlardır. 

8. Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu ve
ya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber 
bütün tekerlekleri muharrik olan veya olalbilen 
motorlu taşıtlardır. 

0. Otobüs : Şoföründen başka oturmaları 
şartiyic 10 kişiden fa^la yolcu alabilen, insan 
taşımak için imal 'edilmiş olan ve hu maksatla 
kullanılan motorlu taşıtlardır. (Troleybüsler de 
bu sınıfa dâhildir.) 

10. Kamyon : Bir tondan fazla yük taşımak 
için imal edilmiş olan, bu maksatla veya Ka
rayolları Trafik Kanunu ve Tüzü gündeki bu 
cins taşıtlara ait yoleu nakliyatı ile ilgili taşıt
ları sağlamak kaydiyle insan taşıimâk gayesiyle 
de kullanılabilen motorlu taşıtlardır. 

11. Lâstik tekerlekli traktör : Karayolun
da insan, hayvan ve eşya nakliyatı da yapabi
len lâstik tekerlekli traktörlerdir, 
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12. Net ağırlık : Karayolları Trafik Tüzü

ğünün ikinci maddesinin 61/b fıkrasındaki mâ
nayı tazammum eder. 

13. Kayıt ve tescil : Karayolları Trafik 
•'FCanunu gereğince trafik şube veya bürolarınea. 
yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

14. Özdl taşıt : Binek olarak özel hizmet
lerde kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, 
kamyoneit, panel ve arazi taşıtıdır. 

15. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlıkla 
veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle, yol
cu taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kam
yonet, panel ve araai taşıtıdır. 

16. Yaş : Motorin kara taşıtlarında model 
yılma göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı 
itibariyle teshili edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
MADDE 3. — Motorlu kara taşıtları Vergi

sini, adlarına motorlu taşıt veya lâstik tekerlek
li traktör kayit ve tescil edilmiş olan gerçek 
veya üiizel kişiler ödemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
MADDE 4. — Aşağıda yazılı motorlu taşıt

lar vergiden müstesnadır : 
a) Devlete, katma bütçeli idarelere, beledi

yelere, il özel idarelerine ve koy tüzel kişilikle
rine ait taşıtlar; 

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı dev
letlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolos
lukları ile, elçi, maslahatgüzar ve konsolosları
na (fahrî konsoloslar hariç) ve o Devletin uy
ruğunda bulunan elcilik ve konsolosluk memur
larına ve merkezi Türkiye'de bulunan milletler
arası kurullar ile bu kurulların yabancı uyruk
lu memurlarına ve milletlerarası kurulların Tür
kiye'deki temsilcilikleri ile bu temsilciliklerin 
yabancı uyruklu memurlarına ve resmî bir gö
rev için yurda gelen delege ve heyetlere ve İm 
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heyetlere mensup yabancı uyruklu kişilere ait 
taşıtlar; 

c) Bizzat malûller tarafından kullanılan 
hususi tertibatlı taşıtlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKİNCİ .BÖLÜM 

Vergileme ölçü ve nisbetleri 

1 saydı tarife 
MADDE 5. — Binek olarak özel hizmetlerde 

kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kam
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı ta
rifeye göre vergilendirilir. 

I - Sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ve 
ödiyecekleri yıllık vergiler 

Taşıtların net ağırlığı 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kilo 
1 201 -1 600 kilo 
1 601 -1 800 kilo 
1 801 ve daha yukarı 

•r,-
Cv 

Lira 

432 
. 780 
1 500 
2 304 
4 248 

>. 
İ t " 

- t " 

Lira 

396 
684 

1 320 
2 016" 
3 708 

•jy 

Lira 

324 
552 

1 044 
1 584 
2 892 

-^ es 
S >-

> M 

Lira 

252 
396 
744 

1. 104 
1 992 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi cetveli ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1.1 - sayılı tarife 
MADDE 6. — Taksimetre, tarife, pazarlıkla 

veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 
panel ve arazi taşıtı ile diğer bilûmum motorlu 
kara taşıtları ve lâstik tekerlekli traktörler aşa
ğıdaki 11 sayılı tarifeye göre-vergilendirilir. 
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II - sayılı i arife 

Taşıt ların yaşları ve 
ödeyecekleri yıllık 

vergiler 
II ve daha 

yakar ı 
I - 10 yas yaş lar 

Taşıl ların cins ve vasfı Bira Lira 

Motosiklet 72 CO 
Yük - yolcu motosikleti İH) 84 
Net ağ ı r l ı ğ ı i 200 ( d â h i n 
Kj»-. a k a t l a r o t o m o b i l 144 B>2 
Nei a ğ ı r l ı ğ ı .1 201 - 1 800 
(dâhil) Kg. arasında oları 
otomobil . lî!2 18i) 
Net ağırlığı 1 80.1 Kg', ve
ya daha fazla olan oto
mobil 240 21 (i 
Kamyonet , kapt ıkaçt ı mi
nibüs, panel ve ara / i ta
şıtı • 192 İM 
İs t iap haddi 5 (dâhil) to
na k a d a r kamyon veya 
oturma yer i 25 (dâhil.) 
kişiye k a d a r otobüs, t ro-
leybüs ve benzerleri 21 (i 204 
İs t iap haddi 5 tondan 
fazla olan kamyon veya 
o turma yeri 2-1 kişiden 
fazla olan otobüs, t roley-
büs ve benzerleri 240 22S 
Lâstik tekerlekli İra İçilir
ler İTİ 122 

Zirai Belir Yergisi mükellefi olmıyan kişile
rin, münhasıran kendi ziraat işlerinde kullandık
lar ı lâstik tekerlekli t r ak tö r l e r hn vergiyi- tabi 
değildir. 

BAŞKAN - - Madde üzerinde söz isi iven?... 
Yok. Maddeyi eetveli ile bi r l ik te oyunuza sunu-
yorum. Kabul pdenlpr... Rlmiyenler... Kabul edil
mişti r. 

İU:İ)S(T BÖITÎM 

Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi, (arlı, 
tebliğ' ve ödeme 

Mükeilefiyefin başlaması 
MADDİ'] 7. Moioi'lu kara taşıt la rınııı Ira-

fik şube veya bürolarına kayıl \'e feseili ile mfı-
k(41e"i'iyet başlar. 

BAŞKAN -•- Madde üzerinde söz istiyen ?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Bfmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellpfiyetin sona ermesi 
MADDİ'] 8. Motorlu İcara taşı t lar ının tra

fik şube veya bürolarınea kayı t lar ının silinmesi 
halinde silinmeyi takibeden ay başından itiba
ren mükellefiyet sona erer. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyenf... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V ergin i u t a rh ve tebliği 
M A 1)1)10 i). Motorlu kara taşı t ları Yergi

si, taşı t ların kayıl ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesine bütçe yılının ilk ayında 
yıllık olarak t ahakkuk ettirilir . 

Yıllık ve>'<n tutar ının 1/12 si aylık vergi 
sayılır. 

Tarh olunan vergi bir defaya mahsus ol
mak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur. 

Mükellefiyet devam ettiği müddetçe ıuiitaa-
kıp y u l a r için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz 
ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edil
miş sayılır. 

BAŞKAN --- Madde hakkında söz ist iyen"?... 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul 
edenler... Btnriyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıl içinde mükellefiyete giriş ve çıkış 
MADDB 10. Bütçe yılı içinde mükellefi

yete giriş halinde vergi, kayı t ve tescilin ya
pıldığı ayı takibeden. ay başından i t ibaren he-
sabedilip bir ay içinde t ahakkuk ett iri l ir . 

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan ta
şıt, mükellefiyetten çıklığı ayın sonuna katlar 
vergiye tabidir . 

BAŞKAN Madde hakkında söz istiyen. ' 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Btmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergiye müessir değişiklikler 
MADDB II. Yıl içinde verginin ar t ı r ı l 

ması veya azaltılmasını ieabet l i ren değişiklik
ler bu değişikliğin vukuunu takibeden ay ba
ş ından i t ibaren nazarı i t ibara al ınır ve yeni du
ruma g'Öre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ 
olunur. 
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Malî yıl içindeki yaş değişiklikleri <> yıl m 

mükellefiyetinde nazara alınma/. 
Bütçe yılından daha yeni model taşıtlar 1a-

allûk ettiği bütçe yılındaki modele göre vergi
lendirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen • 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Verginin ödenmesi 
MADDE 12. — Motorlu kara taşıtları Vergi

si, taşıtların kayıt ive tescil edildikleri yerin 
Vergi dairesine Haziran ve Aralık ayları için
de ilci eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyete girdiinıesi halinde, 
tahalkkuk eden vergi, ikii eğit taksitte, yukarıki 
fıkrada -yazıttı zaımianlarda; ilk taksit zamanı 
geçmiş ise verginin tatmamı Aralık ayında, son 
taksilt zanıanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay 
içimde ödenir. 

Yıl İçinde mükellefiyetten çıkış halinde, o 
yıl için tahalkkuk ettirilmiş vergidenı kayıt ve 
tescilin 'Silindiği ayı takibeden aylara isaibet 
eden miktarı, ödenmenıişse terkin olunur, ödeııı-
mişise bir yıl içinde talebediknek kaydiyle mü
kellefine iade edilir. 

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde 
mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri, taşı
tın mükellefiyetten çıktığı ay içinde ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen» 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNDÜ BÖLÜM 

(j eşi t i hükümler 

Bildirme 
MADDE Kî. — a) Trafik şü'be veya büro

ları kayıt ve Iteseitl ettikleri motorlu kara taşıt
larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua 
gelen değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı 
ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten itiba
ren bir ay içlinde ilgili vergi dairesine bildirme
ye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetleri yerine getirmiyen trafik 
şube veya bürolarının ilgili memurları hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci 
maddesinin 1 - 3 tbendinde yazılı oüaaılar için 
uygulanan ceza hükmolunur. 
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h) Motorlu kara taşıtları Vergisi mükel

lefleri, iaıdlarnıa kayıt ve Itescil edilmiş bulunan 
taşıtları, bu (taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda 'vukua ge
len değişiklikleıri, kay ut ve tescilin yapıldığı ve
ya değişikliğin vukulbulduğu tarihten itibaren 
bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirimeye 
mecburdurlar-

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci 
maddesine bağlı usulsüzlülk cezalarına ait cet
velin (ihtar 2) «İrasına göre ceza kesilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyeııler... Kabul edilmiştir. 

Gider kaydedilmeme hali 
MADDE 14. — Bu kanuna bağlı I sayılı ta

rife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi 
ve cezalar Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mat
rahlarının teslbitinde gider olarak kabul edil
mez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kalbul 
edenler... Etnıiyemler... Kabul edilmiştir. 

Şekle riayet mecburiyeti 
MADDE 15. — Taksi olarak kullanılan •oto

mobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden 
itibaren plâka ile birlikte taksi kelimesini ifa
de eden (T) işareti takmaya ve damattı kuşak 
çdzdiıimeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden 
her hangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz
liğin devamı ettiği müddetçe bu taşıtlar I sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılık cezası uygulanan haller 
MADDİ-: Ki. — Plaka ile birlikte taksi keli

mesini it'aue eden (T) işareti takılan ve damalı 
kuşak çizdirilen taşıtların devamlı bir şekilde 
özel hizmetlerde binek olarak kullanılması ha
linde, bu taşıtların vergileri 1 sayılı tarifeye gö
re düzeltilir ve ayrıca mükellefleri hakkında 
Vergi Usul Kanununun kaçakçılık hükümleri 
uygulanır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenle r... Kabul e ürüyenler... Kabul edil
miştir. 

Paylar 
MADDE .17. -— Bu kanun gereğince alınan 

Motorlu kara taşıtları Vergisi ile Karayolları 
Trafik Kaııui]iı.na göre trafik zabıtasmea tah
sil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden 
% 1.1. nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde il. 
özel idarelerine, % .19 nisbetinde müşterek tra
fik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine; ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödeneklerinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek 
trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda 
eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hası
lat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda top
tan İçişleri Bakanlığı enirine ayrı ayrı üç hesa
ba kaydedilmek üzere iller Bankasına tediye 
olunur. 

İller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde 
her ay toplanan bu paralardan : 

1. Belediyelere ve il özel idarelerine aido-
lanları bankaca en geç ertesi ayın 15 ine kadar 
belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayı-
mındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine 
dağıtılır. 

Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin 
borçlarına nıahsubedilmez. 

2. Müşterek trafik fonuna aidolaııları, ma
hallî idareler, Emniyet ve Karayolları genel 
müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşek
kül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il 
özel idarelerinin bizzat başarma imkânı bula
madıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin 
ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek ha-
zııiıyacağı bir yıllık program dairesinde Ma
hallî idareler Genel Müdürlüğünün teklifi ve 
İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler 
ve il özel idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiç
bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum, j 
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Kabul edenler.., Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 18. — 6936 sayılı Hususi otomo

bil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla de
ğişik 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
9 neu maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1962 ve daha önceki 

bütçe yıllarına ait Hususi otomobil Vergisi, 
Trafik Resmî ve bunlara ait cezaların eski hü
kümlere göre alınmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEGİOİ MADDE 2. - - Bu kanun gereğince 
tahsil olunacak Motorlu kara taşıtları Vergisi 
1963 malî yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi 
otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kay
dedilir. 

BAŞKAN ----- Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok.. .Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 19. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük yetkisi 
MADDE 20. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu jdirütür. 
BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok.. Maddeyi oylarınıza ı\rz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen? 
MUSTAFA YILMAZ ÎNOEOĞLU (Afyon 

Karalıisar) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi Sayın In-

ceoğlu ? 
MUSTAFA YILMAZ İNCKOĞLU (Afyon 

Karalıisar) — Üzerinde, 
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BAŞKAN — Üzerinde olmaz, ya lehte veya 

aleyhte konuşabilirsiniz Sayın İneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Aleyhinde konuşacağını. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Reis, muhterem arkadaş
lar, Emlâk Alım Vergisi üzerinde Millet Partili 
senatörler adına tenkidlerimizi arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. (Yanlış, sesleri, bu ka
nunla alâkası yok, sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, görüşmekte olduğu-
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muz Motorlu kara taşıt kanun tasarısıdır. (Gü
lüşmeler) 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Devam
la) — Bendeniz yanlış anladım özür dilerim. 

BAŞKAN — Kanun tasarısı açık oylarınıza 
arz edilmiştir. 

4. — Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Sena
tosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 1/372, 
C. Senatosu 1/184) (S. Sayısı : 82) [Dağıtma 
tarihi : 16 . 2 . 1963] (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu, 
Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/184 
Karar No. : 9 

14 . 2 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havale buyurulan Emlâk Alım Vergisi hakkındaki kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Maliye Bakanı ve temsilcilerinin de iştirak
leriyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar Maliye Bakanı ve temsilcilerinin verdiği aydınlatıcı bil
giler muvacehesinde komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 
Gaziantep Giresun 

Zeki İslâm Sabahattin Orhon 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim 
Kadri öztaş 

Siirt. Tabiî Üye Bursa 
Lâtif Aykut Suphi Gilrsoytrak Söz hakkını mahfuz 

/. Sabrı Çağlayangil 

İzmir Cumhurbaşkanınca S. Ü. Manisa 
Söz hakkım saklıdır. S ahir Kurutluoğlu Söz hakkım mahfuz 

Hilmi Onat Refik TJlumy 

Konya 
Mustafa Dinekli 

Ankara 
Niyazi Ağırnaslı 

BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 
istiyen var mı? 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Var efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MUS
TAFA YILMAZ İNCEOĞLU (Afyon Karahi
sar) — Sayın Reis, muhterem arkadaşlarım, Em-

(1) 82 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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lâk Alım Vergisi üzerinde Millet Partili senatör
ler adına tenkidlerimizi arz etmek irin söz almış 
bulunuyoruz. Bu kanım ile emlâk alını satımın
dan alman tapu harçları hinde 54 ten hinde 70 e 
çıkarılmış olması sosyal adalet ilkelerine uygun 
değildir. Çünkü, gecekondu dâvasından kurtula
bilmemiz için vatandaşa ucuz mesken temin ede
cek şartların hazırlanması icabederken ve Hükü
metimiz, hemen hemen bütün dünya milletlerin-
ce kabul edilmiş olan yüzde 2 faizli mesken kre
disini dahi temin etmediği halde, bu kanunla 
bilâkis kredi güçlüğünün yarattığı ağır şartları 
büsbütün ağırlaştırmaktadır. 

Bankada 10 bin lira biriktirmiş olan bir şa
hıs, 40 bin lira da kredi almak suretiyle bir ev 
yaptırmak veya yapılmış bir ev satınalmak iste
diği zaman 2 800 liralık tapu harcı ödemek mec
buriyetinde kalmıştır. Millî geliri az olan mem
leketimizde vatandaş hissesine düşen miktar, 
sosyal adalete hiçbir surette uygun bulunmamak
tadır. Vergilerin ağırlaştırılması halinde vatan
daş esasen az olan gelirini saklamaya çalışacak 
ve. vergi kaçakçılığı gibi türlü yollara başvura
caktır. Hükümetin İm hususu dikkate almadan 
vergileri ağırlaştırma yoluna gitmesinin, fazla 
vergi toplamaya imkân vermiycceği kanaatinde
yim. Diğer taraftan istihsale hizmet edecek bir 
kısım tesisleri kurabilmesi için alınacak Emlâk 
Vergisi, bu kanun ile özel sektörün yatırını im
kânını daraltmış olacaktır. Meselâ bir milyondan 
70 bin lira vergi ödemek zorunda kalması çok 
ağır bir darbe olacaktır. Bu suretle bu kanunda 
da sosyal vergi adaletinden ve millî geliri artır
ma gayretlerinden uzak olduğundan, kanunu hu 
yönden kabul etmediğimizi arz eder ve hepinizi 
hürmetle selâm! arı m. 

BAŞKAN — Buyurunuz, Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANİ FEBÎD MELEN — 

Mu'hterem Başkan, muhterem senatörler; bun
dan evvelki ikamın gibi, bu kanun da sosyal 
adalet ilkelerine hizmet eden bir kanım tasarı
sıdır. Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmemek 
için, söz almamıştım, o kanun da böyle idi. 

Bu kanun ne getiriyor? Bu kanun, halen 
tapu 'harcı suretiyle alınmakta olan, emlâk 
alum - satımı üzerine alınmakta olan, harcı bir 
müstakil vergi halline getirmektedir. Çünkü ta
pu harcının bünyesi içimde bunu tatbik etme
ye artık imkân kalmamıştır, birçok zorluklar 
arz etmektedir, 
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Bu arada şu yapılmaktadır, sosyal mesken

ler, işçi meskenleri ve bu vasıfta olan diğer 
meskenlerin vergüsi binde 54 ten binde 35 e İn
dirilmekte ve aradaki farkı telâfi etmek üzere, 
bunların dışında kalan emlâkin vengisi de ar
lı rı İmalatadır. Yani lüks inşaat alım ve satımı 
harcı bir miktar artırılmakta, buna mukabil 
işçi ve sosyal meskenler ve Ibu vasıfta olan di
ğer meskenler ki, bütün köylü binaları bunun 
içine girecektir, bunların da vergisi 54 ten 35 e 
indirilmektedir. Bu tamamen sosyal adalet il
kelerine uygun bir teklif olmak lâzınıgelir. Bu 
noktayı da Sayın fnceoğlu'nun. dikkatline arz 
etmek isterim. Aynı zamanda vergi de ağırlaş-
mıyor. Bir kıisınmda sadece 54 ten 70 e kadar 
yüzde 1.5 nisbetinde bir yükselme var. Buna 
mukabil diğerlerinde indirme vardır; bu 'onu 
komparse edeeekltir. 

«İstihsale hizmet eideceik tesislerin, gelirlerin 
nisbeti bir milyonda. 70 bin lira tutuyor» dedi
ler. Şimdiye kadar bir milyonda 54 idi, bu mık-
lan zaten alıyoruz. Sadece 15 bin liralık bir 
fark olacaktır. Binaenaleyh bu 70 bin lira ona 
inzimam etmiyeeek, 15 (bin lira olarak inzimam 
edecektir. Hürmeti erimle. 

BAŞKAN -B i r dakika efendim, Sayın Üren 
sual Boracak. 

SELAM t ÜREN (Tekirdağ) — Efendim, ka
nunda sosyal mesken inşaatı ve işçd evlerinden 
bahsediliyor. Bunların, dar gelirli vatandaşların 
temin etmeleri gayesi ile inşa edildiği muhak
kak. Ancak bunların tarifi nasıl yapılacak? 

MALİYE BAKANİ FERÎD MELEN — 
10 fendim, sosyal meskeni kanun tarif eltin emiş
tir. Bu hususu komisyon teklif etti. Hükümet 
teklifinde işçi meskenleri tâbiri vardır. Komis
yonun teklifinde Hükümetin de mutabakatı 
mevcuttur. Sosyal meskenin tarifini Maliye Ba
kanlığı ile tmar ve îskân Bakanlığı müştereken 
yapacaklardır. Umumiyetle dünyada kabul edi
len ölçüleri biz de esas olarak alacağız. Zanne
derim, lîO metrekarede üç odalı İt ipi er sosyal mes
ken olacaktır. Bu vasfı haiz olanlar sosyal mes
ken kabul edilecek ve binde 35 nisbetinde resme 
tabi tutulacaktır. Bu haddin aşağısında bulu
nan, yani bir veya iki odalı evler ıile köy evleri
nin de, sosyal•'meskenin tarifi yapıldıktan son
ra 'bu kategoriden mütalâa edileceği ve bunlar 
içim> f»'ireeeği tabiîdir. Bu ucuz mesken kredisiy-
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le alman inşaat eğer bu vasfı haiz ise, yani 
îmar ve iskân Vekâletinin tesbit ettiği sosyal 
mesken (tipine uygun ise istifade edecek, de
ğilse istifade etımiyecektîr. 

[BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle müzakeresi için bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'Malî yılın yaklaşmış olması dolayısiyle gün

demin birinci görüşmesi yapılacak işler bölü
münde bulunan 82 sıra sayılı kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici 'Komisyon Sözcüsü 
Sabahattin Orhon 

(BAŞKAN — ivedilik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Emlâk Alım Vergisi Kanunu 

BÎRÎNGÎ BÖLÜM 

Mükellefiyet 
Mevzu : 
MADDE 1. — ivaz karşılığında, Türkiye'

deki gayrimenkullerin iktisabı, bunlar üzerinde 
irtifak haklarının ve (gayrimenkul mükellefiye
tinin tesisi, ve bu hakların devri Emlâk Alım 
Vergisine tabidir. 

Gayrimenkul]erin, irtifak halklarının ve gay
rimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirketlerine 
sermaye olarak konulması, gayrimenkullerin 
ölünceye kadar 'bakma akdi ile temliki de, ver
ginin konusuna dâhildir. 

Karşılıklı olarak trampa edilen gayrimen
kullerin 'her ikisinin iktisabından ayrı ayrı ver
gi alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef : 
MADDE 2. — Verginin mükellefi, vergi 

mevzuuna giren gayrimenkullerle hakları ikti-
sabeden kişilerdir. 

Trampada her iki taraf kendilerine terettub-
>den vergi ile mükelleftir, 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

istisna ve muaflıklar : 
(MADDE 3. — Aşağıda yazılı kişiler ve mev

zular vergiye tabi değildir : 
a) Genel, katma ve özel bütçeye dâhil dai

re ve müesseseler, 
b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler, 
c) Karşılıklı olmalk şartiyle diplomatik ih

tiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 

d) Arkeolojik araştırmalar için yapılan 
iktisaplar, (bu fıkrada yazılı istisna hükmünün 
uygulama şartları Maliye ve Millî Eğitim ba
kanlıkları tarafından müştereken tesbit ve Res
mî Gazete ile ilân olunur.) 

e) Gayrimenkullerin mütemmim cüzü ma
hiyetinde olan sabit istihsal vasıtalarının ikti
sabı. 

f) 7269 sayılı Kanuna ve aynı kanunun 
muvakkat 2 nci maddesinde yazılı kanunlara 
ve 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisaplar
la, 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Bankası 
kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bulu
nan köylü meskenlerinin çiftçiler tarafından ik
tisabı. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen1? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İKÎNÖÎ BÖLÜM 

Verginin matrahı 
Matrah : 
MADDE 4. — Verginin matrahı : 
a) Gayrimenkullerin iktisabında satış be

deli, 
b) İrtifak hakları ve gayrimenkul mükel

lefiyetinin tesis ve devrinde, tesis ve devir için 
ödenen bedel, 

c) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulmasında ticaret mah
kemesince tâyin olunan değer, 

d) ölünceye kadar bakma akdi ile temlik
lerde, trampada ve bedel bilinmiyen diğer hal
lerde rayiç bedeldir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... '•Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rehinli gayrim enkuller de matrah : 
MADDE 5. — Rehin ile takyidedilmiş bir 

gayrimenkulun satışında, satış akdi yapıldığı 
anda (bakiye rehinli borç miktarı, taraflarca bil
dirilen bedele ilâve edilir. Hisseli satışlarda o 
hisseye isabet eden borç eklenir. 

Bir başkasının borcundan dolayı gayrimen
kulunu rehin ile taikyidetmiş olan 'malik, gayri
menkulunu hakiki borçlu olan kimseye temlik 
ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul mükellefiyetinde değerleme : 
MADDE 6. — Gayrimenkul mükellefiyeti

nin tesis ve devrinde kararlaştırılan bedel, mu
ayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermek
ten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyetin (be
deli, beher sene verilecek veya yapılacak şey
lerin 20 misline eşit addolunur. 

(Beher sene verilecek veya yapılacak şeyle
rin değeri takdir yoluyla tesbit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsta
kil haklarda matrah : 

MADDE 7. — Gayrimenkul hükmündeki 
daimî ve 'müstakil hakların tesis ve devrinde 
matrah, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut 
ise bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu 
hakların tesis edildiği gayrimenkullerin kayıtlı 
değerlerinin yarısından aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 'Maddeyi ojdarmıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nisbeti 
Beyan esası : 
MADDE 8. — Enılâ'k Alım Vergisi, mükel

lefler tarafından tapu idarelerine yapılacak 
sözlü 'beyan üzerine tarh olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — Emlâk Alım Vergisinin nis-

beti «% 070» (Binde yetmiş) tir. Aşağıda ya
zılı me.vzularc a «% 035» (Binde otuzbeş) olan 
indirimli nisbel uygulanır. 

a) Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir 
hak olarak ı.yrıca kaydedilmiyen irtifak hak
lan, 

!>) (.Jayrimenkul. mükellefiyeti, 
<•) Gayrimenkullerin ölünceye kadar bak

ma akdi ile temliki. 
d) Sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 

bunlardan daha düşük nitelikte bulunan mes
ken iktisapları. 

e) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulması. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen! 
Buyurun Sayın Selâini Üren. 

SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 
arkadaşlarım, Emlâk Alım Vergisi Kanununun 
9 ncu maddesi ıbâzı vergi miktarını Ibinde 70 
olarak, bâzılarını da istisna olarak binde 35 
olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. Malûmunuz
dur ki, Emlfiik Kredi Bankası yurtta az gelirli 
veyahut da serveti bulımmıyan vatandaşların 
mesken edinmesini ve bu dâvanın (halledilmesi 
3'olunda, almış olduğu (bir kararla muayyen 
müddet içerisinde para tutan şahıslara kredi 
vermektedir. Bu şekilde kredi iktisabeden şa
hıslar umumiyetle dar gelirli vatandaşlar oldu
ğu da muhakkaktır. Binaenaleyh, bankanın bu 
şekildeki hareketin gayesi dar gelirli vatan
daşları mesker. sahibi etmektir. 

Şimdi kan in, binde 70 gibi, bu şekilde mes
ken iktisabeden şahısların tapu muamelelerine 
bu vergiyi koyduğu takdirde, banka kredisi ile 
50 000 liralık bir gayrimenkul iktisabeden ıbir 
şahıs ayrıca 3 500 lira da vergi verecektir. Bu 
şekilde gayrimenkul iktisabeden bir şahsın fakir 
.olduğunun karine ile kabul edilmesi pek tabiî
dir. Binaenaleyh fakir olan bir vatandaşı 3 500 
lira gibi bir vergi mükellefiyeti altına sokacak 
olursak, gayeden uzaklaşmış oluruz. Bu bakım
dan bendeniz bir teklif veriyorum. Mesken kre
disiyle, gayrimenkul iktisabedenlerin de muay
yen bir şartı aşmamak şa.rtiyle bu binde 35 mu
aflıktan istifade etmesini talebediyorum. Tekli
fimi Divana veriyorum. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 

Sayın senatörler, biraz evvel de işaret ettiğim 
gibi, binde 35 resme tabi tutulacak; yani yarı 
resme tabi olacak emlâk sosyal mesken, işçi 
evleri ve bunların benzerleri olacaktır. Emlâk 
Kredi Bankasının verdiği kredi ile iki ti'.riü 
mesken inşa edilmektedir. Birincisi lüks mes 
keıı, ikincisi de sosyal meskendir. İzin verir
seniz, eğer sosyal adalet ilkelerine uygun ola
rak 'hareket etmek istiyorsak, ki, onu tatbik 
etmek istiyoruz, kredi ile dahi olsa onları 
binde 70, sosyal meskenleri binde 35 olarak res
me tabi tutalım. Esasen, 5 yıllık Kalkınma 
Plânında da bundan sonra mesken kredilerinin 
sosyal meskene tevcih edileceğine dair hüküm
ler mevcuttur. Bundan sonra Emlâk Kredi 
Bankası lüks mesken inşaatına kredi vermi-
yeeektir. Sosyal meskene kredi verecektir. İm
kânı olursa lüks meskene kredi verecektir, ve
ya sosyal mesken tipinde olmıyan diğer mes
kenlere verecektir. 

Emlâk Kredi Bankasından alınan kredi ile 
kendi arsası üzerine bina inşa eden bir kim
se, sosyal mesken olsun olmasın, esasen harca 
tabi değildir. Başkasından aldığı takdirde bir 
alım vergisi ortaya çıkıyor. Yani kendi arsası 
üzerine inşa ettirdiği takdirde hare mevzuu 
yoktur. 

BAŞKAN — Sualiniz mi var Sayın Seren? 
SUAT SEREN (İsparta) — Efendim, sos

yal mesken tarifi kanunda var mıdır? Varsa, 
nasıl tarif edilmiştir'? 

.MALİYE BAKANI PERİD MELEN (De
vamla) — Biraz evvel mâruzâtta bulundum. 
Kanun, bu tarifin yapılmasını İmar İskân 
Bakanlığıyla, Maliye Bakanlığına bırakmıştır. 
tnıar İskân Bakanlığının düşüncesine göre, 
milletlerarası tip esas alınacaktır. Zannediyo
rum, İmar İskân Bakanlığı sosyal meskeni, G0 
metrekare üzerine inşa edilen, 3 odalık bir 
tip olaark kabul etmek temayülündedir. Bu 
hususta çalışılmaktadır, yakında tesbit edile
cektir. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Madde başlığı
nın «Verginin nisbetl» şeklinde düzeltilmesi 
lâzım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Komis
yon adına, maddenin başlığı «Verginin nisbeti» 

şeklinde düzeltilmesi İstendi, düzeltiyoruz. Ay
rıca Sayın üren'in önergesini okutuyorum. 9 
nen maddenin (d) fıkrasında değişiklik yapıl
masını istemektedir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Emlâk alım vergisi kanunu tasarısının !•) 

nen maddesinin (d) bendinin aşağıda yazılı 
olduğu şekilde tadilen kabulünü arz ve teklif 
ederim. 

Tekirdağ 
Selâmi Üren. 

d) Mesken kredesi île iktisabedilen. mes
kenler ile sosyal mesken inşaatı, işçi evleri 
ve bunlardan daha düşük nitelikte bulunan 
mesken iktisapları. 

BAŞKAN —• Hükümet ve komisyon iştirak 
ediyor mu, efendim. 

GKOÎCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — İştirak etmi
yoruz. 

MAL t YE BAKANI FER İl) MELEN — 
İştirak etmiyoruz. Kabul edilirse, Ataköy in
şaatı da girer. 

BAŞKAN — Komisyon da iştirak etmiyor. 
Önergenin dikkate alnııp almmam'ası hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Dikkate alınmasını 
kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Maddeyi komisyonun ilâvesini istediği 'baş
lığı ile birlikte başlığı okutup, oylarınıza arz 
edeceğim, 

Verginin nisbeti : 
MADDE 9. — Emlâk Alım Vergisinin nis

beti. «% 070p> (Binde yetmiş) tir. Aşağıda ya
zılı mevzularda «% 035» (Binde otuzbeş) olan 
indirimli nisbet uygulanır. 

a) Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir 
hak olarak ayrıca kaydeclilmiyen irtifak hak
ları, 

(b) Gayrimenkul mükellefiyeti, 
e) Gayrimen'kullerin ölünceye kadar bak

ma akdi ile temliki, 
d) Sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 

bunlardan daha düşük nitelikte bulunan mesken 
iktisapları, 

e) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulması. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti r. 

Tarh yeri : 
MADDE 10. ~ Emlak Alını Vergisi, mua

melenin yapıldığı tapu dairesince üarh edilir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarh zamanı : 
MADDE 11. — Emlâk Alını Vergisi, mev

zuuna giren muamelenin tapu dairelerinde ya
pılmasından önce tarh olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka'bul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Rayiç bedel esası : 
MADDE 12. — İlgililer tarafından tapu 

dairelerinde beyan edilecek gayrimenkul #atış 
'bedelleri muamele tarihindeki rayiç bedelden 
aşağı olamaz. 

Rayiç bedel, muamele tarihindeki normal 
alım satım bedelidir. 

Rayiç bedel takdiri, Vergi Usul Kanunundît 
yazılı takdir komisyonları tarafından gayri
menkulun yeri, niteliği ve satış tarihindeki 
gayrimenkul piyasasının durumu nazara alınu-
rak yapılır. 

BAŞKAN —* Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kahul edenler... Kalbul etmiyen
ler... Katbul edilmiştir. 

Beyan edilen değerle rayiç (bedelin muka
yesesi : 

MADDE 18. — Beyan olunan değer rayiç 
bedelden % 25 e kad*ar noksan olursa veya 
% 25 i aşan nisbette noksan olnvakla beraber 
aradaki fark 5 000 lirayı geçmez ise Takdir 
Komisyonu kararı üzerine bir işlem yapılmaz. 

Beyan olunan değer, rayiç bedelden .% 25 i 
aşan nisbetto noksan olur ve bedeller arasın
daki fark 5 000 liradan yüksek 'bulunursa satış 
bedeli yerine rayiç bedel vergiye matrah itti
haz olunur. 

Beyan olunan değerle rayiç 'bedel arasın
daki fark, yukardaki hadleri aşarsa, rayiç be
del. 41e satış (bedeli arasındaki farktan, 5 000 
liraya ve rayiç 'bedelin % 25 ine kadar olan 
kısmı üzerinden ikmalen ve cezasız olarak vergi • 
tarh edilir. Farkın İMI hadleri aşan kısım üze
rinden ise Vergi Usul Kanunu hüküm'^ ine , 
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göre vergi kusur cezası ile birlikte tarh olu ,u-\ 

İlgililerin kasden vergi ziyama sebebiyet 
verdiklerinin, tesbiti halinde Vergi Usul Kanu
nunun. im fiillere uyan ceza hükümleri uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen f 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Rayiç bedelin uygulanmıyacağı haller : 
MADDE 14. — Aşağıda yazılı olan hallerde 

rayiç bedel esası uygulanmaz. 
a) Cebrî icra, istimlâk yolu ve şüyuım iza

lesi suretiyle yapılan satışlarda, gayrimenkul-
lerin sermaye şirketlerine sermaye olarak ko
nulmasında, 

b) Kamu idareleri ve müesseseleri, serma
yesinin yarısından fazlası Devlete aiclolan mü
esseselerin ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklerin satışlarında. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi dairesince yapıhıeak işlem ve zaman
aşımı : 

MADDE 15. — Vergi daireleri gerek re'seıı 
ve gerekse bildirim 'suretiyle aşağı bedelle sa
tıldığını öğrendikleri gayrimenkuller hakkında 
rayiç bedel takdiri yaptırılır. 

Bu takdir neticesine göre salınmusı gereken 
vergi ile kesilecek ceza, vergi alacağının doğ
duğu takvim yılını takibeden bir yıl içinde ilgi
lilere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına 
uğrar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin Ödenmesi 
ödeme zaman vo yeri : 
MADDE 1G. — Emlâk Alını Vergisi mua

melenin tepu dairelerinde yapılmasından önce 
ilgili vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Ka'bul c'diU 
mistir. 

- 174 -



C. Senatosu B : 46 
Tapu memurlarının sorumluluğu : 
MADDE 17. — Cİerekli verginin tamamen 

ödenmesinden önce muamele yapan tapu me
murları verginin ödenmesinden mükellefler ile 
müteselsilen sorumludurlar. 

Tapu memurları bu madde gereğince Öde
meye mecbur oldukları vergiler için mükellef
lere rücu edebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiycn 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
mistir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 
Tapu memurlarının görevi : 
MADDE 18. — Tapu memurları akdin icra

sından evvel bu kanunun rayiç bedel esasına 
mütaallik hükümlerini ilgililere bildirerek ge
rekli ikazlarda bulanmaya mecburdurlar. Bu 
ikazın yapıldığı zabıt defterlerine yazılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
mişti ı*. 

Vergi dairesine bilgi verme mecburiyeti : 
MADDE 19. — Tapu ve kadastro idareleri, 

tescili mütaakıp yeni mal sahibinin adı ve "ad
resiyle gayrimenkulun satış bedelini ve vasıf
larını muamelenin yapıldığı tarihten itibaren 
en geç 15 gun içinde ilgili vergi dairesine bil-
dilmekle mükelleftirler. Mahkemelerle digv • 
resmî dairelere de rayiç bedelden aşağı olarak 
yapıldığını öğrendikleri gayrimenkul satış mu
amelelerini ilgililerin isim ve adresleri ile bir
likte derhal mahallin en büyük mal memurlu
ğu ntı yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Sosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyetinin 
tesbiti : 

MADDE 20. —• Bu kanunun 9 neu madde
sinde sözü edilen sosyal mesken inşaatının, işçi 
evlerinin ve bunlardan daha düşük nitelikteki 
meskenlerin mahiyeti, ışe'kli ve şartları Maliye 
Bakanlığı ile İmar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan müştereken tesbit ve Resmî Oazete ile ilân 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
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yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Akdin daire dışında yapılması : 
MADDE 21. — Tapu memurlarının istek 

üzerine akit yapmak için daire dışında bir ye
re gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, vergi 
matrahının binde (1) i tazminat olarak emane
ten mal sandığına yatırılır. Bu miktar 10 lira
dan az, 100 liradan çok olamaz. 

Görevin tamamlanmasından sonra 'bu mik
tarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer 
yarısı ücret olarak ilgili memurlar arasında 
maaşları nisbetinde dağıtılır. 

Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçi
lirse emanet olarak alınan para gerivcriliı. 

Mûtat ulaştırma aracının sağlanması mü
kelleflere aittir. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler : 
MADDE 22. — Bu kanunun tatbikatında 

5887 sayılı Harçlar Kanunu ile 1324 sayılı Dam
ga Resmi Kanununun Tapu ve Kadastro mu
amelelerinden alınacak hare ve resimlerle ilgili 
hükümlerinden bu kanunun şümulüne girenlere 
aidolanları tatbik edilmez. 

BAŞKAN — B u 22 nci madde, elinizde mev
cut bulunan tasarıda, geçici 2 nci maddeden 
sonra yanlışlıkla basılmıştır. Biz düzeltilmiş 
şekliyle ve doğru olarak sırasında okumuş 'bu
lunuyoruz. Maddeyi doğru şekliyle oylarınıza 
arz ediyoruz. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. ~ Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihte, mevzuuna giren ve yürür
lük tarihinden önce yapılan işlemler sebebiyle, 
ikmalen salınması gereken hare ve cezalar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır : 

a) Henüz tarhedilmemiş harçlar, bu kanun 
ile 5887 sayılı Kanunun nisbete, cezalara ve ra
yiç bedel esasına ait hükümlerinden hangisi 
mükellefin lehine ise o nazara alınarak tarhedi-
lir. 

b) Henüz kesilmemiş olan cezalar hakkın
da bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

c) (Kesilmiş olup henüz kesinleşmemiş ve
ya kesinleşmesine rağmen tahsil edilmemiş bu-
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lunan cezalar !bu kanun hükümlerine göre dü
zeltilir. 

BAŞKAN — Geçici 1 nci madde üzerinde 
söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. - 1963 yılında bu ka
nuna göre Emirde Alım Vergisi, olarak yapıla
cak tahsilat, gelir bütçesinin 25 nci harçlar 
bölmünün 11 nci tapu harçları maddesine ge
lir kaydolunur. 

BAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde 
söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
imi edilmiştir. 

Yalnız 'burada 'bir nokta var. Millet Mec
lisinde 22 nci madde, geçici 2 nci maddeden 
sonra olduğuna göre, bu, değişiklik telâkki 
ediliyor mu, edilmiyor mu? 

G E Ç I C I K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A B A 
H A T T I N ORHON (Giresun) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Değişiklik telâkki etmiyorsu
nuz, yalnız yerini değiştirme şeklinde kabul 
ediyorsunuz. 

MADDE 23. ----- Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz •ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
mistir. 

Tasarının tümü üzerinde, leh ve aleyhinde 
söz istiyen? Yok. Tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 

i>. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun- bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu. (M. 
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Meclisi 1/287, d. Senatosu 1/181) (S. Sayıtı : 
83) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu 
Oumlıuriyot Senatosu 

Geçici Komisyon 14.2.1963 
Esas No. 1/181 
Karar No. 10 

Yüksek Başkanlığa 
Genel. Kurulun 7 .2 .1963 tarihli ve 42 nci 

Birleşimimde kurulması kabul edilen Geçici Ko
misyona 'havale buyurulatn 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanununun 'bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve 'bu kanuna bâzı hülıkümlerin ek
lenmesine dair kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantı
sında ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı 'gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
getirdiği yenilikler komisyonumuzca da uygun 
mütalâa edildiğinden ballı is konusu tasarı Mil
let Meclisi Genel Kurulunca kabul edilen şekli 
ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvi
bine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Geçici Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Gaziantep Giresun Balıkesir 
Z. islâm S. Orhon K. öztaş 
Konya Siirt Ta.biî Üye 

M. Drnekli L. Aykut S. Gürsoytrak 
Bursa, Ankara İzmir 

I. S. Çağlayangil N. Ağırmıslı H. Onat 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Manisa 

S. Kurutluoğlu Söz -hakkım mahfuz 
R. Ulusoy 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

İvedilik önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî yılın yaklaşmış olması clolayısiyle gün

demin 'birinci görüşmesi yapılacak işler ıbölü-

(1) 83 S, Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadvr. 
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münde bulunan 83 sıra sayılı kanun tasarısının 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sabahattin Orhon 

ıBAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etini-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesine dair Kanun 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Mevzuu 
Madde 1. — Aşağıda yazılı kurumların ka

zançları Kurumlar Vergisine tabidir. 
A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) İktisadi kamu müesseseleri; 
D) Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi 

işletmeler (bu kanunun tatbikatında cemaatler 
de tesis hükmündedir). 

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna gi
ren gelir unsurlarından terekkübeder. 

BAŞKAN" — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 2 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Sermaye şirketleri 
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hüküm

lerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı ko
mandit ve limited şirketler ile aynı mahiyetteki 
yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kooperatif şirketler 
Madde 3. — Kooperatif şirketler, Türk Ti

caret Kanununa veya özel kanunlarına göre ku
rulan ve istihlâk, istihsal, kredi satış, yapı ve 
sair kooperatif şirketleriyle aynı mahiyetteki 
yabancı kooperatif şirketlerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi şir
ket mahiyetinde olanlar kooperatif şirket addo
lunmaz. 

18 . 2 .1963 0 : 1 
BAŞKAN — Söz istiyen? Yok.. Maddeyi ka

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 4 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İktisadi kamu müesseseleri 
Madde 4. — Devlete, özel idarelere, belediye

lere ve diğer kamu idarelerine ve müesseseleri
ne ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulu
nan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli 

. bentleri haricinde kalan ticari, sınai ve zirai iş
letmeler iktisadi kamu müesseseleridir. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok.. Maddeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Dernek, tesis ve Vakıflara ait iktisadi işletmeler 

Madde 5. — Dernek, tesis ve vakıflara ait 
veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı şartları 
haiz bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki ya
bancı işletmeler, dernek, tesis ve vakıfların ik
tisadi işletmeleridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 6 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabancı kamu idare ve müesseselerine ait ik
tisadi işletmeler 

Madde 6. — Yabancı devletlere, yabancı ka
mu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup 
birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler. 
Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar 
Vergisine tabi tutulur. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulun
maması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 7 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Muaflıklar 

Madde 7, — Aşağıda yazılı kurumlar, Ku
rumlar Vergisinden muaftır : 

1. Darphane ve Damga Matbaası, Millî Pi
yango İdaresi ve Askerî Fabrika ve atelyeler 
(Bunlar kuruluşlarındaki maksadın dışında ka
lan işleri dolayısiyle vergiye tabidirler.) ; 

2. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün
hasır olmak üzere Tekel işletmeleri; 

o. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
ilim, fon ve güzel sanatlar ile tarım ve hayvan
cılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik etmek 
maksadiyle işletilen müesseseler (okullar, okul 
atelyeleri, konservatuvarlar, genel kütüphane
ler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları, tohum ve hayvan ıslah ve üretme istas
yonları, yarış yerleri, kitap, gazete ve mecmua 
yayın evleri ve emsali müesseseler) ; 

4. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (hasta
ne, nekahathane, klinik, dispanser, prevantor
yum, sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji, seroloji ve dis-
tofain gibi müesseseler) ; 

5. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi müesseseler) ; 

6. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veya yetkili idare mercilerinin mü
saadesi ile açılan mahallî millî veya milletler
arası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

1-. 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde yazılı müesse
selerden dernek, tesis veya vakıflara aidolup 
mezkûr bentlerde belirtilen maksat ve gayeler
le işletildikleri ilgili Bakanların mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edi
lenler; 

8. Beden terbiyesi teşkilâtına dâhil dernek
lere veya kamu idare ve müesseselerine ait id
man ve spor müesseseleri; 

9. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
dıkları; 

10. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya hare alan kamu müesseseleri; 
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1.1. İl özel idareleri, belediyeler ve köy

ler ile bunların teşkil ettikleri birlikler veya 
bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen : 

a) Su, elektrik ve havagazı işletmeleri; 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşı

ma işletmeleri; 
e) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şartiyle) ; 
12. Köylere, köy birliklerine ve köy be

lediyelerine ait tarım işletmeleri ile bunlar ta
rafından köylünün umumi ve müşterek ihti
yaçlarını karşılamak maksadiyle işletilen ha
mam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunla
rın bağlı oldukları il sınırı içindeki yolcu taşı
ma işletmeleri; 

13. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
.1.4. Münhasıran verem tedavi eden sana

toryum ve prevantoryumlar ile münhasıran 
kanser, cüzzam ve trahom tedavi eden hasta
neler; 

15. Derneklere aidolup münhasıran üye
lerin istifadesine tahsis edilen ve alkollü içki 
verilmiyen lokal, gazino ve lokanta işletme
leri ; 

16. Esas mukavelelerinde sermaye üzerin
den kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan 
ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmeme
si, ihtiyat akçelerinin ortaklara dağıtılmaması 
ve münhasıran ortaklar ile iş görülmesine 
dair hükümler bulunması şartı ile kooperatif 
şirketler (Esas mukavelelerde yukarıki şartlar 
mevcudolmakla beraber fiilen bu kayıt ve şart
lara uymıyan kooperatifler muafiyetten fayda
lanamaz) ; 

1.7. özel kanunlarla veya Devletle akdolu-
nan mukavelelerle Kurumlar Vergisinden veya 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulan ku
rumlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 8 nei maddesi 
•aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İstisnalar 
Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum ka

zançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 
1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 

yüzde onuna, 'bu kurumun kuruluşu anında 
veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelin-
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den beri sahibolduklarmı ispat ve tevsik eden 
ana kurumların, kuruma iştiraklerinden elde 
ettikleri kazançlar. (İştirak kazançları istis
nası) 

iştirak kazançları istisnası, Kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluş
larda kuruluş anında sahibolduğu 'iştirak hisse
sine isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. Kooperatif şirketlerin ortakları için he
sapladıkları risturnlardan aşağıda yazılı olan
lar : 

a) istihlâk kooperatiflerinde: Ortakların 
satın aldıkları malların kıymetlerine göre he
saplanan ris'turnlar; 

b) (istihsal kooperatiflerinde: Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften sa-
tınaldıkları malların kıymetlerine göre hesap
lanan risitur.nl ar; 

e) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan ris-
turnlar; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak 
«dedikleri paralardan sarf olunmıyarak iad'e 
edilen kısımlar. 

Bu risturnlarm nakden veya aynı kıymette 
mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mâ
ni değildir. Ortaklardan başka kimselerle ya
pılan muamelelerden doğan kazançlar hak
kında risturnlara mütaallik istisna hükmü uy-
igıılanama,z. Bunların genel kazançtan tefrikin
de, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş haıC-
mına olan nisbeti esas tutulur. 

3. ihraç kanunlarına veya Devletle ak-
dolunan mukavelenamelere göre mevcut ve 
çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş 
olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikra
miyeleri. 

4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine 
göre verilen sıcak ve soğuk maden suları im
tiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(ihale tarihini takibeden yıldan itibaren beş yıl 
süre ile) 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığının tekelinde bulunan ulaiştırma işlerin
den elde ettiği kazançlar. 

Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimi 
istisnasına taallûk eden hükümleri sermaye 
şirketleri ile kooperatif şirketler hakkında da 
uygulanır. Tahvilât ihracı suretiyle sağlanan 
kaynaklar, yatırım indirimi ile ilgili hükümle

rin uygulanması 'bakımından Öz seımaye sayı
lır. ' . . " 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum ; kabul eden
ler... Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 13 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyeti 
Madde 11. — Birinci maddede yazılı kurum

lardan kanuni ve İş merkezlerinden her ikisi 
de Türkiye içinde bnlunmıyanlar, yalnız Tür
kiye'de elde ettikleri kurum kazançları üzerin
den vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeci oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 10. — Aynı kanunun 192 sayılı 
Kanunla muaddel 12 nci maddesi aşağıdaki şe-
kiLde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyette mevzu 
Madde 12. — Onbirinci maddede yazılı dar 

mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancı 
aşağıda gösterilen kazanç ve iratlardan te-
rekkübeder. 

1. Türkiye'de Yengi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapı
lan işlerden elde edilen ticari kazançlar. 

(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların 
ihracedilmek üzere Türkiye'de satınaldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmak-
sızm yabancı memleketlere göndermelerinden 
doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş sa
yılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat alıcı ve
ya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de ol
ması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması
dır.) 

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

kazançları. 
4. Türkiye'de bulunan zirai işletmeden el

de edilen kazançlar. 
5. Gayrimenkullerin, hakların ve menkul 

malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar. 

6. Türkiye'de elde edilen menkul sermaye 
iratları. 
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7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 

iratlar (©ir numaralı fıkra hükmü dışında 
kalanların menkul .kıymet satışından elde et
tikleri 'kazançlar 'hariç). 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynı kanunun 192 saydı Ka
nunla muaddel 13 neü maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

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

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

Safi kurum kazancının tesbitinde Gelir Ver
gisi Kanununun (42 nci maddesinin birinci fık
rasının 2 numaralı bendi hariç) ticari kazanç 
hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai faaliyet
le iştigal eden kurumların bu faaliyetlerinden 
doğan kazançlarının tesbitinde Gelir Vergisi 
Kanununun 59 ncu maddesinin son fıkrası hük
mü de nazara alınır. 

Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr had
leri hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi 
hükümleri için de uygulanır. 

Dar mükellefiyete tabi kurumlanıl kuram 
kazançlarının, ticari kazanç gibi tesbit edilmesi 
gereken kazanç ve iratlar da dâhil olmak üzere, 
ticari veya zirai kazançlar dışında kalan kazanç 
ve iratlardan ibaret bulunması halinde, Gelir 
Vergisi Kanununun bu gibi kazanç, ve iratların 
tesbiti hakkındaki hükümleri Kuramlar Vergisi 
matrahının tesbitinde de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenl.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desinin 6 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

•(>. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma büt
çeli idarelere, il özel idareleriyle belediyelere, 
köylere ve kamu menfaatlerine yararlı dernek
lere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yar
dımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış ve 
yardımlar toplamının o yıla ait kurum kazancı
nın yüzde ikisini ve her halde yirmi bin lirayı 
aşan kısmı hasılattan indirilmez. Bağış ve yar
dımın nakten yapılması halinde, bağışlanan ve

ya yardımın konusunu teşkil eden inal vey:ı hak
kın mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mevcut 
değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri dairesin
de takdir komisyonlarınca tesbit edilecek değeri 
esas alınıı-.) 

7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartiyle 
geçmiş yılların malî bilânçolarına göre tahaşşüt 
eden zararlar. (Bilançolarda her yılın zararının 
ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.) 

BAŞKAN — Efendim, bu maddenin altıncı 
fıkrasında «bağış ve yardımın nakten yapılması 
halinde,» ibaresi tabı hatası olarak basılmamış^ 
tır. Biz maddeyi doğru şekliyle okuduk. Madde
yi tashih edilmiş şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kabul edilmiyen indirimler 
Madde .15. — Kurum kazancının tesbitinde 

aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edil
mez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler. 

2. örtülü sermaye üzerinden . ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar, 

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan ihtiyat akçeleri (Türk Ticaret Kanunu
na, kurumların özel kanunlarına veya esas mu
kavele ve nizamnamelerine göre safi kazançlar
dan ayırdıkları bilûmum ihtiyatlar ile Bankalar 
Kanununa müsteniden bankaların ayırdıkları 
karşılıklar dâhil.) 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ay
rıca : 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım 
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışında
ki şubelere verilen faizler, kondisyonlar ve ben
zerleri ; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak et
mek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki kuru
mun teftiş ve murakabesi için yabancı memle
ketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat 
giderleri hariç.) 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları 
ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında-
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ki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar', ge
cikme zanıları ve faizler. 

7. İhraç kanunlarına veya Devletle akdo-
hınan -mukavelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş; olan men
kul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna 
edilen, temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet 
eden giderler, (Gerçek giderlerin kati olarak 
tesbit edilememesi halinde, bahis konusu gerçek 
giderler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul 
kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, 
Banka Kredileri Tanzim Komitesince menkul 
kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alı
narak tayin olunacak ortalama gider emsalinin 
uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf 
menkul kıymetler portföyünün itibari değer top
lamı, ilgili hesap dönemine dâhil ayların son gü
nündeki vergiden muaf menkul kıymetler port
föyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tesbit 
olunur.) 

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kaimi etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 18 nei madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .-

Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum 
kazancının tesbiti 

Madde 18. — Yabancı ulaştırma kurumları
nın vergiye matrah olacak kurum kazancı, 19 
ncu maddeye göre tesbit edilecek hasılata ortala
ma emsal nisbetlerinin uygulanması suretiyle he
saplanır. 

Ortalama emsal nisbetleri, Türkiye'de daimî 
veya arızî olarak çalışan bütün kurumlar için 
aynı; kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için 
ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü tak
dirde (en az bir yıl uygulanmış olmak şartiyle) 
cari ortalama emsal nisbetlerini değiştirebilir. 

Ortalama emsal nisbetleri Resmî Gazetede 
yayımlanır ve yayımlanma tarihini takibeden 
takvim yılı başından itibaren elde edilen kurum 
kazançları hakkında uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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MADDE 15. — Aynı kanunun 19 ncu madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Türkiye'de elde edilen hasılat 

Madde 19. — Onikinci maddenin 1 ve 7 nu
maralı bentlerine göre ticari ve arızi ticari ka
zançları dar mükellefiyet mevzuunda alman ya
bancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde 
edilmiş sayılan hasılatı aşağıda yazılı unsurlar
dan terekkübeder : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşı
ma ücreti (bilet bedeli ile birlikte alman gider 
karşılıkları dâhil) olarak ne isimle olursa olsun 
aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava 
ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma üc
reti (bilet bedeli ile birlikte alman gider karşı
lıkları dâhil) olarak ne isimle olursa olsun aldık
ları paralar; 

3. Türkiye dışındaki ulaştırma işleri için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptıkları 
navlun mukaveleleri dolayısiyle kjendilerine ve
rilen komüsyonlar ve ücretler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Efendim, mad
denin 3 ncü satırında, «dar mükellefiyet mevzu
unda» yazılmış, bu bir matbua hatasıdır «mev
zuuna» olacaktır. 

BAŞKAN — «Dar mükellefiyet mevzuuna» 
şekliyle düzeltilen 15 nci madde üzerinde söz al
mak istiyen arkadaş var mı? Yok. Maddeyi bu 
tashihle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 20 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esası 
Madde 20. — Yirmidördüncü madde hükmü 

mahfuz kalmak şartiyle, Kurumlar Vergisi, mü
kellefin veya vergi sorumlusunun beyanı üzerine 
tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap 
döneminin neticelerini ihtiva eder. 

Her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı 
için bir beyanname verir. 
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Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve sa

tım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya 
kendilerine bağlı sair iş yerleri için, bunların 
müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi, ayrı beyanname verilmez. 

Tüzel kişiliği bulunmıyan iktisadi kamu mü
esseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ikti
sadi işletmelerden her biri için bunların bağlı 
oldukları, kamu tüzel kişileri ile dernek, tesis ve 
vakıflar tarafından ayrı ayrı beyanname verile
bilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 21 nei madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyannamelerin verilme zamanı ve yeri 
Madde 21. — Kurumlar Vergisi beyanname

si, hesap döneminin kapandığı ayı takibeden dör
düncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu vergi 
dairesine verilir. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumların 
beyanname verme süresini uzatmaya Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Tür
kiye'yi terk etmesi halinde Kurumlar Vergisi be
yannamesi memleketi terke takaddüm eden on-
beş gün içinde verilir. 

Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesi 
1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni ve

ya iş merkezinin bulunduğu yerin; 
2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'

deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulun
duğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimî tem
silcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma ka
zanç sağlıyanlarm bağlı olduğu; 

Vergi dairesidir. 

BAŞKAN —- Madde üzerinde söz istiyen?. 
GEÇICI KOMISYON SÖZCÜSÜ SABA-

HATTfN ORHON (Giresun) — Efendim, bura
da, « . . . vergi muhatabının Türkiye'yi terk et-
msi halinde . . .» diye deva meden kısımdaki, 
«etmsi» kelimesi «etmesi» şeklinde olacaktır. Bir 
tab'ı hatasıdır, arz ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi düzeltilen şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Tevkif yolu ile alman Kurumlar Vergisi, tevki-
fat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait 

• muhtasar beyanname 
Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi 

kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları Ku
rumlar Vergisi tevkifatma tabidir : 

1. Ücreti er; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3. Menkul sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret un

vanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi hak
ların satışı, devri, temliki veya kiralanması mu
kabilinde alman bedeller. 

Yukarda yazılı kazanç ve iratlar vergi tev-
kifatmda gayrisâfi miktarları üzerinden nazara 
alınır. 

Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tev-
kifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

Kurumlar Vergisi tevkifatmın nisbeti % 20 
dir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alı
nan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nei madde
lere göre beyanname verilmesi veya bu madde 
şümulüne girmiyen kazanç ve iratlar için veri
lecek beyannamelere mezkûr kazanç ve iratların 
ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları 
sağlıyanlar, bu kazanç ve iratlardan Kurumlar 
Vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlıyanlar, Kurumlar 
Vergisi tevkifatma tabi kazanç ve iratları nak
den veya hesaben ödiyen veya tahakkuk ettiren 
gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapan
lar, bir ay zarfında nakden veya hesaben öde
dikleri veya tahakkuk ettirdikleri kazanç ve 
iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Ver
gisini mütaakıp ayın yirminci günü akşamına 
kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muh
tasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunlarına göre 
defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu mad
deye göre yaptıkları vergi tevkifatmı ayrıca ka
yıt ve hesaplarında gösterirler. 
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C) Kurumlar Vergisi tevkif atına ait muh

tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzımdır : 

a) Tevkifatı yapanın adı ve soyadı veya un
vanı ile iş adresi, 

b) Beyannamede gösterilen tevkifatın ya
pıldığı ay, 

c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

d) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iradın nev'i, 

e) ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
veya iradın miktarı, 

f) Yapılan vergi tevkifatmm miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi ke

senin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesinin 

adı. 
Beyannamenin şekli, muhtevası ve ekleri Ma

liye Bakanlığınca tâyin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 28 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergilendirme dönemi 
Madde 28. — Kurumlar Vergisinde hesap 

dönemi vergilendirme dönemidir. Şu kadar ki, 
22 nei madde gereğince verilen beyannamelerle 
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, ver
gilendirme dönemi yerine kazancın iktisap tarihi 
esas alınır. 

Tevkif suretiyle ödenen vergilerde, istihkak 
sahiplerince ayrıca yıllık veya özel beyanname 
verilmiyen ahvalde, tevkifatın ilgili bulunduğu 
dönemler vergilendirme dönemi sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 41 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Özel ödeme süreleri 
Madde 41. — 22 ve 24 ncü maddelerde ya

zılı hallerde Kurumlar Vergisi, beyanname ver
me süresi içinde ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 21. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka

nunla muaddel 44 ncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

Kesilen vergilerin mahsubu 
Madde 44. — Beyannamede gösterilen kazanç

lardan bu kanuna ve Gelir Vergisi Kanununa 
tevfikan kesilmiş olan vergiler beyanname üze
rinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden mah-
subedilir. 

Mahsubu gereken miktar beyanname üzerin
den hesaplanan Kurumlar Vergisinden fazla ol
duğu takdirde, keyfiyet vergi dairesince mükel
lefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mükellefin 
işbu yazıyı tebellüğ tarihinden itibaren bir yıl 
içinde müracaatı halinde kendisine iade olunur. 
Bir yıl içinde müracaat etmiyen mükelleflerin 
bu farktan doğan alacakları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1963 takvim yılın

dan evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere 
ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi tevkifatmm başlangıcı 
GEÇÎCt MADDE 2. — Bu kanunun Kurum

lar Vergisi tevkifatma mütaallik hükümleri 
1 Ocak 1964 tarihinden itibaren nakden veya 
hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve iratlar hakkında uygulanır. 1 . 1 . 1 9 6 4 tari
hinden evvel tahakkuk etmiş olan kazanç ve irat
ların, bu tarihten sonra ödenmesi halinde bun
lardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ortalama emsal nisbetleri 
GEÇİCİ MADDE 3. — 5422 sayılı Kanunun 

18 nei maddesine tevfikan Maliye Bakanlığınca 
tesbit edilmiş olan ortalama emsal nisbetlerinin, 
bu kanun hükümlerine göre Maliye Bakanlığın
ca yeni ortalama emsal nisbetleri tesbit ve ilân 
olununcaya kadar, tatbikine devam olunur. 
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BAŞKAN ~- Madde hakkında söz istiyen?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 
GEÇtCÎ MADDE 4. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın sonu
na kadar olan devrede yapılacak yatırım indi
rimleri, bu indirimlerin uygulanacağı kurum ka
zançlarının her yıl için % 20 sini geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllar zararlarının nakli 
GEÇÎCÎ MADDE 5. — Bu kanunun 12 nci 

maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı kurumların 1960 ve 1961 takvim 
yıllarında tahassul eden zararları için de uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 22. — Bu kanun 1 Ocak 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN -r- Madde hakkında söz istiyent. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme 
MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Ma

liye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı?.. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz istiyen?... 
Yok. Tasarının tümü açık oya arz edilmiştir. 

Açık oya arz edilmiş bulunan tasarılar için 
oylarını kullanmıyan sayın üyeler lütfen kullan
sınlar. 

6. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 saydı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiş
tirilmesi ve hu kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 2/86, 2/90, 
2/94, 2/143, 2/158, 2/171, C. Senatosu 1/186) 
(S. Sayısı: 85) (1) 

(1) 85 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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RAŞlKAN — tk'i önerge vaır, okutuyorum. 

Uunıhuriyet Senatosu Başkanlığıma 
Bugün geden 'kâğıltlar arasında bulunan ve 

1963 bütçesiyle ilgisi dolayısdyle bu bütçeden 
önce yürürlüğe girmesi icabeden «193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek-
Leıımıosi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması 
hakkında, kanun tasar nsı ile aynı kanunun çe
şitli hükümlerinin değiştirilmesi, kaldırılması 
vo yeni hükümler ihdası hakkında senatör ve 
milletvekilleri taralından yapılan kanun teklif
lerinin» gündeme alınarak ivedilik ve öncelikle 
müzakeresini saygılarımızla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferdd Melen 

Yüksek Başkanlığa 
31 . 12 . 1960 'tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kışını hükümlerinin kaldırılması hakkındaki 
kanun tasarısı basılıp üyelere dağıtılmıştır. 

Gelen kâğıtlardan gündeme alınarak öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon 
Sözcü 

Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Gelen kâğıtların üçüncü sırası
nı teşkil eden ve 85 sıra sayılı bahis mevzuu ba
sarı basılmış ve bu saibah sayın üyelere dağıtıl
mış bulunmaktadır. Ancak, İçtüzüğün derpiş 
ettiği müddelt geçmediği için gündeme ulınıp 
<görüşüllmesi hususu Yüksek Heyetin kararına 
bağlanıp 85 sıra sayılı tasarının Gelen evrak
ları gündeme alınıp görüşülmesi hususunu oy
larınıza sunuyorulm. Kabul edenler... Kabul et
miyenler-.. Kalbul edilmiştir. 

Öncelik teklifi var, buna lüzum yoktur. 
Çünkü, başka görüşülecek meselemiz yoktur. Bu 
sebeple gerekçeyi okutuyorum. 

Geçici Komisyon raporu . 
Cumhuriyet Senatosu 

Geçici Komisyon 16 . 2 . 1963 
Esas No. 1/186 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 
Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 ıuci 

Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Ko-
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misyon Genei Kurulun 12 . 2 . 1963 tarih ve 43 
ncü 'Birleşiminde havalesine Ikaırar verilen : 

31 . 12 . 1960 talihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değîştirillnıe-
si ve bu (kanuna ibâzı hükümlerin eklenmesi ve 
bir kısılın hükümlerin kaldırılması hakkında ka
nun (tayamı zirai kazançlara ımütaallük hüküm
ler ihtiva etmesi hasebiyle C. Senatosu Sanayi 
ve Tarım Komisyonundan seçilen üyelerin de 
iştirakleriyle komisyonumuzun 15 . 2 . 1963 ta
rihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri
nin Üe 'katıfllmasiyle tetkik ve müzakere edildi'. 

Tasanı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve 
getirdiği yenilikler Balkanhk temsilcisinin ay
dınlatıcı oizahlan muvacehesinde komisyonumuz
ca da uygum mütalâa edildiğinden bahis konu
su kanun tasarısı Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kalbul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle 
kabul edilmiştir-

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibi
ne arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 
Geçici Komisyon Başkanı Sözcü 

Gaziantep Giresun 
Zeki İslâm Sabahattin Orhon 

Kâtip 
Balıkesir Ordu 

Söz hakkım mahfuzdur Şevket Koksal 
Kadri öztaş 

Konya Siirt 
Mustafa Dinekli Söz hakkım mahfuz 

Lâtif Aykut 
İzmir Manisa 

Söz hakkım saklıdır Söz hakkım mahfuzdur 
Hilmi Onat Refik Ulusoy 
Tabiî Üye Erzincan 

Vehbi Ersü Fehmi Baysoy 
Hatay 

Vehbi Aksoy 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde sayın 
Zeren? Yok. Tümü üzerinde baş söz istiyen ar
kadaşımız var mı? Yok. Maddelere geçilmesi hu-, 
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Biraz önce kabul buyurduğunuz önergede 
ivedilikle görüşülmesi de teklif edilmekte idi. Ta
sarının ivedilikle görüşülmesi hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kı
sım hükümlerinin kaldırılması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 3 neü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Resmî daire ve müesseselere veya mer
kezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüs
lere 'bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşek
kül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı 
memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu 
gibilerden, bulundukları memleketlerde elde et
tikleri kazanç, ve iratları dolayısiyle Gelir Ver
gisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş 
bulunanlar, mezkûr kazanç ve iratlar üzerin
den ayrıca vergilendirilmezler.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 neü maddesi
nin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devam
lı 'olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici aŷ  
rilmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler...'Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynı kanunini 7 nci maddesi
nin* birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de işyerinin olması veya daimî temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasiyle sağlanması (bu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulun
mayanlardan, ihracedilmek üzere Türkiye'de sa-
tınaldıkları veya imal ettikleri malları Tür
kiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Türki
ye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya .sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması ve
ya satış akdinin Türkiye'de inikadeylemesidir. 
îş merkezinden maksat ise, iş bakımından mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 
merkezdir.) 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Temsil edilene ait reklâm giderleri ha-
rieohnak üzere, .giderleri devamlı olarak kısmen 
veya tamamen temsil edilen tarafından ödenen
ler; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mevcut 5 açık oy için oylama işlemi bitmiş
tir. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 13 ncu madde-
ısiniıı birinci fıkrasının .1, 2, 3 ve (İ numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiş ve bu 
maddeye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiş
tir : 

1. Motoırlu nakil vasıtası kullanmamak şar-
tiyle gezici olarak veya- bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile 'iştigal edenler (halı, ki
lim, 'battaniye, ıııenısaıca't, trikotaj, saat, kıy
metli ım'aden ve madenî eşyalar gibi değeri yük-
ısek olan 'maddeleri perakende olarak satanlar
la giyecek eşya ve 'bakkaliye maddelerinin 
pazar takibi sııretiylt satışını mûtat meslek "ha
line 'getirenler hariç) ; 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve 
doğrudan doğruya, -müstehlike aş yapan Ihailaç, 
kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayak
kabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nal
bant, fotoğrafçı, odun ve 'kömür -kırıcısı, ça
maşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sa
nat e'rb'aibı (iBıı işlerin .Gelir ve lKu.ni mi ar Yer
gisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık teşkil 
etmiyeicek şekilde yapılması muaflığı kaldır
maz.) 

3. Köylerde gezici olarak, her türlü sanat 
ve perakende ticaret işleriyle uğraşanlar 
ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak 
suretiyle yapanlardan 47 ve 48 nci 'maddelerde 
yazılı şartları haiz bulunanlar (51 nci madde 
.şümulüne girenler bu muafiyetten faydalana
mazlar.) ; 

6. Hariçten işçi almama'k, muharrik kuv
vet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturduk
ları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 
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çorap, 'haili, kilim, dokuma mamulleri, örgü, 
dantel 'her nevi ıiıakış işlerini 've llıer nevi turis
tik 'eşya 'hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, 
yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmak
sızın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve "3 nıı-
ımaralı bentlerinde ve 48 nci maddede yazılı 
şartları haiz bulunanlar. 

(Bu 'bentte yazılı ev sanatlarını, münhası
ran Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek orman 
•köylerinde yapanlarda 48 nci im a ddedeki öl
çüler iki 'misli ile nazara alınır.) 

'8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve 
48 nci maddelerde yazılı şartları 'haiz 'bulun
mak 'kaydiyle, küçük .sanat erbain ile gezici 
ısurette faaliyette 'bulunan perakende tie.ra.ret er-
'babı (51 nci madde ışümulüne girenler bu mu
afiyetten faydalanamazlar.) 

BAŞKAN -— 'Madde üzerinde söz ist i yen 
yok. Maddeyi oyunuza, arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştrr. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desinin som fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Aile reisi Ibeyanına tahi zirai gelirlerde rlet-
nıe büyüklüğü ve yıllık satış tutarları ; a.:le re
isi, eş ve küçük çocuk lan için toplu olarak ııa-
zvıra alınır. 

Orta.kh.kIarda küçük çiftçi muaflığı, ortak
lığın işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarı 
ölçülerine 'göre tâyin edilir. Ortaklığın birden 
fazla, işletmeye taallûk etmesi veya işletmelerin 
ayrı ayrı mahallerde bulunması durumu değiş
tirmez. 

52 nci. maddede yazılı tek işletmelerde eş
letme birden fazla ortaklıklara a'idolsa bile mu
aflık ,'Öl'çüleri İm ortaklıklara .ait işletme büyük
lüğü ve yıllık satış tutarları toplanmak isure
tiyle nazara alınır. 

İler 'biri 12 ve 13 ıııcü. maddelerde yazılı öl
çülerin altında 'kalan ,'birden fazla zirai işletme
de ,ayrı ayrı şalhıslarla ortaklığı bulunanların 
işletme büyüklüğü ve satış ölçülerinin teshirin
de ortaklık payları toplamı nazara, alınır. 

Gerek şahsi işletmesi gerek dâlıil bulunduğu 
•ortaklıklar müstakillen muaflıktan faydalandı
ğı halde, kendisine ait işletmenin ve ortaklık
lardaki paylarının toplamı muaflık ölçülerini 
aşan çiftçiler .muaflıktan faydalanamazlar. Pay-
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l an toplamı muaflık ölçülerini aşmıyan diğer 
ortakların muaflıkları devam eder. 

Yarıcılık ortaklık sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz istiyen yok. 
Oylarınıza 'arz ©diyorum. Kabul edenler... Et-
uıiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi ıiım af lığının hududu 
Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 

kazançlara münhasırdır. Bu ımuaf'h'ktan fayda
lananlar, diğer kazanç .ve îraitlan üzerinden ıbıı 
kanun hükümleri -gereğince vergiye tabi tutu
lurlar. 

Ticari veya meslekî 'kazançları dolayısiyle 
gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan 
zirai faaliyette bulunanlar hakkında 12 ve 13 
ncü maddelerde yazılı muaflık ölçülerinin ya
rısı nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde üzeninde söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul ctmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 8. — Aynı .kamunun 12 nei madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

işletme büyüklüğü lölçüsü 
Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tayin 

bakımından, bir takvim yılı için, nazara alına
cak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır: 

1 nei grup : Hububat, afyon, ve .ayçiçeği zi-
raatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı f>00 
dönümü; 

!2 nei grup : Bakliyat, çeltik, pamuk, pancar, 
susam, tütün, kendir ve keten ziraat inde t kili 
arazinin yüz ölçümü toplamı 200 dönümü; 

i3 ncü grup: Bostan ve sebze ziraat inde ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönümü; 

4 ncü grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
'bağ, incir ve fındık zira atimde yüzölçümü top
lamı 100 dönümü ; 

5 nei 'grup: Meyva. verebilecek hale gelmiş 
antepfıstığı ve zeytinliklerde 1 200 ağacı, na
renciye de 600 'ağacı; 

6 ncı grup: Diğer meyva ve mahsul ziraatiıı-
de ekili arazinin yüzölçümü itoplamı 80 .dönü
mü (Palamut hariç) ; 

7 nei grup: Büyük baş hayvan sayısı 100 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 500 adedi 
(is hayvanlan ile iki yaşındaki büyük 'baş, bir 
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yaşındaki küçük baş hayvanlar ve kümes hay
vanları hariç) ; 

Aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından, 7 nei 

grup hariç ikiden fazlasının bıir arada yapılması 
halinde, her -bir faaliyet grupunda, 'bu gruplar 
için yukarda (belirtilmiş olan ölçülerin üçte iki
si ayrı ayrı aşılmadığı takdirde muaflık devam 
eder (Ancak her bir faaliyet grupu esas ölçü
nün beşte birinden az ise hu fıkra hükmü uygu
lanmaz). 

Yukarda 4, 5 ve 6 ncı grupa giren meyvalı 
veya meyvasız ağaçlarda mıeyva ve mahsul ve
rebilecek 'hale gelme durumunun .başlangıcı Ta
rım ve Maliye bakanlıklarınca müştereken tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Bir husus tasrih edeyim. 3 ncü 
fıkrada «1000», 4 ncü fıkraya «yüzölçümü» tabi
ri, 6 ncı fıkrada «meyva mahsul» şeklinde ba
sılmıştır. Tabı hataları düzeltilmiştir. Madde, 
mevcut tabı hataların düzeltilmiş şekliyle kâtip 
arkadaşımız tarafından okunmuştur. 

M'adde üzerinde söz istiyen, buyuran Sayın 
Hancıoğlu, 

RASftM HANCIOĞLU (Afyon Karalhisar) 
— 'Muhterem arkadaşlar, geçen senelerde 'tehir 
etmiş olduğumuz Zirai .kazançlar Vergisindeki 
esbabı muclbelerden birisi de, hayvan ve ağaç 
adedlerinin te^bit edilerek vergilerin •oma göre 
alınması keyfiyeti idi. Bugün, bu muafiyet 
hudutlarını, biraz daha genişlemiş olarak kar
şımıza çıkmış bulunuyor. Bunu zirai kazanç-
1 ardan vergi alınabilmesi maksadiyle, yine ağaç 
sayısı ve hayvan adedi üzerinde durulduğuna 
göre, bundan evvelki mahzurlar aynen tekrar 
edilecek demektir. Eskiden, 100 den aşağı 
olursa, hayvan üzerinden vergi 'alınmıyordu. 
Şimdi bu had, 500 e yükseltilmiş. Bu mutlaka, 
hayvancılığın, parçalanmasına, dağılmasına ve 
verimsiz hale gelmesine sebebolaea.ktır. Hil
alle içindeki fentler ayrı ayrı parçaları kendi 
üzerlerine yapmak suretiyle muazzam bir ver
gi ziyama sebe'bolacaklardır. 

Ağaçlar için de durum aynıdır. Meselâ bu
rada her hangi bir ağaç için had, 1 200 ağaç 
olarak kabul edildiği narenciye '600 olarak gös
terildiğine, göre, bundan 5 - 10 ağaç noksan ol
duğu takdirde vergiye 'girmemek gibi bir yola 
gidilecektir. Bu muafiyet hudutlarına girdiği-
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ııe göre, bu du rum karş ıs ında yapı lacak iş, ağaç 
•mevcudun d an 5 veya 'İO tanesini kesmek gibi 
Mv 'durıını .yaratıl ıyor; bu suretle bir nevi ağaç 
kat l iamına da sebebiyet veriyoruz. 'Binaen
aleyh, arazi üzerinden veya asıl ıslah -edilmesi 
lâziturgelen sekle ifrağ ederek -maddenin komis
yona iadesini arz ve teklif: ederim. Hürmet le 
rimle. 

BAŞKAN Hükümet adına Sayın Ikıkan, 
M ALİYE BAKAN I HBKİİ) <MEDKX - Muh

terem senatörler, bu madde çiftçi muaflığını ta
yin eden bir maddedi r . Bu maddeye göre -ver
gi mükellef i olan 'kimsenin, belıenıahal vergi 
vereceği mâıuısı çıkmaz. Ayrıca -Gelir Vergisi 
verebilmesi için safi kazam; elde •etmesi 'lâzım
dır. 'Bu ısâfi kazancın 'ö bin. lirayı asmış olma
sı lâzımdır. O halde dahi kanunda o bin li
ra tok vergi muafiyeti vardır . 'Bu ölçülerin, bâ
zı yerde dönüm, bâzı yerde ağaç olarak alın
ması bir sebebe dayanıyor . Ve çilitçi lehinde 
bir hüküm olarak da ,ver almıştır. Çünkü, şim
diye kadar zeytin gibi, 'fıstık gibi bâzı ağaçlar 
her yerde muntazam bir halde dikili değildir. 
Çoğu hüdainabif, bundan binlerce sene evvel 
yetişt iği için bazen seyrekt ir . 'Büyük bir saka 
içinde yüz ağaç. bulunan yer le r vardır . Bina-
enaleytı, dönümü esas tu tarsak , faraza, yüz ağaç
lık sahayı gayet seyrek okluğu için ver'gi mü
kellefiyetine alacağız. (Bâzı yer lerde de sıktır. 
Bu sebepten 'ağaç ölçüsünün alınması zaruri 
olmuştur. Öteki ölçüyü tatbik etmemize im
kân yok tu r . 

Hayvana, »-eli irce: hayvan ölçüsü ıkomisyoiı 
ta raf ından öyle b i r ' hadde çıkarı lmışt ır ki zaten 
bu yoldan 'Türkiye 'de , Gelir Vergisi bakımın
dan bir ,mükellef bulmaya imkân yoktur . Onun 
için azaltılsa, da çoğaltılma, -da ehemmiyeti yok
tur. \ a z a r i b i r durum arz etmektedir . 

Arz ederim. 
BAŞKAN - - Başka, süz isliye n yok. Mad

deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabı d. etmiyenier.. . Kaimi edilmiştir. 

MADDE 9. •- Aynı kanunun 1.3 ncü madde
sinin 1 ne i fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

•Satış tutar ı ölçüsü 
Küçük çiftçi muafl ığından istifade edebil

mek için zirai maksul ler in b i r takvim yılı için
deki .satış bedelleri t ut arın m 40 000 l irayı geç
memesi marttır. 

'Bu kad , balıkçılar için 5ü 00ü liradır. 
BALKAN - - Burada «satış tu tar ı ölçüsü» 

Ibaşlığı tabı hata.sı olarak baısılmıştır. 'Bu se
beple başlık okunmamışt ır . Bu şekliyle 9 ucu 
maddey i oylarınıza ;arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenier... Kabul edilmiştir. 

AlADDE İÜ. Aynı Kanunun 19 ucu mad
desi aşağıdaivi şekilde değişt ir i lmişt ir : 

Ziraî kazançlarda, istisna 
Madde 19. Bir vergilendirme döneminde 

elde edilen safi zirai (kazançların 5 000 lirası 
'Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Aile reisi beyanlarında bu istisna, aile reisi. 
eş ve küçük çocuklarının zirai; -gelirleri topla
mına 'biı- defa olarak tatbik edilir. 

Ticari veya meslekî kazancı doiayısiylc ger
çek usulde 'Gel i r Vergisine taln olanlar bu is'tis-
nad-an faydalanmazlar. 

IVA^KAN' Madde üzerinde söz îstiyen.. 
Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenier. . . 'Kabul' edilmiştir. 

.MADDE 11. - - Aynı k a n u n a aşağıdaki -mü 
ker re r ! 17 nci madde, 'eklenmiştir : 

Serbest -meslek erbabında yaşlılık muaflığı 
Müker re r madde 17. —- Götürü usulde ver

giye tabi serbest meslek erbabından (î() yaşını 
doldurmuş olanlar, ibu kazançlarına münhas ı r 
olmak üzere. Gelir Vergisinden muaf t ı r lar . 

BAŞKAN •-- Vladdeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenier.. . Kabul ' edilmiştir. 

MADDE 12. — • Aynı -kanunun 1.8 imi mad
desi aşağıdaki şekilde değişt ir i lmişt ir : 

Ser besi. m esle k k a za ı iç la r ı nd a 
Madde 18. 'Müellif, mütercim, heykeliraş, 

ressam, -ve bestekârların ve bunlar ın kanuni .mi
rasçılarının kitap, resim, heykel ve nota halin
deki eserlerini sa tmak veya. bu eserler üzerinde 
mevcut haklar ını devir ve temlik etmek veya. 
k i ra lamak surel iyle bir takvim yılı içimle elde 
et t ikler i hasılatın 10 000 lirası (Yabancı mom-
leket lerde 'elde edilen hasılatın ayr ıca 40 000 li-
ra-sı) Gelir Vergisinden müstesnadır . 

(Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi 
suretlerle değerlendiri lmesi karşılığında: alman 
bedel ve ücretler istisnaya dâhildir .) 

P>AŞKAX - Madde üzer inde söz isliyeu 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.,, Ehaiyeııler,. , Kabul edilmiştir. 
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Kurumlar Vergisi kanun tasarısına oy kul-

lanmıyan sayın üyeler lütfen kullansınlar... Oy
lama işlemi bil iniştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 21 nel madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Gayrimenkul sermaye iratlarında, bir tak
vim yılı içinde elde edilen ve toplamı 5 000 
lirayı aşmıyan gayrisâfi hasılat Gelir Yergisin
den müstesnadır. Elde edilen gayrisâfi lıâşık
tın yıllık toplamlımı 5 000 lirayı aşması halin
de tama mı yengiye tabi tutulur. 

BALKAN — Buyurun, Sayın Üren. 
SELÂM* ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım; gayrim en'kulden elde edilen ge
linil vergiye tabi tutulması ve muaflık tanı
yan 113 ncü maddede kabul edilen bir taban 
vardır. 1 - 100 lirayı geçtiği takdirde bu muaf
lık tamamen ortadan kalkacaktır. Bu takdirde, 
meselâ beş bin lirayı yüz lira geçmişse 5 100 
liranın tamamı vergiye tabi tutulacaktır. Bu, 
tatbikatta mükellefi maddeten zarara sokabile
ceği gibi, onu bâzı gayrimeşru yollara sapmak 
gibi zorlamalar da husule getirecektir. Meselâ 
gayrimenkulunu hisselere bölecektir. Yakınla
rına temlik etmeye çalışacaktır. Ve bu şekilde 
muaflık içinde kalmak irin bütün imkânları 
araştıracaktır. Bendeniz bu hususu tadil edici 
bir önerge veriyor ve o bin lirayı geçen kısmın 
Gelir Vergisine tabi tutulmasını istiyorum. Ka
bulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz isfiyen? Yok. Hü
kümet adına Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI FERİ D MELEN - -
Muhterem senatörler, mevcut hükümde bu is
tisna 2 500 lira. idi. Şimdi bu 2 500 lira 5 000 
liraya çıkarılmış bulunmaktadır. Tabiî ki mü
kellef lehinde olmak üzere. Diğer mevcut hü
kümde 10 000 liraya kadar olan kısmından 
2 500 lira muaf idi. Bu tavan kaldırılmış, 2 500 
liralık tavan 5 000 liraya çıkarılmıştır. Buna 
mukabil 10 000 liralık tavan kaldırılmıştır. 
•Bunun da sebebi şudur; 10 000 liraya kadar 
olan kısmın da 2 500 lirası vergiden müstesna 
olunca, Gelir Vergisi beyannamesinin tanzimin
de 2 500 liraya isabet eden masrafı ayrı hesab-

lıa'line getiriyor ve mükellefi yoruyordu. Ben 
müsteşarlık yaptım, bunun güçlüğünü bilirim. 
.Mart ayında ilgili arkadaşlar, 'beyanname pe
şinde koşarlardı. Hattâ avukat arkadaşlar dahi 
bu beyannameyi tanzim edemezlerdi, haklıydı
lar. Şimdi bunu halletmek iç iti tavanı kaldır
dık; 2 500 lirayı da 5 000 liraya çıkardık. Bu 
ne sağlamış oldu? Bir defa. 2 500 liranın üs
tünde üc bin, 3 500, 4 bin, 4 500, 4 900 lira gibi 
irat alanları beyanname verme külfetinden kur
tardık. 

İkincisi; arz ettiğim hesap müşkülâtından 
da kurtardık. Arkadaşımız der ki, beş bin bir 
olursa vergiye tabi olacaktır. On binlik tavan kal
dırılmıştır. Ama onu da şu şekilde telâfi ediyoruz; 
193 sayılı Kanunda Bina, Buhran ve; Müdafaa 
Vergisi olarak gayrinıenkulierdcn alınan vergile
rin vergisinden mahsubu esası evvelce mevcut ol
duğu halde kaldırılmıştı. Biz bu sistemi yeni
den getirdik. 13u mahzuru kabul ettik. Bu mah
zuru kaibui edince; fiilen 10 ve 12 bin lira ka
dar kira elde edenler, 5 bin lirayı aşmışsa, be
yanname verıııişse vergi 'ödememektedir. Bunu 
nazara, alarak 10 000 liralık tavam kaldırmak
ta bir mahzur görmedik. Zaten, 2 500 liradan 
5 000 liraya çıkarılmasının 'başlıca sebebi bu
nun hesabedilmesînde uğranılan müşkülât! ı. 

Arkadaşımın takriri alelıtlak bir istisna ta
nıyor. Bu 100 bin, bir milyon alandan dahi böy
le bir takdir kabul edilirse, 5 000 lirayı vergi
den müstesna tutacağız ki, sosyal adaletten bah
sediyoruz, gayrimenkul sermaye sahiplerinin 
nisbeten, ücret sahiplerine, çiftçiye nazaran da
ha fazla, vergi vermeye tahammülü olan bir sı
nıf olarak kabul ediyoruz. Bu hal karşısında 
bunlar için bir hususi istisna tanıyan bir öner
geyi müdafaa etmek mümkün olmaz. Esasen 
takrir sahibi arkadaşımızın endişelerine de ma
hal yoktur. Çünkü mükellef sadece beyanname 
verecektir. Bir misalle arz edeyim; 5 001 lira 
kira aldı, beyanname verecek. Bir defa bunun 
1 500 lirasını masraf olarak indirecek, 3 500 
kalacak. 1 500 lirasını en az geçim indirimi 
Olarak indirin geriye iki bin kalır. İki binden 
/c 10 hesabiyle vergi hesabedensek 200 liradır. 
Hal bu ki binanın vergisi bilfarz 350 liradır. Bu 

etmek, 2 500 liraya isabet edecek vergilerin lıe- | mahsuptan sonra hiçbir şey kalmıyaeaktır. Bi-
sabını ayırmak lâzımgeliyordu ve bu hal Ge- ı naeualeyh teklifin zedelenmemesini rica ederim. 
lir Vergisi beyannamesi ancak mütahassıslar i Kabul edilirse tekrar Meclise gidecek ve malî 
tarafından hazırlanması zaruri olan bir vesika j yılbaşı ise çok yakındır. Sonra gayrimenkul sa-
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hiplerine Kilen bir istisna sağlamak doğru ol- I 
nı ıyacakt ı r . Hürmet ler imle . 

B A Ş K A N ~~ Buyurun . 
S E L Â M I Ü R E N (Teki rdağ) •-- E fend im; 

Sayın Bakanın söylediği gibi bâzı kolayl ıklar 
temin edilmiştir. Bilhassa beyanname bakımın
dan. F a k a t bu kanunim 122 nei maddesi de Sa
yın Bakan ın söylediği gibi bâzı muaf l ık lardan 
bahseder. Bun l a r ; Buhran , Müdafaa, Arazi Ver
gisi gibi vergilerin bu vergiye tabi kı l ınacağını 
söyler. 

Simdi, iradı gayr imenkul muafiyet hudut
ları çerçevesi içinde kalmışsa mükellef yine bu 
vergileri ödemekle mükelleftir . Bir muafiyet 
yoktur . F a k a t 5 100 lira gibi bir neticeye var
dığı zaman bu muafiyet kendisini gösterecek 
ve mükellef ondan istifade etmeye ka lkacakt ı r . 
Ama, kanunun istihdaf et t iği gayenin burada 
yerine gelmemiş olduğuna kaaniiz. o 100 lira 
olduğu zaman muafiyet or tadadı r , 5 000 lira
dan aşağı olduğu zaman muafiyet o r tada de
ğildir. Bu bakımdan, da bir malızurdur ve bu 
şekilde gaye elde edilemez, kanaat indeyim. 
Hürmet ler imle . 

B A Ş K A N •-• Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE B A K A N İ F E R Î D MELEN •— Sa

yın t ak r i r sahibine şunu arz edeyim ki, Bina 
Vergis inden muaf olanlar dahi bu mahsup mu
amelesinden istifade1 edeceklerdir. Yani sanki 
b ina vergisi ödüyormuş gibi, t a h a k k u k eden 
Bina Vergisini ödemediği halde, o miktarı (le-
lir Vergis inden mahsubetmelerine bu tasar ı ile 
imkân verilmiştir . Binaenaleyh, bu endişeye de 
mahal yoktur . Arz et t iğim gibi, hiçbir ciddî 
sebep ve endişe mevcut değildir. Ama t ak r i r 
kabu l edilirse prensip bakımından büyük bir 
rahne açar. Hakika ten kaani oldu ise lütfedip 
sayın arkadaşımızın bu takr i r in i geri a'lmasun 
rica ediyorum. 

BAŞKAN —- Komisyonun bir diyeceği?... 
Yok. Sayın Üren' in önergesini okuyoruz. 

G. Senatosu Başkanl ığına 
1!>:> sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 

maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümler inin 
kaldırı lması hakk ındak i kanun tasarısının "1:1 
neü maddesinin aşağıda yazılı olduğu şekilde 
tadilen kabulünü arz ve teklif ederim. 

Tek i rdağ 
Selâmı Üren 

Madde lo. — Gayr imenkul sermaye iratla
r ında bir takvim yılı içinde elde edilen ve top
lamı f> 000 lirayı aşmıyan gayrisâfi hasılat Gelir 
Vergisinden müstesnadır . Klde edilen 'gayrisâfi 
hasılatın yıllık toplamının 5 000 lirayı aşması 
hal inde aşan kısım vergiye tabi tu tu lur . 

BAŞKAN --•- Önergeyi Sayın Üren geri al
mıyor. Komisyon ve Hükümet önergeye işt irak 
etmiyor. Önergeyi reylerinize arz ediyorum. Ka-
Ibul edenler... Kabul •etmiyenler... 17 ye karşı 24 
reyle reddedilmiştir . 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... fitmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK 14. Aynı kanunun 28 ueü mad
desinin 2 ve 5 numaral ı bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki 12 ve 
1o numaralı bentler eklenmişt ir : 

2. (Çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan 
isçilerin ücret ler i , (şoför, makinist , 'bekçi, ço
ban ve amelebaşı ücret ler i dâhil") ; 

5. Mahalle ve köy muhta r la r ı ile köylerin 
hat ip , korucu, imam, bekçi ve benzeri müstah
demleri, çiftçi mal lar ını koruma bekçileri ile 
mahalle ve çarşı bekçilerinin üc re t l e r i ; 

12. Ticari ve.va meslekî kazançları götürü 
usulden tesbit edilenlerin yan ında iş ve sanat 
("iğrenmek maksadiyle çalışan ve 18 yaşını dol
durmamış bulunan hizmet erbabının bu yerler
den aldıkları ücre t le r i ; 

1'!. Ücretleri ıgötürü usulde tesibit edilen 
hizmet erbabından 60 yaşını doldurmuş bulu
nanların bu ücre t le r i ; 

BAŞKAN -~ Madde hakk ında söz istiyenV... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. ••- Aynı kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiş t i r i lmiş t i r : 

Aile gelirinde indirim 
Madde -U. —- Aile reisi beyanında indirim, 

beyan edilen gelire uygulanır . 
Aile reisi t a r a f ından kendisinin, eşinin veya 

çocuklarının geliri dolayısiyle beyanname veril
mesine mahal olmadığı ahvalde indirim, vergiye 
tabi geliri varsa aile reisinin bu gelirine, aile 
reisinin geliri yoksa eşinin vergiye tabi geli
rine, eşinin de ıgeliri mevcut değilse çocuklar
dan her hangi birisinin gelirine uygulanı r . İn
dirimin bu fıkra hükmüne göre, eş veya çocuk-
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ların gelirine uygulanması halinde de indirim 
miktarı, aile reisinin durumuna göre tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 1 (i. — Aynı kanunun ikinci kısmı
nın sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir : 

3 y .,< \| * | » I * >f * f - it +1 * i *• * •' * - « - » ^ " w *» 1 1 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yatırım indirimi 

Yatırım indiriminin -mahiyeti 
«Ek madde 1. — Ticari veya zirai kazanç

ları üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (âdi. 
kolektif ve âdi komandit şirketler dâhil) yap
tıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve 
şartlar dahilinde, ilgili kazançlarından indi
rilir. 

Yatırım indiriminin şümulü 
Ek madde 2. Yatırım indiriminin uygu

lanmasında a>şağıda yazılı şartlar topluca ara
nır : 

1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai 
kazanç bilanço esasına göre tesbit edilmiş olma
lıdır : 

2. Yapılan yatırım. Devlet Plânlama Teşki
lâtının 'hazırladığı kalkınma plânlarına uygun 
bulunmalıdır; 

3. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, pro
düktiviteyi arttırmaya, ihracatı geliştirmeye. 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini sağlamaya, yaban
cı turist celbini temine matuf olmak üzere, bina 
(Personel lojmanları dışındaki meskenler ha
riç), makina. tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası 
ve benzeri yeni aktif değerlerin ledariki ve 
kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve 
yedek parça temini ile ilgili yatırımlar bu fıkra 
şümulüne girmez. Ziraatte kulanılacak kimyevi 
gübre ve ilâç tedariki İm fıkraya dâhildir; 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge 
kalkınma plânının şümulüne giren yatırımlarla 
memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem 
ve özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 12.~> I 

bin ve genel olarak ziraatteki yatırımlarda 50 
'bin lira) olmalıdır; 

.">. Yatırıma- ait plânlara, projelere ve fi
nansman hesaplarına ve projenin tahakkuku 
için derpiş olunan müddete ait hususlar Devlet 
Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alınmak 
suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve yukar
da sözü edilen diğer şartların mevcudiyeti tas
dik edilmiş bulunmalıdır. 

Tetkik ve tasdik süresi Devlet Plânlama Teş
kilâtında iki ayı ve Maliye Bakanlığında bir 
ayı geçemez. 

İhtiyaç ve sarfı, mahallin en büyük mal me
muru ve ziraat teşkilâtı tarafından tasdik edil
mek şartiyle ziraatte kullanılacak kimyevi güb
re ve ilâç ile ilgili yatırımlarda bu bentte sözü 
edilen mercilere müracaata lüzum yoktur. 

Bu maddenin 3 numaralı bendinde sözü edi
len aktif değerlerin yeni olması, bu değerlerin 
memleket içinde kullanılmamış bulunmasını 
ifade eder. 

Yatırını indiriminin mevzuu ve nisbeti 
Ek madde 3. — Yatırım indirimi münhasıran 

öz sermayeden sağlanan veya karşılanan yatı
rım miktarına uygulanır. Bu maddenin uygu
lanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanununun 
192 nci maddesinde belirtilen kaynaklardır. 

Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müesese-
leri, bankalar, Türk Ticaret Kanununa veya 
özel kanunlara göre kurulan kurumlar, teşek
küller ve kooperatifler tarafından çiftçilere ve
rilen krediler, yatırım indirimi ile ilgili hüküm
lerin uygulanması bakımından öz sermaye gibi 
mütalâa edilir. 

Yatırım indiriminin nisbeti, yukardaki fık
raya göre indirimden istifade edecek yatırım 
miktarının c/r 30 udur. Bu nisbet zirai yatırım
lar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 
% 40 (geri kalmış bölgelerde '-bu nisbet % 50) 
d ir. 

Yatırım indiriminin başlangıcı ve 
uygulama süresi 

Ek madde 4. — Yatırım indiriminin uygu
lanmasına, yatırım konusunu teşkil eden değer
lerin, işletmenin aktifine girdiği takvim yılın
dan itibaren başlanır ve indirimden faydalana
cak miktara baliğ oluncaya kadar devam olunur. 

İler yıl yapacak indirim, o yıl içinde bilan
çonun aktifinde yer almış olan indirimden fay-
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dalanacak aktif değerlerin toplamında, öz ser
maye ile sağlanan veya karşılanan kısmına in
dirim nisbetlerinin uygulanması suretiyle bulu
nur. Evvelki yıllarda aynı suretle ayrılmış olup 
o yılların kazançlarından düşülmemiş, bulunan 
indirim miktarları mevcutsa bunlar da ayrıca 
nazara alınır. Bu suretle ayrılmış olan indirim
ler toplanıl, hiçbir şekil ve surette, genel yatı
nın toplamında öz sermaye ile sağlanan veya 
karşılanan kısmın toplamına indirim nisbetleri-
nin uygulanması suretiyle bulunacak miktarı 
aşamaz. 

Yatırım indirimine mevzu aktif değerleri 

Ek madde 5. — Yatırım indirimine mevzu 
aktif değerlerin satış veya devri halinde aşağı
daki şekilde muamele yapılır : 

a) Satan veya devreden yönünden : 
Komple tesislerde yat irim tamamlandıktan, 

diğerlerinde istimal ve istihsale başlandıktan 
satıra yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca 
satış veya devri halinde, satıcı yönünden bir 
muamele uygulanmaz. 

Koıayde tesislerde yatırın», tamamlanmadan, 
diğerlerinde istimal ve istihsale başlanmadan 
yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatırım indirimi dolayısiyle 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler 
1ahakuk e-ttirilerek tahsil olunur. 

b) Satın veya devir alan yönünden : 
Yatırım indiriminden kısmen faydalanmış 

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri kısmen 
veya tamamen satın veya devir'alan kimse, (Ya
tırım indiriminden faydalanma şartları mevcud-
olmak kaydiylc) işbu indirimden faydalanır. Da
ha önce indirimden hiç faydalanmamış olma
sı halimle, faydalanılacak miktar, satın veya. 
devir edene tanınan yatırım indiriminin mik
tarına ve satın ve devir alanın faydalanabileceği 
indirim nisbetlerine göre hesaplanır. Bahis ko
nusu aktif değerler için daha önce yatırım indi
riminden istifade edilmiş ise, satın veya devr
alan. aynı değer üzerinden hesablanacak bakiye 
indirim kısırımdan faydalanır. Ancak bu baki
ye kısım, bahis konusu aktif değerler için da
ha önce istifade edilmiş indirimlerin satın veya 
devir alanın istifade edebileceği nisbete göre 
hesaplanacak indirimden tenzili suretiyle bulu
nacak miktarı aşamaz. 
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e) Şartların ihlâli halinde yapılacak mua

mele : 
Yatırım indirimine mevzu aktif değerlerin 

(Yatırımın hangi safhasında olursa olsun) ya
tırımla güdülen gaye dışında parça parça sa
tılması veya ek 2 nci maddedeki şartlardan her
hangi bilinin ihlâli halinde, yatırım indirimi 
dolayısiyle zamanında tabaklık ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi zıayı hadis olmuş sa
yılır. 

Bu maddeye göre zamanında almamıyan 
vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı, ver
ginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerekti
ren durumun husule geldiği tarihi takibeden 
yılın başından itibaren başlar. 

Muhasebe usulü 
Ek madde fi. —Mükellefler muhasebelerini, 

yatırım indiriminden istifade ettikleri miktar
ların seneler itibariyle takibini temin" edecek 
tarzda tanzim ederler. 

Her yıl istifade edilen yatırım indirimi mik
tarı yıllık beyannamelerde ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yüksek Heyetin almış olduğu karara göre 
sabah mesaisi saat 1.3,00 de bitmektedir. 

Şimdi açık oy neticelerini bildiriyorum : 
Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısına 119 

arkadaşımız oy kulanmış 78 zi kabul, ,'!8 i ret 
ve '} ü çekinserdir. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Dış Seyahat Harcamaları Yergisi kanun ta
sarısına lo4 arkadaş oy vermiş ve bunlardan 
85 i kabul, 4.°> ü ret (i sı da çekinser oy kul
lanmışlardır. tasarı kanunlaşmıştır. 

Değerli kâğıtlar kanun tasarısı için KU ar
kadaşımız oy kullanmış, neticede 91 kabul, 41 
ret, 2 çekinser oyla tasarı (\ Senatosunca kabul. 
edilmiştir. 

Değerli kâğıtlar kanun tasarısının fj nci mad
desi üzerinde 128 arkadaşımız oy kullanmış, ne
ticede 86 kabul, 40 ret, 2 çekinser oy çıkmış^ 
tır. Bu madde için Anayasanın 92 nci madde
sinin derpiş ettiği salt çoğunluk temin edileme
miş, fakat madde kabul edilmiştir. 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanun tasarı
sına 122 sayın üye oy kulanmış, 81 kabul, M rel. 
2 çekinser oyla tasarı kanunlaşmıştır. 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi kanunu tasarı

sına 96 sayın üye oy kullanmış, 66 kabul. 27 rot, 
o çekinser oyla tasarı kanunlaşmıştır. 

Saat 15,000 te toplanılmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,08 

« » » 

Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 
KATİPLER : Ahmet Naci An (Kırklareli), Sadık Artukmaç (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, müzakere
ye devam ediyoruz. 17 nei maddede kalmıştık. 
17 nei maddeyi okutuyorum. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 37 nei mad
desinin ikinci fıkrasının 5 ve 6 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıy
met alını - satımı ile devamlı olarak uğraşanla
rın bu faaliyetlerinden; 

6. Satınalman veya trampa suretiyle ileti-
sabolunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 
f> yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde ve
ya daha sonraki yılarda kısmen veya tamamen 
satılmasından; elde edilen kazançlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?... 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir-. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 40 nei mad
desinin f> numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

5. İşte kullanılan taşıtların giderleri; (bu 
taşıtların aynı zamanda zati veya ailevi ihti
yaçlar için de kullanılması halinde giderlerinin 
yarısı) ; 

İÎAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen .'.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 46 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 
Madde 46. — 47 ve 48 nei maddelerde yazı

lı şartları topluca haiz olanların ticari ve sı

nai işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Ma
liye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvelerde 
belirtilen iş nevilerine göre ve Vergi Usul Ka
nunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak 
tesbit olunur. 

Bu suretle tesbit olunacak safi kazançlar 
8 000 lirayı geçemez. 

Mükelefin Vergi Usul Kanununa göre tes
bit edilmiş olan derecelerden hangisine girece
ği Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar 
dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin, edilir. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
47 nei maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi irat
ları ile 48 nei maddede yazılı iş hacmi ölçüleri 
toplu olarak, diğer şartlar, ortakların her biri 
için, ayrı ayrı aranır. 

Ortaklardan birisi gerçek usule göre Ce
li r Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer 
ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tes
bit olunur. 

Adi ortaklık halinde çalışanlardan aynı za
manda diğer- şahsi bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre 
vergilendirileceği şahsi işine ait iş hacmi ve 
gayrisâfi irat ölçülerine ortaklıklardan hissesine 
düşen miktarların eklenmesi suretiyle tâyin olu
nur. Şahsi işin mevcudolmaması halinde muh
telif ortaklıklardaki irat veya iş hacmi ölçüle-
rindeki hisselerin toplanması ile iktifa olunur. 

Âdi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç 
hisesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 30 nisbe-
tinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan mik
tar, ortaklık mukavelesinde vazıh hisse nisbet-
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lerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit 
olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle tesbit 
olunur. 

BALKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 47 nci mad
desinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

3. Ayrıca ticari, zirai veya mesleki faali
yetleri dolayısiyle .gerçek usulle (îelir Vergi
sine tabi olmamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen :'.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanç., zirai faaliyet, zirai işletme, çiftçi 
ve mahsulün tarifi 

Madde 52. — Zirai faaliyetten doğan ka
zanç zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehir
lerde, ekim, dikim, bakını, üretme, yetiştirme 
ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya 
tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istih
salini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri ta
rafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını 
veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydala
nılmasını ifade eder. 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin 
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. 

Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık 
beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat, makimi 
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal iş
lerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sa
yılır. 

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, ayın 
teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir işletmede 
vukua, geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyel 
sayılabilmesi için işletmenin sınai bir müeseso 
ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faali
yetini, eüz'ünü teşkil etliği teşebbüsün mahsul
lerine hasretmesi şarttır. 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya 
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gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğ
rudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım -
satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, 
faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şar-
tiyle dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı 
işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten 
gerçek kişilere (âdi şirketler dâhil), vergiye 
tabi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faali
yetler neticesinde istihsal olunan maddelere de 
mahsul denir. 

Kolektif şirketlerle âdi veya eshamlı koman
dit şirketler zirai faaliyetle iştigal etseler dahi 
çiftçi sayılmazlar. Zirai faaliyetle iştigal eden 
kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şir
ketlerin komandite ortaklarının şirket kârın
dan aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hük
mündedir. 

Bir çiftçiye veya ortaklığa aidolup aynı köy 
sınırları içinde veya birbirine bitişik arazi üze
rinde bulunan yahut istihsal şartlarına göre bir
birine bağlılık ve beraberlik arz eden işletmeler 
tek işletim1 sayılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 1.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Utm iyen lor... Kaimi edilmiştir. 

MADDE 22. •••- Aynı kanunun 5.3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazancın tesbit sekileri 
Madde 53. - - Yıllık hasılat tutarı 150 000 

liradan aşağrokın çiftçilerin kazançları götürü 
gider esasına, 150 000 lira veya daha fazla olan 
çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne 
(İşletme veya bilanço esasına) göre tesbit olu
nur. 

"Bu hükmün tatbikinde, aile reisi ile birlikte 
yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara ait 
işletmeler ile ortaklık halindeki işletmelerde, 
satış hasılatı tutarı toplu olarak nazara alınır. 

Yeni işe başlıyanların veya muafiyetten mü
kellefiyete geçenlerin işe başladıkları veya mü-
kelel'iyete geçtikleri yıl içrisindki kazançları 
götürü gider usulüne göre tesbit olunur. 

Kazançları götürü gider usulüne göre tesbit 
edilecek çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesine 
bildirmek sartiyle mütaakıp vergilendirme dö
nemi başından; yeni. işe başlıyanlar, işe başlama 
tarihinden itibaren gerçek kazanç usulüne ge-
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eebilirler. Bu şekilde gerçek kazanç usulünü 
kabul ederler iki yıl geçmedikçe bu usulden dö
nemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen ?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 54 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir •. 

({ötürü gider usulü 
Madde 54. — Götürü gider usulünde safi 

zirai kazanç, mükelefin beyan edeceği hasılat
tan götürü olarak hesaplanan gider tutarının 
indirilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olu
nu r. 

Götürü gider usulünde hasılat, 56 ııeı mad
dede yazılı (Bu madenin 4 ve 5 numaralı bent
lerinde yazılı olanlar hariç) unsurlardan terek-
kübeder. 

Bu usulde götürü gider : 
1. Vergi Usul Kanununa göre zirai kazam; 

il komisyonlarınca her bölge için tâyin edilmiş 
bulunan götürü gider emsallerinin mükellefçe 
beyan edilen hasılat tutarına uygulanması ve
ya, 

2. Mükelefçe, beyan olunan hasılatın elde 
edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 57 nei mad
dede sayılan (Bu madenin 1.0 numaralı bendin
de yazılı olanlar hariç) gerçek giderlerin top
lanması, 

Suretiyle tesbit olunur. 
Mükellefler bu usullerden her hangi birisi

nin kendilerine uygulanmasını seçmekte serbest 
olup bu seçimi yıllık beyannamelerinde belirtir
ler. Şu kadar ki, yıllık beyannamenin veril
mesinden sonra mükelefler seçtikleri usulden 
o yıl için dönemezler. 

Yıllık beyannamede götürü gider usullerin
den hangisinin seçildiği belirtilmediği takdirde 
mükellef birinci usulü seçmiş sayılır. 

Götürü giderlerin yukarıki 1 numaralı ben
de göre tesbiti halinde; tevsik edilmek ve be
yannamede gösterilmek şartiyle, zirai faaliyette 
kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar, aynı 
vergi, resim ve harçlarla, işletme için alınan ve 
işletmeye harcanan borç. paraların faizleri ha
sılattan ayrıca, ve gerçek miktarları üzerinden 
indirilir. 

Yukarıki 1 numaralı bentte sözü edilen gö
türü gider emsalinin tesbitinde, 57 nei madde

de gösterilen giderlerden normal, devamlı ve 
hesabı kabil olanlar (aynı maddenin 8 numara
lı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde ya
zılı giderler hariç) nazarı itibara alınır. 

Zirai kazanç il komisyonlarınca tesbit. olu
nan götürü gider emsalleri % 70 (dâhil) nis-
betinden az olamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
BÂKt GÜZEY (Bursa) — Söz istiyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BÂKt GÜZEY (Bursa) — Muhterem Reis, 

muhterem arkadaşlar, burada, beyannameye ta-. 
bi olan mükelleflerin götürü usulü tercih ettik
leri takdirde, 1962 yılında bunun uygulanıp 
uygulanmıyaeağı tasrih edilmemiştir. Yani, 1962 
senesinden evvel beyannameye tabi olarak mü
kellefiyete girmeyi arzu edenler ve bu şekilde 
Maliyeye müracaat etmiş bulunanlar götürü 
usulden istifade edemeyeceklerdir. Binaenaleyh, 
burada bilhassa şu noktayı tadile lüzum var, 
zannediyorum. 1962 yılında, evvelce beyanna
meye tabi olmak, defter tutmak suretiyle ver
gilendirmeyi kabul etmiş olanların, diledikleri 
takdirde, 1962 yılında da aynı şekilde götürü 
giderden faydalanmalarının hükme bağlanması 
zarureti vardır. Bu hususu Maliye Vekilinden 
rica ederim, eğer varsa, o zaman bir sözüm 
yoktur. Eğer yoksa bunun konulmasını rica 
ederim. Hürmetlerimle. 

MALÎYE BAKANI FERİD MBLEN — Ye
rimden cevap verebilir miyim 1. Efendim, Vergi 
Usul Kanununda l> sene için bir hak tanınmış
tır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti
yen yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 55 nei madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Kazancın zirai işletme hesabı esasına göre tesbiti 

Madde 55. — Yıllık hasılat tutarı 150 000 
lira (dâhil) ile 500 000 lira (dâhil) arasında 
bulunan çiftçilerin zirai kazançları, zirai işlet
me hesabı esasına göre tesbit edilij'. 

Bu esasa göre zirai kazanç hesap dönemi 
içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak 
tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçla
nılan giderler arasındaki müspet farktır. 

Yıllık hasılatlarının tutarı arka arkaya iki 
hesap döneminde 500 000 lirayı aşanlar mütaa-
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kıp hesap dönemi başından itibaren kazançları
nı bilanço hesabına göre teshil ederler. 

Zirai kazançlarını bilanço esasına göre tes-
bit edenlerden yıllık hâsılatlarının tutarı arka 
arkaya iki hesap döneminde 500 000 liranın al
tında kalanlar miitaakıp hesap dönemi hasın
dan itibaren kazançlarını zirai işletme hesabı 
esasına göre tesbit edebilirler. 

BAŞKAN ~ .Madde hakkında söz istiyen'.' 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEBAHAT-

TİN ORHON (Giresun) — Bu maddenin 3 neü 
fıkrasının son satırında, «Bilanço hesabına gö
re» değil, «bilanço esasına göre» olacaktır. 

BAŞKAN — 3 neü fıkrada, «500 000 lirayı 
aşanlar miitaakıp hesap dönemi başından itiba
ren kazançlarını bilanço esasına göre tesbit eder
ler.» şeklinde düzeltilmiş olarak 24 neü maddeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kaim] edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir." 

AiADDE 25. — Aynı kanunun 56 ncı mad
desi aşağıdakiş ekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat 
Madde 56. —- Zirai işletme hesabı esasına gö

re hâsılat aşağıda yazılı unsurlardan terekküb-
eder : 

1. Evvelki yıllardan devredilenler de dâhil 
olmak üzere istihsal olunan, satmalman veya 
sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mah
sullerin satış bedelleri (Birimler, risturnlar ve 
benzerleri dâhil) ; 

2. Ziraat makiııa ve aletlerinin başka çift
çilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mu
kabilinde alınan bedeller; 

3. Gider yazılan değerlerin satılması halin
de bunların satış bedelleri; 

4. Mahsullerin idrakinden evvel veya sonra 
hasara uğramalarından dolayı alınan sigorla 
tazminatları; 

5. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç/) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nei maddesine göre hesaplanan hasılal. 

Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, 
aile veya işletme ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere istihlâk maddeleri ile değiştirilmesi ha
linde verilen mahsulün emsal bedeli hasılat sa
yılır. 

Ziraat makimi ve aletlerinin başka çiftçilerin 
zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında her

hangi bir zati istihlâk maddesi alınması halin
de, alman istihlâk maddesinin emsal bedeli ha
sılat sayılır. 

İşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle işletmede kullanılan zirai mahsul
lerin emsal bedeli hasılat sayılır; bu hasılatın 
sene sonunda bir kalemde yazılması caizdir. 

Satılmaksızın miitaakıp yıla devredilen mah
sulün değeri hasılat meyanına ithal edilmez. 
Bunlar, nev'i ve miktar itibariyle beyannamede 
gösterilmekle iktifa olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen" 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2C). — Aynı kanunun 57 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasında giderler : 
Madde 57. — Tediye edilen veya borçlanılan 

meblâğları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkübeder. 

1. işletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fi
de, yem, ilâç benzeri maddelerin tedariki için 
yapılan giderler; 

2. Satılmak üzere satmalınan hayvanların, 
zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri; 

3. İşletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim 
ve sair namlarla hizmet mukabili i. yapılan öde
meler; 

4. İşçilerin iaşe, tedavi ve ilâç giderleri, si
gorta primleri; 

5. Zirai tesisat, makiııa. aletler ve taşıtla
rın çalıştırılması ve bakımı için yapılan gider
ler (Yakıt, yağ, elektrik, yedek parça ve saire) 
ve tamir giderleri; 

6. Yergi Usul Kanununa, göre ayrılan amor
tismanlar (İşletmede kullanılan ve değeri .1 000 
lirayı aşmıyan m ak in a, alet ve demirbaşlar 
amortismana tabi tutulmıyarak doğrudan doğ 
rüya gider kaydolunabilir.); 

7. Kira ve ücret mukabili kullanılan istih
sal vasıtaları için yapılan ödemeler; 

8. Zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi 
için yapılan genel giderler; 

a) İşletme için alınan ve işletme için har
canan borç paraların faizleri; 

b) İşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen 
aynî vergi, resim ve harçlar; 

c) İşletme ile ilgili ve yapılan, işin önemi ve 
genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gider-
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leri ('Seyahat maksadının gerektirdiği süreye 
m aksu r olmak üzere); 

d) İşletme ile ilgili olarak ödenen kira be
delleri ; 

e) Genel mahiyetteki sair giderler; 
9. İşletme ile ilgili olmak şartiyle, mukave

lenameye veya ilâma veya kanun emrine istina
den ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

10. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nci maddesine göre hesaplanan zararlar; 

11. Aynı zamanda işletmede de kullanılan 
özel binek otomobillerine ait amortismanların, 
işletme ve tamir giderlerinin yarısı. 

İşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle, kullanılan zirai mahsusllerin em
sal bedelleri masraf yazılır. (Bu giderlerin sene 
sonuIKİa, bir kalemde yazılması caizdir.) 

BAŞKAN Sayın Sözcü, zirai işletme hesa
bı esasında giderler midir, yoksa esasına girer
ler midir? 

OEOicl K O M I S Y O N S Ö Z C Ü S Ü S A B A H A T 
T I N ORTTON (Giresun) — Esasında giderlerdir. 

BAŞKAN — - Madde üzerinde söz istiyen?... 
Vole. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 58 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hasılattan indirilmiyecek giderler 
Madde 58. —- 41 nci maddede yazılı giderler 

hâsılattan indirilemez. (İşletmede istihsal olu
nan mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve vela
yet altındaki çocukları tarafından istihlâk edi
lenler hariç.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDK! 28. — Aynı kanunun 59 ncıı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazancın bilanço esasına göre tesbiti 
Madde 59. — Yıllık hâsılatının tutarı 500 000 

lirayı geçenler bilanço esasına göre defter tut
maya mecburdurlar. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesabı 
veya götürü gider usulleri yerine bilanço esası
na tabi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, nıütaakıp vergilen
dirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlarda 
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ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm ifade 
eder. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler 
iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitin-
de, 56, 57 ve 58 nci maddeler hükmü de göz 
önünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki 
hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Aynı kanunun 61 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki 4 numaralı bent eklen
miştir : 

4. Sporculara transfer ücreti veya sair ad
larla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?. 
Buyurun, Sayın Buladoğlu. 

ŞEVKET BULADOĞLU (Trabzon) — Muh
terem arkadaşlar, 29 ncıı maddede «aynı kanu
nun 61 nci maddesinin sonuna aşağıdaki 4 nu
maralı bent eklenmiştir» denilmektedir. 4 numa
ralı bentte de, «sporculara transfer ücreti veya 
saire adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan men
faatler» vergi şümulü içine alınmaktadır. Ben
denizin maksadı, burada, profesyonel talimatna
mesinin 11 nci maddesinde kulüplerde kalma 
mükâfatının, bu transfer ücretinin içine girme
mesi ve zapta tescil ettirmek için konuşuyorum. 
Bu bakımdan bir teklif getiriyorum. Profesyo
nel talimatnamesinin 11 nci maddesinin bu fık
raya dâhil edilmemesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Bu hususta Sayın Buladoğlıf-
ıuııı önergesi yok. Sayın Maliye Bakanı, buyu
run. 

MALİYE BAKANİ FEEİD MELEN — Bu 
hüküm, yeni bir hüküm değildir. Sadece yeri 
değiştirilmiştir. Bu evvelce sair kazanç grupu-
na dâhilken bu defa ücretler grupuna alınmış
tır, stopaja dâhil olduğu için. Sporculara trans
fer ücreti veya sair suretlerle ödenen paralar 
vergiye tabidir, bu hükme göre. Kanun vâzıı 
bunu tam ücret olarak telâkki etmiştir. Bul ad -
oğlu'nıın ileri sürdüğü şey bu mahiyeti alırsa 
vergiye tabidir1... Değilse girmez. Gelir Vergi
sinde vergi mevzuları sarahaten gösterilmiştir. 
Bu da bunların içinde olduğu için vergiye tâbi
dir. Bunun dışındaki kaynaklardan elde edilen 
kazançlar vergiye tabi değildir. Bu bir tatbikat 
meselesidir. 
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BAŞKAN 2!) ncu madde ile ilgili, (d nci 

maddeye 5 nci bent eklenmesi hususunda bir 
önerge vardır, okutuyorum. 

('. Senatosu Başkanlığına 
29 ncu maddenin : Aşağıda yazılı mucip se

bebe binaen tadilini arz ve teklif eyleriz. 
Müzakeresi icra kılman tasarının 29 ncu mad

desi, 193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 
sonuna 4 numaralı bir beni eklenmesini derpiş 
etmektedir : 

193 numaralı Kanunun 61 nci maddesi ücre
tin tarifini yapmakla ve bu maddenin 3 ncü 
bendi de milletvekillerine verilen tahsisatın üc
ret olarak sayılmasını t azamın im etmektedir. 

Mer'i Anayasamız ile Cumhuriyet Senatosu 
kurulmuş olup Cumhuriyet Senatosunun üyele
ri bahsi geçen 3 ncü fıkrada yazılı milletvekilleri 
tabirinin şümulü dışında kalmakla 193 sayılı 
Kanunun 61 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının 
değiştirilmesine kanun tekniği bakımından za
ruret hâsıl olmuştur.. Bu itibarla 193 saydı Ka
nunim 61 nci maddesinin 3 ncü fıkrasının aşa
ğıda yazılı olduğu üzere değiştirilmesini; 

Ayrıca, Parlâmento üyelerinin ödeneklerinin 
hukuki niteliği hakkında doktrinde yerleşmiş te
lâkkilere göre bu ödenekler kısmen bir kamu 
hizmetinin ifası karşılığında verilmiş bir ücret; 
kısmen de Parlâmento üyelerinin icra etmekte 
yasaklanmış olduğu meslekini ifada Parlâmen
todaki çalışmaları dolayısiyle uğradığı zararın 
götürü bir tarzda tazmini mahiyetini taşımakta
dır. Esasen Parlâmento üyelerinin ödeneği kar
şılığı Fransız hukuk edebiyatında kullanılan te
lim «indemnite» olup bu terim tazminat mâna
sına gelir. Fransız Anayasa. Hukuku otoritele
rinden Prof. Marcer Prelot, Droit Constitution-
nel adlı eserinde Parlâmento üyelerinin ödene
ğinin niteliğini de böylece tesb'ıt etmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin 
ödeneğinin hukuki mahiyeti böylece izah edildi
ğine göre, bu mahiyetteki ödenekleri, vergilen
dirilmesi bakımından, aynı mahiyetteki tediye
lerle mütenazır bir şekilde mütalâa edilmesi ge
rekmektedir. Bugünkü tatbikatta hâkim, kay
makam ve buna benzer kamu görevlilerine almak
ta oldukları maaşlarından gayrı ödenek veril 
meşini sağlıyan 5017 ve 5027 sayılı kanunlar, 
ödeneklerin maaşlara ilâve edilmesi suretiyle 
vergilendirilmelerini âmir bulundukları halde 

Devlet Şûrasından istihsal edilen karar ve bu
nun üzerine Türkiye Büyük [Millet Meclisinden 
sâdır olan 250 sayılı tefsir kurarı ile ödenekler 
müstakil bir tediye mevzuu sayılmış ve böylece 
ödenekler düşük bir tarzda vergilendirilmiş bu
lunmaktadır. Bu esa.s hukuk düzenimizde kabul 
edildiğine güre Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin ödeneklerinin vergilendirilmesinde 
de aynı neticeye ulaşlıracak bir tatbikata ihtiyaç 
vardır. 

Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin eline ilaha fazla miktarda bir para 
geçeceği ileri sürüterek bu meblâğın çok olduğu
nu iddia etmek günlük gerçekler bakımından 
kabil değildir. Kaldı ki, meşhur Fransız Anaya
sa ve siyaset ilmi otoritesi l'rol'. Maurice Duver-
ger'in Parlâmento üyelerinin ödenekleri vesile
siyle yazdığı «Cinguieme Jiepubligue» adlı kita
bında ifade ettiği gibi Parlâmento üyelerinin 
kanuni istihkaklarının dar tutulması aslında 
son derece demagojik bir tezdir. Bu görüşe Ana
yasamızın sınırları içinde kalmak şartı ile itibar 
etmeye imkân yoktur. 

Bu itibarla. 1.93 sayılı Kanunun (il nci madde
sine aşağıda yazdı fıkranın ilâve edilmesinde 
kati zaruret bulunmaktadır. 

Netice : 
Vııkarda arz ve izah edilen gerekçeye naza

ran 193 sayılı Kanunun 61 nci maddesinin 3 
j ncü fıkrasını ıı aşağıda tesbit, edildiği üzere de-
| ğiştiı ilmesini ve .193 sayılı Kanunun (il nci ıııad-
| desine aşağıdaki 5 nci İtendin eklenmesini arz 
I ve teklif ederiz. 
I Bent 3 : 
| il (jleııel Meclisi ve belediye üyelerine, kurıü-
| lamı İdare Meclisi başkan ve üyelerine, denet -
i çilerine, tasfiye memurlarına ve bunlara benzi-
| yen diğer kimselere bu sıfatları dolayısiyle ay-
J Jık, aidat, huzur hakkı, üerel, ikramiye, prim, 
i temettü hissesi, gibi muhtelif adlarla yapılan 
1 ödemeler. 
| Ilâvı.si istenen 5 nci bent : 
j T. B. M. M. üyeleriyle hâkim, vali, kaymakam 
\ ve diğer kamu hizmeti gören görevlilerin tazmi

nat, veya ödenek veya tahsisat adı altında aldık-
: lan istihkaklardan asgari geçim indirimi tenzil 

edildikten sonra gerikalan meblâğlar v/o 15 nis-
betinde Gelir Vergisine tâbidir. 

Bunlardan her hangi bir sebeple Gelir Vergi
si bakımından ıııiikeilefivele tabi olanlar, bu is-
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tilıkaklarmı serbest kazam; beyannamesinde gös
termezler. Bu istihkaklar müterakki sisteme ta
bi değildir. 

Türkiye B. M.. M. üyelerini ilgilendiren hü
küm 15 Ekim 1.961 larihinden itibaren uygula
nıl'. 

Samsun 
Cemalettin Bulak 

BAŞKAN ----- Önerge üzerinde söz ist iyen:' 
Yok. Hükümet adına buyurun Maliye Bakanı. 

MALİYK BAKANİ FERİ I) MELEN -
Muhterem Başkan, muhterem senatörler., bu tak
rir Millet Meclisinde okunan ve orada müzakere 
edildikten sonra reddedilen takririn tam bir 
kopyesidir. Büyük Millet Meclisinin hukukuna 
taallûk eden konularda. Yüksek .Heyetinizin de 
bildiği üzere, her hangi bir mütalâa srrd etmek 
ten çok dikkatle ietinabediyorum. Ama, burada 
konu, bir vergi mevzuuna taallûk ettiği ve bir 
vergi prensibinin ihlâli mev/aıuhahsolduğıı için, 
izin verirseniz, bu bakımdan mütalâa ve görüş
lerimi arz edeceğim. 

Bizim Gelir Yergimiz birinci maddesiyle mev
zuunu şöyle tâyin etmiştir : «Gerçek kişilerin ge
lirleri Gelir Yergisine tabidir. Gelir, bir gerçek 
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazam; 
ve iratların safi tutarıdır.» 

Daha sonra ikinci madde gelirin unsurlarını 
şöyle sıralıyor : «Ticari kazançlar, zirai kazanç
lar, ücretler, serbest meslek erbabı, gayrimenkul 
sermaye iratları, menkul sermaye iratları, sair 
kazançlar.» 

Muhtelif vesilelerle de arz etmiştim; Gelir 
Yergimiz gerçek kişilerin çeşitli kaynaklardan, 
ki aşağı - yukarı bütün kaynaklara el atılmıştır, 
bir takvim yılı içinde idde ettikleri kazancın 
yekûnu üzerinden vergilendiren bir vergidir. 
Bu arada ücretler de vergiye tabidir. Bizim Ge
lir Yergisi Kanunumuz ücretleri şöyle tarif et
miştir : 

«ücret ; iş verene tabi ve muayyen bir iş ye
rine bağlı olarak çalışanlarla; çalışanlara hizmet 
karşılığı verilen para ve aynılarla sağlanan ve, 
para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.» Bu ka
nunun uygulanmasında aşağıda yazılı ödemeler 
ücret sayılır : 

1. Emeklilik, maluliyet, dul ve yetim maaşı 
alanlar. 
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2. Evvelce yapılan hizmetler karşılığı veril

miş olan para ve aynılarla sağlanan menfaatler. 
3. Milletvekillerine, il genci meclisi ve bele

diye üyelerine, kurumların, idare meclisi baş
kan ve üyelerine, denetçilere ödenen ödenekler. 

Memurlara bu sıfatları dolayısiyle aylık öde
nek, tahsisat, ayın ve saire adı ile verilen para
lar da ücret mahiyetinde telâkki edilmiştir. 

I)iı, bugün değil, bundan evvelki Kazanç 
Vergisi rejimimizde de böyle idi. Hattâ Meş
rutiyet devrinde tatbik edilen Temeddü Vergisi 
rejiminde dahi milletvekillerinin aldıkları tah
sisatlar ücret sayılmış ve ücretler gibi muame
leye tabi tutulmuştur. Türkiye'nin elli yıldan 
beri. devanı !edeğelen tatbikatı da budur. 

Filvaki teklifde; milletvekilleri ödenekleri 
vergiden istisna edilmiyor, anı a milletvekilleri 
için hususi bir nisbet tatbiki isteniyor. Şimdi bu 
noktanın izahına geliyorum. (Bizim Gelir Ver
gimiz tek nisbetli bir vergidir, müterakki ver-

[ gidir. c/( 10 dan başlar. Ve kazancın miktarı, 
daha doğrusu gelirin miktarı çoğaldıkça vergi 
de artar. Sabit nislbet inevcut değildir. iBir tek 
sabit nisbet mevcuttur. O da, serbest meslek 

I erbabına, tüccarlara yaptıkları hizmetler dola
yısiyle bunlar tarafından kendilerine ödeaıen 
para avans olarak % 15 kesilir. Sonra serbest 
meslek erbabı bu kazançları ve ücretleri kendi 
gelirleri arasına ithal ettiği için 'bu yüzde 15 t 
tahakkuk ettireceği yıllık vergisinden mahsup 
ve tenzil eder. Bundan başka hususi bir nis
bet mevcut değildir. Gelir Vergisi tek niısbet
lidir. 

Şimdi, muhterem takrir sahibi üyelerin tek
lif ettikleri husus şudur; «millet vekili erine ayrı 
bir nislbet tatbik edelim. Tüccar, esnaf, işçi, 
çiftçi, ücretli, her birisi. Gelir Vergisinin mü
terakki nisbetine tabi olsun, ama, hususiyeti 
dolayısiyle milletvekillerine ayrı bir nisbet 'tat
bik edelim» Tşte teklifin mahiyeti budur. 

İkincisi; «milletvekilinin bu ödeneğini, eğer 
milletvekili avukat ise, doktor ise veya başka 
bir tüccar iseler verecekleri beyannamedeki 
kazançlarına ithal etmeyelim, istisna edelim, 
dışında tutalım.» iki. hedefi i bir takrirdir. 

Muhterem senatörler, bu hakikaten .millet
vekillerini hususi bir muameleye tabi tutmaktır. 
Tabiî takdir Yüksek Heyetinizindir. Milletve-

I killerinin bütün vatandaşlardan farklı olarak, 
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ayrı bir muameleye talbi tutulması umumi men
faate uygun bulunursa ben buma bir şey diye
mem, ama Gelir Vergisi içinde hakikaten bu
nun bir pürüz teşkil ettiği, bu vergi 'kanunu 
eline >alacak, Maliye memurunun dikkati evve
lâ buraya gelecektir, okula »giden çocuğun dik
kati buraya .gelecektir, belki profesör talebe
sine ders verirken daima bunu misal giMere
cektir. Böyle bir istisna yaratılma/sı, hakikaten 
vergi prensibimizi alt üst edeceği gibi millet -
vekillerinin prestiji bakımından da, uygun bir 
•muamele sayılmamak lazımgelir, Naçiz kanaa
tim olarak arz ediyorum. Takdir Yüksek He
yetinizindir. (uYlkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ersü, önerge üzerinde. 
VlfflUîî ERSÜ (Taibiî Üye) — Sayın arka

daşlarını, aynı teklifin Millet Meclisinde yapıl
dığını ve bunun neticesinde gerek basında, ge
rek halk efkârında geniş tepkiler uyandırdığı 
bir teklifin tekrar önümüze getirildiğini gör
mekteyiz. '.Belki, hattâ, cidden, milletvekilleri 
ödenekleri Ankara gibi bir şe'hirde milletvekil
lerinin hayat şartlarını normal ölçüler içinde 
idame ettirebilmesi bakımından bir külfet teş
kil edebilir. Fakat bütün 'bunlardan 'evvel kal
kınmaya 'birlikte 'giriştiğimiz bu devrede vatan
daşlardan kemerlerini sıkına, isteğinde bulun
duk. Ancak kemerlerin sıkılmasiyle kalkınma
nın sağiamaibileüeği mümkün görülürken, ilk de
fa ımilletvekilleri ödeneğinden •delir Vergisi vo
liyle 'bir istisna yaratılması, şayanı arzu olma
sa ıgerek. 

Kaldı ki, yapılan teklif ile milletvekillerine 
sağlanacak maddi faydanın devede kulak ka
bilinden olduğunu zannederim teklifi yapan ar
kadaşlarım da hesa.bettilerse, 150 - 160 liralık 
'bir artış 'husule gelmektedir, i50 - 160 liralık 
bir artışı sağhyan bir husus için halk efkârın
da ve basında geniş tepkilere meydan verecek 
bir hususun bıtg ünden ileri, sürülmesi ve Yük
sek Meolisiaıizce kabul edilmesi, zannederim ki. 
bizlere faydadan çok zarar getirecektir. Bir 
noktayı dadı a belirtmek isterim : 

Sözüme haşlarken arz ettiğim gibi, cidden 
milletvekillerinin teşriî vazifelerini yaparken. 
maddi .bakımdan çekmekte oldukları sıkıntıları 
kabul edeıim. Yalnız bunun Anayasa muvace
hesinde milletvekilleri ödeneklerine yapılan 
artırımlarım, hiçbir zaman bu teşriî devre içe
risinde uyg'ulanımıyaeağını da nazarı itibare 

alırsak, bu yolda çok erken atılmış bir adım 
olduğunu hepiniz takdir edersiniz. Müsaade 
'buyurun, bu husus gelişltirildikten sonra, arzu 
eden arkadaşlarımız, ancak secim devresinin 
veya bu dönemin sonuna doğru böyle bir teklif
leri belki, mâkul karşılanabilir. Fakat daha 
'bugünden birçok tepkiler yaratacak, parlamen
terlerin şahısları ve parlamentolar için doğacak 
mahzuru, yüksek' huzurlarınızda bir defa da 
ben belirtmek isterim. 'Bu cihetle 'Maliye \ro-
kilinin 'burada izah 'buyurduğu teknik husus
lara aynen katılıyorum. Onun için. teknik hu
suslara hiç temas etmeden 'geçiyorum. 

Sözlerime son verirken, böyle bir tasarının 
bu çatı altındaki bütün insanları müşkül duru
ma. sokacağını ha-hrlatarak ihıırunuzdan hür
metle ayrılırını. 

•BAŞKAN •- Önerge hakkında başka söz 
ist iyeni . Sayın Çetin söz mü istiyorsunuz? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) - Komisyo
nun mütalâasını öğrendikten sonra konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Önergeyi reye koymadım, ko
nuşacaksanız buyurun. 

ABÂEDD.ÎN ÇETİN (Çorum) — Sayın 
Başkan, çok muhterem senatörler, Sayın Mali
ye Vekilini dinledim. Hukukçu ve maliyeei ol
madığım için, işin teknik tarafına fazla temas 
etmiyeceğim. Yalnız şu suallerimi sorarak söz
lerime başlamak istiyorum, Bu iş daha evvel 
Millet Meclisinde de konuşulduğuna göre, böy
le bir şey yapılmasa dahi, ben psikolojik ba
kımdan meseleye ehemmiyet verdiğim için öde
nek mevzuunda ısrar etmiyorum. Evvelâ bu 
bir istisna değildir, burada en ufak mevzuları 
dahi demogoji mevzuu yapmak, bir nevi psiko
lojik baskı veya yatırım yapmak hususundaki 
davranışlara, bilhassa. İlendeniz aieyhindeyim. 
Memleket dâvalarımda herseyi gayet soğuk kan 
lılıkla, olduğu gibi, şahsımıza aidolan işleri da 
hi bir samimiyet içerisinde ortaya koymak, 
mevzuübahis etmek zorundayız. Aksi takdirde, 
herşüvi demagoji mevzuu yaparsak, hakikaten 
gerçekleri ortaya, çıkaramayız. Çalışmalar da 
faydalı bir yola tevcih edilmemiş olur. 

Mesela, Sayın Bakan buyurdular ki, böyle 
birşey yaparsak bu ya'lnız mebuslara mahsus 
bir imtiyaz olur. Ortada ne bir para alınmış 
ve ne de çıkmış bir durum var. Böyle bir şey 
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hakikaten hepimizi müteessir eden, bir itham 
uluyor. Halbu'ki söyle bir şey bendenizin kula
ğıma gelmiştir; hâkimlerin aldıkları ödenek 
müterakki sisteme tabi değildir. Demek ki, bu
nun misali vardır ve evvelce müterakki siste
me tabi olması istenmiş,, Şûrayı Devlete müra
caat edilmiş, Şûrayı Devlet de bu vergi maktu 
olacaktır, demiş. Ortada böyle bir misal Nar
ken, kalkıp Sayın Bakan, bizleri itham eder gi
bi konuşursa, tek mesulü parlâmento üyeleri 
olaea'k derse, hakikaten insan incinir. 

Gelelim meselenin esasına : Muhterem arka
daşlarını, dünyanın her yerinde mebusların öde
neği tartışılmış, katiyen demogojiye geçilme
den, esaslara girilerek münakaşa edilmiş ve 
muayyen .kararlara her parlâmentoda varılmış
tır. Esasen sunu benden dalıa iyi bilirsiniz, İn
giltere'de ; bilhassa ilk devirlerde parlâmento 
üyelerinin muayyen bir servete sahibolması fik
ri ileri sürülmüştür. Bilhassa îşçi Partisi me
busları, halk kütlelerini temsil eden partilerin 
mebusları karşı gelmiş ve bu servet muafiyeti 
atlatıldıktan sonra, maaş miktarı üzerinde bir 
çok münakaşalar olmuştur. Daha ziyade halk 
kütleleri, fakir halk kütleleri, emekçi ve işçi 
sınıfınım temsilcileri olan mebusların, kendile
rine hizmet ederken, onların şerefli ve vakarlı 
bir şekilde çalışmalarına ve hizmet edebilme
lerine imkân verebilmek için, onlara lâyık ol
dukları bir ödeneğin verilmesini şiddetle taleb-
efinişlerdir, yaaıi fakir sınıf dahi ve bilhassa 
İşçi Partisi bunda en mühim rolü oynamıştır. 
Gariptir ki, dalıa ziyade Muhafazakâr Parti ve 
zengin sınıfa mensup kapitalist zümrelere hi
tabeden parti ise daima maaşlarının az olma
sını istemişlerdir. Bu açı, bu enteresan hakikati' 
ortaya koymakta, memleketimiz için de bir 
menfaat görürüm. Biz milletin karşısına vehle
ten hoş görülecek demogojik jestlerle değil. 
doğrudan doğruya hakikatleri ifade eden jest
lerle çıkmamızı hayırlı görmekteyim. Türk Mil
letinin mebuslarından beklediği şey, kendisine 
hizmet edebilmesi, kendisine lâyık olabilmesi. 
her an kendisine hizmette bulunmasıdır. Bu
gün mebus arkadaşlar, bu acı gerçeği birçok 
kimse söylemedi ben ifade edeceğim; istirham 
ediyorum, mebusluk muayyen maddi seviyesi 
olan insanlara mı aidolmalıdır? Buna evet di
yen tek bir kimse çıkabilir mi? Gayet tabiî ki 
halk içinde bulunaoı işçiden, fakir kimselerden 
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de, eğer bir adamda olması lâzımgelen zekâ 
var ise, mebus olma sıfatı da vardır. Tek ka
bahat fakirlik midir? Gayet talıiî o da gele
cek, milletvekili olarak memleketin 'en ücra 
köylerine gidecek vatandaşın dertlerini dinle
yecektir. Bugün mebusla mı çoğu halkın hiz
metimi tanı m âna siyi e yapamıyor. Bin bir işti
ram içinde, banka borçlariyle haysiyetin renci
de edilmesi, acaba şu kanunun çıkarılmasından 
< lalı a mı ehvendir. 

Şimdi acı 'hakikat bu olmasına rağmen, bir 
nuktaya dalıa temas edeceğim. Feragat deni
yor. Hay hay, bumu hep birlikte yapalım. 

Sayın tabiî üylerden özür dilerim, her han
gi kasti mahsusla söylemiyorum, kendilerini in
safa davet ederim, başta Anayasanın verdiği 
İmkânla meşrıi bir imtiyazlı durumda olduk
ları halde, hem de şimdiye kadar görülmemiş 
yüksek bir ra'kama varan emekli maaşı aldık
ları halde... 

BAŞKAN — Sayın Çetin bunlarım mevzu ile 
ilgisi yok. şahsiyet yapmak suretiyle, müna
kaşalara zemin hazırlıyorsunuz, lütfen mevzu 
üzerinde konuşun. 

ALÂEDDÎN ÇETİN (Devamla) - K e n d i l e 
rinin, bu noktada kanaatlerini ıslıar eden bir 
mebusu töhmet altında bırakacak şekilde hare
ket etmelerini doğru bulmuyorum. Benim mâ
ruzâtım, eğer 'bu memlekette, sağirdir, şudur, 
budur, diye, her fırsatta demogoji yaparsa.k 
meseleler halledilmez. Şahsan bir lokma, bir 
hırka, ile bu memlekete çalışmaya gönüllü bir 
insan olarak, herşeyde müsavat olmak şartiyle 
taraftarım. Ama bugünkü durumda arz etti
ğim gibi ücretlerde ve dolayısiyle halka hiz
mette dahi müsavat olmıyan bir parlâmentoda 
bu meselenin de âdilâne, bir şekilde halledilmesi 
zaruretine inanmaktayım. Mesele, paranın az 
veya çokluğu değildir. Mesele, prensip mesele
sidir. Siz Türk mebusunu, Türk senatörlerini 
millete şerefle hizmet edecek* bir seviyede tut
mak mecburiyetindesiniz. Aksi takdirde geçen 
sefer önümüze gelen kanunlar gibi, birçok vic
dan yıpratıcı ve üzücü kanunlar gelebilir. Ve 
bu memlekette, mebus olmak maddi ve mânevi 
felâketle neticelenenen bir mesele olmaktan çı
karılmalıdır. Ve işi demagoji mevzuu etmeden, 
ne zengin olabilsin, ne de kimseye muhtaeolsun, 
millete hizmet edecek seviyede bir Ödenek temi-
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nine mecburuz. Benim esaslı gördüğüm noktalar 
budur. Kanunun tekniği yüksek takdirlerinize 
kalmıştır, hürmetlerimi arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ooşkunoğlıı. 
KÂMÎL COŞKUNOÖLU (Uşak) —• Muhte

rem arkadaşlar, benden evvel konuşan arkadaşım, 
hâkim ödeneklerinden bahsetti. Bu münasebetle 
söz almış bulunuyorum. Hâkim ödeneklerinin 
maktu yüzde 15 Gelir Vergisine tabi olduğunu 

«ifade ettiler. Durum (iyle değildir. Devlet Şû
rasının kararının mahiyeti de başkadır. Hâkini 
Ödenekleri, kendi ödenek faslında müterakki nis-
bete tabidir, Devlet Şûrasının kararının mahi
yeti şudur : Bidayette Maliye hâkim maaşlariyle, 
ödenekleri eeınedcrek müterakki nisbeti buna gö
re hesabetmiş idi. Devlet Şûrasına dâva açıldık
tan sonra, Devlet Şûrası vermiş olduğu kararda, 
ödenek ayrı, aylık ayrı olarak müterakki nisbete 
tabi tutulur, diye karar vermiştir. Yoksa hâkim 
ödeneklerinden yüzde 15 i kesilir, değil. Faraza, 
hâkim ödeneği .1.2 bin lira tutuyorsa, ayda biner 
lira hesabiyle, 12 bin liranın yüzde 15 ten. tutarı 
şudur, diye, değil. 12 bin liranın cetveldeki mü
terakki nisbeti ne ise, odur. Aynı şey değildir. 
Binaenaleyh, bu mevzuu burada şahsan tavzih 
etmekte fayda görüyorum. Milletvekilleri ve se
natörlerin aylıkları meselesine gelince : Bende
niz, bu işin halli yerinin burası olmadığına 
kaaniim. Bu isi Anayasanın 82 nci maddesi hal
letmiştir. Anayasanın 82 nci maddesiyle halle
dilen bu mevzu, Mecliste uzun zaman müzakere 
edildi ve bugünkü barem veyahut bugünkü had, 
miktar tesbit edildi. Milletvekillerinin maaşı az
mış, veya çokmus, artırılması lâzımgelirmiş veya 
gelmezmiş, bunun münakaşasını burada yapımı
nın imkânı olmadığı veya fayda bulunmadığına 
kanaat getirdim. Eğer ayrı bir kanun teklif eder
lerse, veya Anayasanın tadilini, teklif (-derlerse, 
o zaman münakaşa ederiz. Kaldı ki, bendeniz 
Anayasa hükmünün tadilinin de bugünün içti
mai şartlarımıza ve bünyemize uygun olduğu 
kanaatinde değilim. Bugünün şartlarına göre 
Anayasanın hükmü doğrudur. 

Vergi meselesinde bir hususiyet. Sayın Ba
kan daha evvel Yüksek Heyetinize arz etmiştir, 
yalnız stopaj suretiyle; serbest meslek erbabına 
ödenen paralardan kesilen % 15 hariç, hiçbir 
suretle müterakki ııisbetiıı nazara alınması, bir 
sistem mevcudolmadığı halde, milletvekili ve se
natörler için maktu yüzde 15 vevahut vüzde 15 

in diğer gelir unsurlariyle, mebus tahsisatının 
diğer vergi unsurları, kazançları varsa onlarla 
birleştirilmiyerek yalnız başına vergiye tabi tu
tulması usulü, Senato için. Millet Meclisi için, 
daha doğrusu yasama organı için istisnai bir hü
küm olur. Bu istisnai hükmü biz vatandaş kar
sısında müdafaa edemiyeceğimiz gibi, hak ve 
hukuk kaideleri bakımından da, hukuktaki ob
jektif ölçüler dâhilinde müdafaa edemeyiz, arka
daşlar. 

Bu itibarla bu teklifin reddi uygun olur, ka
naatindeyim. Maruzatım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın tfge. 
İSKUNDEb! CFNAP EGE (Aydın.) — Muh

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, sözleri
me bih'ük bir teessürle bağlıyacağım. O da şu
dur ki, eğer Sayın Maliye Bakanı madde ile 
ilgili izahatlarını buyurmasalardı, bendeniz bu 
maddenin neye şâmil olduğunu aıılanııyaeaktım. 
Bunun sebebi son günlerde önümüze getirilen 
ve ekspres suretiyle geçirilen kanunlardır. Bu 
şekilde kanunlar getirilirse, bu şekilde müzake
reler yapılırsa neticede Parlâmento üyeleri am
bale olur, hangisini hangi noktada tetkik edip. 
hangisine cevap vereceğini ve hangisi üzerinde 
duracağını bilemez. Onun için bu noktayı tasrih 
etmeyi bir kere daha bir vicdan borcu bilirim. 

Arkadaşlarım, bunun dışında şunu söylemek 
isterim ki, biz seçim mıntakalarından gelen ki
şiler, hepimiz büyük fedakârlıkları zaten kabul
lenmiş de gelmiş vaziyetteyiz. Bugün 2 600 -
2 700 liranın Ankara'da yetişip yetişmiyeceği 
üzerinde münakaşayı insaflarınıza bırakıyorum; 
Biz bugün her hangi bir şekilde şu maddeden, 
bu fasıldan istifade ederek üç kuruş, beş kuruş 
maaşını artırmayı arzıüayacak insanlar değiliz. 
Bir arkadaşımız takrir vermiştir, bu takrir ka
bul edilir veya edilmez. Burada konuşan arka
daşlarımızın hepsi şahısları adına konuşmakta
dırlar. Bendeniz de şahsım adına konuşuyorum. 
Ben bu teklifin, bu önergenin aleylıindeyim. Ve 
şöyle ki, biz bugün memlekete bir milyar küsur 
milyon liralık vergi tahmil etmeye çalışırken 
bize yüz, iki yüz lira temin edebilecek ve bu da 
hiçbir şeyi karşılamıyacak olan bir hususta, va
tandaşın «mebuslar, senatörler böyle yaptılar» 
söylentisini ben asla, ve vicdanen kabul etmeni 
arkadaşlar. Onun için biz öyle bir devrenin için
deyiz ki, milletimiz baştan sona kadar bir feda
kârlık içerisindedir. Övle inançlar ieindeviz ki, 

202 



C. Senatosu B : 48 
taksiye dolmuşa binmeyip otobüste gitmeyi şeref 
sayıyoruz. Milletle, vatandaşla bu kadar omuz 
omuza olan insanların, yüz lira, üç yüz lira ne 
hayatlarına bir ferahlık getirebilir, ne de onlar 
bu söylentilerin vebali altına girmek isterler. 
Den şunu teklif ediyorum : Muhterem arkada
şım benim biraz önce bahsetmek istediğim tet
kiklerin imkânsızlığından ötürü belki acele ola
rak verdiği bu teklifi lütfetsin geri alınsın ve 
böyle bir mevzu Senato kürsüsüne getirilmemiş 
olsun. Hürmetlerimle. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bulak geri alıyor musun? 
CEMALETTİN BULAK (Samsun) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — O halde bir dakika, söz sırası 

Sayın C üz ey 'in. 

BAKİ GÜZEL (Bursa) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; nıevzuumuz vergi 
prensipleri meselesidir. Evvelâ bu prensipleri 
ele alacak olursak, meselenin içinden daha ko
laylıkla çıkmamız mümkün olur. 

Gelir Vergisi Kanunu Türkiye'de niçin ihdas 
edilmiştir? Evvelâ bunu tetkik edecek olursak, 
meseleyi, mevzuu hakikaten aydınlatmış oluruz. 
Gelir Vergisinin esası müterakkiye! usulüdür. 
Yani az kazanan insan az, çok kazanan insan 
çok, devlet hizmetlerine kazandığı ııisbette yar
dım etmek prensibi. 

Şimdi biz bu kanunla, ben diğer mevzularda 
konuşmuyorum, bu kanunla evvelâ bu prensibi 
ortadan kaldırıyoruz, yok ediyoruz. İkincisi de, 
bir teklif daha var, geçim indiriminden sonra 
% 15. Ya geçim indirimi olur vergiye tabi olur, 
yakutta topunun üzerinden olur. Şimdi hem ge
çim indirimi, hem de geçim indiriminden sonra 
yüzde 15 meselesi hakikaten biraz aykırı düşü
yor. Ve sonra deniliyor ki, «diğer beyanname
ler de gösteriimemeli» muhterem arkadaşlarım, 
ben ticaret sahibiyim, Gelir Vergisine tabiyim. 
Ziraatten de Gelir Vergisine tabiyim. Benim ver
gim bunların dışında kalacak, bu olmaz. Bir tüc
car diğer vergilerini de beyannamelerine dâhil 
ederken, mebus olduğu zaman bunu, bu ücreti 
beyannameye dâhil etmemek demek, kendi için 
bir imtiyaz istemek ve bu imtiyazı kendisine te
min edecek kanuna vey vermesi demektir. Bina
enaleyh, bu bakımdan da hakikaten imtivaz is-
tiyen vaziyette bir kanunu çıkarmayı, ben kendi 
menfaatlerimize uygun görmüyorum. 

18 . 2 .1983 O : 2 
Bir doktor kazanacak; Senatodan çıkacak, 

muayenehanesine gidecek, muayenesini yapa
cak, para kazanacak, fakat kazanacağı bu pa
rayı beyanname içinde gö'stermiyecek; bir 
avukat yine kazanacağı parayı bu beyanname 
İçerisine bunu ithal etmiyecek. Böyle adalet 
olmaz arkadaşlarım. Bu beyannameyi verir
ken ben evvelâ kendim Devlete karşı müsterih 
olmalıyım. Ben tüccarını, belki bu söyledik
lerim benim aleyhime ol'acak. Fakat kanun 
•bakımından, adalet kakımından adalete en uy
gun olan bir sistemdir. Bu bakımdan bu ka
nun çıkarsa dahi hiç olmazsa bu kısmının değişme
si lâzımgelir. Bugün milletvekillerinin hakika
ten sıkıntıda oldukları Ibu mevzuu bu şekilde 
halletmeye imkân yoktur. Ayrı bir mevzuat 
getirmek, ayrı yolda araştırmak daha iyi olur 
kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

CEMALETTİN BULAK (Samsun) — Muh
terem Başkan, kıymetli üye arkadaşlarım, kıy
metli huzurlarınıza takdim ettiğim ve müzake
reye arz edilen takririm münasebetiyle arka
daşlarım tarafından <serd edilen mütalâaları 
dinlemiş 'bulunmaktayım. Fakat esefle kaydet
mek isterim ki, takririmde ilmî ibir hüviyet ve 
lisanla izah edilen mucip sebepler, burada 
tamamen siyasi bir polemiğe yol açacak bir 
zaviyeden ele alınmak suretiyle tağyir edilmek 
istenmiştir. Halbuki hu takririn muhtevası 
bizzat Anayasaya olduğu kadar, üzerinde ta
dil için görüşmekte olduğumuz Gelir Vergisi 
mevzuatına da hakkiyle uygun ve yerinde bir 
tekliftir. 

Şimdi kıymetli müsaadelerinizle Gelir Ver
gisinin, Sayın Maliye Bakanı tarafından huzu
runuzda okunan maddelerine istinadetmek su
retiyle ve bizzat bunu ihticaç. ederek, takriri
min ilmî hüviyetinin mânasını iza.hu çalışaca
ğım. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun -1 nci 
maddesi; «gerçek kişilerin gelirleri Gelir 
Vergisine tabidir. Gelir, bir gerçek kişinin 
takvim yılı içinde elde ettiği kazanç, ve irat
ların safi tutarıdır.» der. Şimdi, şu maddenin 
tarifine göre ntllletvckillermJn Anayasa ile ken
dilerine ödenmesi zarureti kaimi edilen ödenek 
ve yollukların milletvekilleri için şu Gelir Ver
gisinin tarifine 'giren gelir ve gelirlerin safi ka
zanç şeklinde bir kazanç olarak mütalâası müm
kün olursa belki hu noktai nazarlar da doğru 
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olabilir. Fakat' aslında ifade edilen bir millî va
zifenin millet namına, reyle kendilerine vazife 
tevcih edilen insanların bu vazifeyi ıburada hak
kıyla, liyakatle ve dirayetle her t ü r l ü ihtiyaç ve 
her tür lü maddi, mânevi sıkıntıdan azade şekil
de ifade edebilmeleri için kendilerine ödenen 
tazminat, mahiyetindeki ödeneğin b i r gelir sa-
yılunası bir kere hukuk ve vergi sistemine ve 
mantığına giremez, giremediğinin delili olarak 
da ikinci maddeyi işhadediyorum. « (Mi re giren 
kazanı; ve i rat lar şunlardır .» Başta ticari ka
zançlar. Soruyorum, milletvekilinin aldığı öde
nek, tahsisat bir t icari kazanç mıdır? 

Zirai kazançlar. Hu mudur? Serbest meslek 
kazancı faaliyeti midir? (kıyrimenkul sermaye 
iradı anıdır? Menkul sermaye iradı imidir? Yok
sa, bu nevi kazançlara girıııiyen, başka bir kazanç 
-mıdır? 

Şu halde 'bir kere gelir mevzuuna giren ve 
birinci maddesiyle, ikinci maddesinde mevzu 
ve unsurlar ı tâyin edilen kazançlardan birisine 
girmediğine göre bu şekilde b i r tazminatın ka
tiyen kazanç addedilmemesi ve bir tek kuruş ver
giye tabi tutulmaması lâzımdır. Şimdi tadi l üze
rinde durduğumuz 61 ne i maddeyi dikkatlerini
ze arrz ediyorum. Burada sanki milletvekilleri
nin, senatörlerin maaşı bir ücret addedilmek is
tenmiştir. Ücretin tarifi yapılırken vâzn kanun 
(il ne i maddede su tadili kullanmıştır : «Ücret, 
iş verene tabi ve muayyen bir iş yerine bağlı 
olarak çalışanla'ra hizmet, karşılığı verilen para 
ve aynılarla sağlanan ve parayla temsil edilebi
len. menfaatlerdir.» 

Simdi, demek ki, ücret, mefhumunun ödene
ği kapsaması için •milletvekillerinin, senatörle
rin evvelâ bir iş verene, biı* patrona bağlı olması, 
saniyen bir iş yerine bağlı huluuması lâzımdır. 
Halbuki arkadaşlar, milletvekili ve senatörlerin 
milletten başka, millet ira'desi hâkimiyeti, kud
retini temsil etmekten başka bağlı oldukları hiç
bir müeyyide, hiçbir şahıs yoktur. Bunlar ın 
vazife yeri Türkiye 'dir ve muayyen bir iş yeri de 
yoktur. Su halde, bu ücret tarifinin içine hiç
bir zaman milletvekili ödeneğinin girmiyeceği 
hususunu dikkatinize arz etmek isterim. Ama, 
evvelce ( M i r Vergisi Kanununun 1. ve 2 ııci 
maddesi şümulüne girmediği ve sonradan 01 nci 
maddeyle yapılan ücret tarifine de girmediği 
iein, kanun zorlanarak, tarif ve tabir ler itilerek 

bâzı ödeneklerin, tediyelerin edilmiş ücret şü
mulüne ithal edilmesi için bir istisna yaratı l
mıştır. Yani demek isterim ki, burada mille!ve
killerine şu takririmizle: bi r istisna yapılmıyor, 
istisnai olarak milletvekilleri bu kanun şümulü
ne girmediği halde zorla sokulmak istenerek 
(il nci maddenin M ucü fıkrasına bu ilâve edil
miş oluyor. (ılîro'va sesleri) 

Şimdi, şu noktayı da yüksek dikkat ve tak
diri erinize arz el m ekle iktifa edeceğim : 

J9o sayılı Kanun yürür lüğe girdiği zaman, 
Anayasa, Cumhuriyet Senatosu seçimi hakkın
daki Kanun ve nihayet b u g ü n k ü 'hüviyetiyle 
Büyük Millet Meclisi yoklu . O zaman senatör
lük: müessesesi bulunınuyordu. Kanunun 01 nci 
maddesinin. :» ncii fıkrası aynen şöyle der : 
«Milletvekillerine, il genel meclis ve belediye 
üyelerine ve kurul lar ın idare meclisi, başkan ve 
üyelerini1, denetçilerine, tasfiye memurlar ına 
ve bun la ra benziyen diğer kimselere bu sı
fatları dolay isiyle aylık ödenek, tahsisat , aidat , 
huzur hakkı , ücret , ikramiye , pr im, temet tü 
hissesi gibi 'muhtelif adlar la yapı lan ödemeler
den»' derken, o zaman Büyük' 'Millet 'Meclisi 
ve Senato bu lunmadığ ına göre bunun b i r rük
nü ohırak senatör lük olmadığına göre, bura
dak i milletvekili tâbirini, senatörlere teşmil 
etmek suretiyle, esasen yap ı lmak ta olan iev-
kii'atın hatalı ve yanlış o lduğuna kaaniim. Be
nim tekririm, belki b u noktada, hem kanun 
•mevzuuna girmiyen bir hükmü kanunileşt i re-
rek bizden bir üc re t kesil meşini mümkün kıl
mak , b i r vergi kesilmesini teinin etmek ve 
hem de şimdiyo k a d a r yapılmış olan kanunsuz 
durumu, b i r şekil 'bakımından telif etmek mak
sadına, matuf tur . Bu mevzuda, a rkadaş lar ım, 
söylenecek çok sözler olabilir. Ve bahusus bu 
ilmî bir mevzu olduğu için, aynı zamanda bü
yük münakaşa konusudur da, ka t iyen takr i 
rimde, zannedildiği ve ifade edildiği gibi, böyle 
bir siyasi bir polemik, yahut da; milletvekillerinin 
maaş, aylık ve yolluklarının azlığından dolayı 
bir .miktar ilâvesine, zamınedilunesine mâtut ' bir 
gayret şeklinde telâkki edilmemesini hassaten 
muhterem arkadaşlarımdan rica ederek, takri
r imde sebat ettiğimi, onu kat iyen geri almak -ih
tiyacını duymadığımı bir kere daha yüksek hu
zurunuzda belirt i rim. 

BAŞKAN' Sayın Bulak, bi r dakika. Şim
di mühim bir mesele var efendim. Umumi He-
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yette okundu, şüphesiz sayın üyeler çok dikkat 
etmediler ama mühim bâzı hususlar var ki, be
nim hukuk anlayışıma ve Anayasaya pek uygun 
görmedim. Bu 'hususta. Umumi Heyete izahat 
verir misiniz? «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyeleriyle ilgili hüküm, J5 Ekim 1961 tarihin
den itibaren uygulanıl'.» gi'bi .geçmişe de teşmil 
edilecek 'hususlar vergi nıovzuuyla nasıl bağda
şabilecek? Bir önceki fıkrada da «Bunlardan her 
hangi bir sebeple (ielir Vergisi bakımından mü
kellefiyete taıbi ulanlar istihkaklarını senbest ka
zanç beyannamesinde göstermezler. Bu istih
kaklar müterakki sisteme tabi değildir.» diyor
sunuz. Bu iki husus hakkında Umumi Heyeti 
tenvir eder misiniz? 

CEMALETTİN BULAK (Devamla) — Hay 
hay efendim, emredersiniz. Evvelâ ikinci nok
ta lıakkmda izahat vereyim. Bu suretle birinci 
hususa da cevap, vermiş olacağım. 

Aslında 198 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
birinci maddesine göre, Gelir Vergisi mevzuuna 
girmeyen, 2 nci maddedeki unsurlara da katiyen 
uynııyan 61 nci maddedeki ücretin tarifine de 
asla tetabuk etmiyen, keza Gl nci maddenin '•) 
ncü bendindeki fıkranın da şümulü dışında ka
lan bu verginin, bu tahsisatın vergilendirilme
si keyfiyeti, esasen, kanaatimce yanlış ve yolsuz 
olduğu için, bunun şimdiye kadar geçmiş olan 
tatbikatının ıslahım mümkün kılmak üzere, 1 
Fkim tarihinden itibaren... 

BALKAN - - lo Fkim tarihinden itibaren 
efendim. 

OFMALETTİ\ BULAK (Devamla) —• Fvet, 
efendini, 1.1 Fkim tarihinden itibaren uygulan
masını teklif etmiş bulunmaktayım. 

Saniyen arz ettiğim gibi. bunlar kazanç mef
humuna girmediklerine göre, ticari, zirai, ser
best meslek faaliyeti v. s. gibi kazançların Ge
lir Vergisi murakabesine tabi tutulmasını istih
daf eden diğer mükellefiyetler âdadına ithal 
edilmiyerek müstakil bir faaliyet ve ayrı bir hü
viyet içinde mütalâa edilmesini mümkün kılmak 
için bunlardan müstesna tutulmasını da, yani, 
defter ve yekûnlara ithal edilmemesi keyfiyetini 
de teklif etmiş bulunmaktayım. Teklifimin da
yandığı mucip sebepler bunlardır. Bilmem başka 
açıklamaya ihtiyaç var mı? 

BAŞKAN — Teşekür ederiz. Sayın Bakan, 
sizden önce Sayın Ersü söz istemişti. Acaba, on

dan Önce mi, yoksa sonra mı konuşmak istersi
niz ? 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Ben sonra ko
nuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANİ FEKİİ) MELEN — Muh

terem senatörler, sayın teklif sahibi, teklifini 
izah ederken, bir yolsuzluğu düzeltmek üzere 
bu teklifi verdiklerini beyan ettiler. Bir yolsuz
luk varsa hemen arz edeyim ki. Meşrutiyetten 
bu yana yapılan bir yolsuzluktur İm. Onun için, 
tekliflerinde başlangıç tarihi olarak 50 senelik 
bir maziye kadar gitsinler. (Sağdan, bu müdafaa 
değil ki, sesleri) Evet, 50 seneden beri tatbik 
edilmektedir. 

Muhterem senatörler, sayın senatör, «Yersiz
dir, Gelir Vergisine girmez.» diyor. Niçin 1.. Ge
lir Vergisinin 1 nci maddesi şöyle diyor : 
«Gerçek kişilerin» ki milletvekili de bir gerçek 
kişidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir takvim yılı 
içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı
dır» Sayın senatör diyor ki, «bu ne kazanç, ne 
de irattır.» 

Şimdi gelelim ikinci maddesine. Umumi tâ
birler, umumi mefhumlar kullanmış, aşağıya 
indikçe tarifini yapıyor. Gelir Vergisinin ikinci 
maddesinde şöyle sayıyor. «Gelire giren kazanç. 
ve iratlar şunlardır.» diyor. «Ticari kazanç» 
evet milletvekilinin kazancı ticari kazanç değil
dir, «Zirai kazanç» evet milletvekilinin kazancı 
zirai kazanç da değildir, «Ücret, serbest meslek, 
gayrimenkul» ve saire.. 

Muhterem senatörler, evet, çıklak olarak al
dığınız takdirde, bu ücret değil, çünkü ücreti 
vâzıı kanun başka şekilde tarif etmiştir, buna 
dâhil değildir, başka şekil de buraya giremez, 
diyebilirsiniz. Vâzıı kanun, gelir unsurlarını 
mümkün olduğu kadar, birbirine benziyen gelir
leri bir araya toplamış, bir isim altında zikret
miştir. Faraza, ücret, kazanç. Şimdi arz edece
ğim; kazanç denince neler kazam; mefhumuna 
giriyor. Gayrimenkul sermayelerine neler giri-
giriyor. Bu sermayeleri tarif, hepsini kapsıyama-
dığı için, bir tarif yapmış, ondan sonra tarifin 
dışında kalması ihtimali olanları da saymıştır. 
Hepsinde böyledir. Meselâ, ticari kazanç demiş; 
bakın tüccari, kazancı kendi maddesiyle nasıl 
tarif ediyor : «Tüccari kazanç : Her türlü tüc
cari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar, 
tüccari sayılır.» Şimdi, bunun dışında kazanç ol-
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duğıı halde, kazanç denilmesinde itiraza uğrıyan 
gelirler de vardır. Eğer, bu kadar çıplak kalsa 
idi, sayın senatör gibi diğer kazanç sahipleri de, 
biz bu mefhuma girmeyiz, diye söylerlerdi. Bu
gün de derler, eğer bu mantık doğru ise. Ama 
saymış bunları. «Bu kanunun uygulamasında 
aşağıda yazılı kazançlar, tüccarı kazanç sayılır. 
Maden ve taşoeakları, kum, çakıl istihsal yerle
ri. . .» diye bunları ticari kazanç saymış. Ama 
bunlar ticari değil. Bu mantık kaimi edilirse o 
vatandaşlar da gelecek, kanun yolsuz tatbik edi
liyor. Ticari kazancı tarif etmiş, ama arkasın
dan bizi de ticari kazanç beyanına sokmuş, diye
cekler. «kendi namı hesabına menkul kıymeti 
alını - satımı ile uğraşanlar, satınalmaıı veya 
trampa suretiyle iktisabolunan araziyi parça-
Uyarak kısmen satanlar. . .» bütün bunları ticari 
kazanç saymıştır. 

Gelelim ücretlere : ücretler. Serbest meslek 
kazancı. Serbest meslek kazancını tarif etmiş ar
kasından, «Bu kanunun tatbikatında gümrük ko-
müsyoncuları, borsa ve acentalar, noterler, no
ter görevini ifade edenler serbest meslek erbabı
dır» demiş. Demek ki, bu tarif dışında kalanları 
tamamlamış, toplamıştır. Bunu yapmadan, şunu 
yapabilirdi; birinci maddesinde bütün bunları 
sayardı ki, eski Kazanç Vergisinin sistemi o idi. 
Kimler Kazanç Vergisine tâbi ise, noterini, ma
dencisini, tek tek saymıştır. Ama, yeni kanun 
vergileri muayyen gruplara ayırmış, tariflerini 
yapmış, tarif dışında kalan, fakat mahiyet iti
bariyle, onlara beııziyen kazançları da bu tarif 
içine almış, ücretler de aynı şekilde, ücretin tari
fini yapmış. Fakat, milletvekili, belediye meclisi 
üyesi veya il. genel meclisi üyesi, bir yere bağlı 
olarak çalışmadıkları için, binaenaleyh, tatbi
katla bu tarifin dışında kalabileceği için onları 
da ayrıca zikretmiş ve saymış. Bu durum karşı
sında görülüyor ki, prensipte en ufak bir fark
lılık yok ve başından itibaren aynı muameleye 
tâbi tutmuş. Bu sebeple, sayın senatörün, sayın 
teklif sahibinin yanlış ve yolsuz olarak bir tat
bikat gördüğü kanaatine iştirak etmiyorum. 

Senatörlere gelince; filvaki kanunumuz mil
letvekili demiştir; eğer sayın senatör kendisini 
milletvekili mefhumu içinde mütalâa etmiyorsa, 
ki mümkündür bu anlayış, bir tatbikat mesele
sidir, itiraz eder, haksız olarak benden vergi ke
siliyor der, Devlet Şûrasına müracaat eder, me
sele halledilir. Veya bir kanun teklifi ile gelir, 
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meseleyi halleder. Yoksa, istisnai bir nisbet tek
lifi suretiyle bu meseleyi halletmeye imkân yok
tur. 

Hâkimlere temas edildi. Hâkim ödeneği, baş
ta izahat sırasında da arz ettim, Gelir Vergisin
de ayrı bir nisbet mevcut değildir. 10 dan baş
layan ve 00 a Ikadar devam eden müterakki ibir 
tarife sistemi mevcuttur. Herkes o tarifeye ta-
Ibidir. Serbelst meslek erbabına stopaj suretiyle 
tatbi'k edilen nisbet bir avans nisbetidir. Avans 
olarak vergi alınır fakat', serbest meslek, erlimin 
beyanname verdiği için, beyannamesinde yine 
müterakki hizmet üzerinden vereceği vergiden 
'bunu mahsubeder, binaenaleyh, bu aslında farklı 
bir nisbet Ideğildir. Sadece bir avanstan ibaret
tir. Eğer biz ibaşka memlekcetler.de olduğu gi
bi ücret erbabına sene donunda beyanname ver
dirtmeyi si^teminıize soksa idik, o'betle mümkün
dü; hizmet erbabından avans olarak bir vergi 
alırdık, sene sonunda beyan edeceği gelirler 
üzerinden, tarifeyi tatbik oderelk, bunu mahsub-
ederdik. Böyle bir sistemi bizim vergi kanunla
rımız 'kabul etmediğine göre, .burada bir avans 
taribvkatına da mahal ve imkân yoktur. 

Hâkim ödeneğine gelince, muhteremi arka
daşlarını ; bir arkadaşımız daha işaret etti, 'hâ
kini ödeneği % 15 nisbet»1 tabi değildir. 'Bu öde
neni miktarına göre larifede hangi ııis'bete te
kabül ediyorsa o nis'bet üzerinden vergi veril-
nuikte lir. Sadece burada bir nokta vardır. Muh
telif cihetlerden alman istihkaklar. Tatbikata 
bunları birleştirip, vaktiyle bizim Kazanç Ver
gisi sistemimizde öyleydi bir 'kimse bir yerde 
memurdur, bir de öğretmenliği var. İki yerden 
aldığı istihkak birleştirilir ve ıbunlar müterakki 
nisbete laibi tutulur. Bunun iatbikaCı, tatbikat
çıları yorduğu için. Gelir Vergisi sisteminde mü
samaha ile karşılanmış, 'muhtelif yerlerden alı
nan ücretler ayrı ayrı vergiye tabidir, demiş, 
miktarın tekabül ettiği nis'bete tabi tutmuştur. 
Hâkim ödeneği de böyledir. Ufak ödene'kleriıı 
miktarı az olduğu için yüzlde 15 e tabi, ama bü
yük ödenekler, 800 liraya falan çıkanlar yüzde 
15 nisbetinde vergiye tabidir. 

B;r no'ktavı daha arz edeyim, Sayın senatör 
arkadaşımız bu kanun ekspres süratiyle geldi, 
tetkik edemedik. Bu kanun 8.10.1962 tarihinde, 
bundan tam 102 gün evvel B. M. Meclisine Hükü
met •tarafından sunulmuştur. O tarihten beri ko
misyon komisyon üzerinde çalışılmaktadır ve 
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J02 gün zarfında buraya gelmeştir. Binaenaleyh 
102 gün içerisinde Mecliste müzakere edilen bir 
kanuna ekspres süratiyle çıkan bir kanun naza
riyle bakmamak lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Muhterem senatörler, Iburada bendenizin üze
rinde duracağını vergi prensiplerime aykırı ol
ması bakımından en mühm niokta; birleştirme, 
mevzuudur. Bu talkrir ka'bul edildiği takdirde 
muhterem senatör ve 'milletvekillerinden tüccar 
olanlar, avu'kat olanlar', sanayici olanlar veya 
gayrimenkul sahibi olanlar mevcut ise yıllık 
beyanname veriyorlarsa, !bu takrir birleşmeyi 
önlemektedir. işte asıl bu türlü mükellefler 
belki beş bin, on 'bin lira veya onun üstünde bir 
kazanç sağlıyaeaklardır, .bu takrirle. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — ıSayın Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Ta'biî Üye) — Sayın arka

daşlarım; tekrar söz almaya niyetli değildim. 
(Bu hususta kanaatlerimi arz etmiştim. Yalnız 
bana aidollraıyan veya benim kasdettiğim mâ
nada olnııyan, milletvekillerini töhmet altında 
'bırakan (konuşmalar yapıyorlar arkadaşlar di
ye ifadede bulundular. Konuşmalarım hafızala
rınızda gayet tazedir. Sayın milletvekilleri töh
met altında bırakan bir cümlejd ben burada 
asla sarf etmedim. 

BAŞKAN —• Zaten o da umumi konuştu. 
VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Binaenaleyh, 

arkadaşımın bilhassa «Tabiî üyeler» diye ıbaşlı-
•yan sözlerinden sonra sarf ettikleri bu sözler
le, zannederim, bizim konuşmamızda arkadaş
ları töhmet altında bulundurduğumuzu zannet
tirdiler veya bu zehalbı verdiler. Bu .maksatla 
arz etmek isterim ki; sayın milletvekillerini töh
met altında bırakan bir cümleyi 'ben burada sarf 
etmedim. (Binaenaleyh böyle bir hususta bana 
cevap vermesi doğru olmazdı. Snyın Alâeddin 
Bev arkadaşımızın, ayrıca «Sayın Tabiî üye ar
kadaşlarımız alınmasınlar» diye söze başladılar 
ve «onların 'çok büyük miktarlarda aldıkları 
paralan, vesaire» .gibi bir kelamda bulundu
lar. Her zaman hesap vermeye hazır bulundu
ğumuz giibi, bir müktesep hakkın taarruza uğra
masının ne kadar güç okluğunu kendilerine ifa
de etmek isterim, bu 'bir. 

likincisi, bendeniz tetkik ettim parlâmento 
çatısı ali tında ikiyüz küsur kişi emekli var. 
Bunların hepsi bu ödenekleri almaktadırlar. 
Acaba, sayın arkadaşımız Alâeddin Beyefendi 
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«Ta'biî Üyeler alınmasınlar» diye söze başla-
'makla polemik yapmak istediklerine ben kaani 
oluyorum. Nasıl oluyor da polemiği biz yapma
dığımız halde bize polemik yapıyorlar diye id
diada bulunuyorlar, ki polemiği Ibizzat kendi
leri yapmış olarak?.. 

Son olarak şunu da arz etmek isterim; avu
kat, doktor, mimar, mühendis, tüccar hâsılı bil
ûmum serbest meslek erbabı, bütün arkadaşla-
ri'mız işlerini Iterk edip seçildikleri gaye uğ-
rurida bu çatı altında çalışacaklarsa hazırlıya-
cakları böyie (bir tasarıya şahsım ve arkadaş
larım adına imza koyacağıma söz veriyorum. 
Hepsi işlerini terk etsinler, dışarıda bir kazanç 
sağlamasınlar burada millet adına çalışsınlar 
bizler de o tasarıya imzamızı koyacağız, arka
daşlarım. (Sağdan, gürültüler) 

BAŞKAN — ilgisi yok efendim. 
VEHBİ ERSÜ (Devamla) — Sayın Maliye 

Bakanı son olarak sözlerini bağlarken temas et
mek istediğim bir noktaya daha dokundular. 
Durumu daha açıklamak isterim; müterakki 
vergi sistemini kaldırırken, birinci konuşmamda 
da arz ettiğim gibi, yalnız 100 veya 150 liralık 
bir gelir artışı sağlamakla kalmıyor, bir de bu ta
sarı serbest meslek sahasında çalışan arkadaşla
rımıza çok büyük bir maddi imkân sağlıyor. Bu
rada arkadaşlarımıza bir maddi imkân sağladığı 
yönünden değil vatandaşlarımızla eşit şartlar al
tında olnııyan bir hükümden istifade ettirilmesi 
istendiği için aleyhinde bulunmuştum. Sözleri
me son verirken çok istirham ediyorum, bize ait 
olnııyan sözleri bize aitmiş gibi burada kullan
masından Asıl polemik bu olur, zannediyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. 
OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Cumhuriyet Senatosu üyeleri; müza
kere edilmekte olan kanunun şahıslarla ilgili 
hiçbir tarafı yoktur. Kanunun istihdaf ettiği 
gaye, mebusların bizatihi hukuki durumlariyle 
vergi bakımından tabi tutulmak istenilen mev
zudur. Verilen önergede, mebusun hukuki du
rumu nedir ve bir ücret sistemine tabi tutulabi
lir mi?.. Mevzuu bu yönden alırsak hakikaten 
mebusu, senatörü, milletvekili bir patrone bağ
lamak imkânı yoktur. Binaenaleyh, mevzuu 
yalnız bu noktadan mütalâa edecek olursak se
çilmiş, gelmiş mebus ve senatörlerin ücrete tabi 



O. Senatosu S : 46 18 . 2 .1963 O : 2 
tutulmalarına imkân yoktur. Bundan bir A êrgi 
kesilmesi mevzuubahs ise o ayrı bir şeydir. O 
muvakkat sisteme mi, müterakki «istememi, yok
sa muayyen bir nisbete mi tabi tutulur o ikinci 
plândadır. Yalnız burada enteresan bir zihniyet 
var; neden parlömanterlerle ilgili bir mevzu 
geldi mi karşımızda hemen halkı görüyoruz? 
Halbuki, buradan uzun vadeli plânın himayesi 
hakkındaki kanun, Anayasaya aykırı olarak 
geçmiştir. Bu mevzuda hiç bağıran olmadı. Ana
yasaya aykırı olduğu 194 ncü maddenin saraha
ti ile ortada. Madde diyor ki, «yalnız bütçe ve 
onunla ilgili olan mevzular 94 ncü maddeye gö
re gelir.» Binaenaleyh, bir kanun hiçbir suretle 
94 neü maddeyle müzakere edilip, çıkarılamaz. 
Fakat, maalesef çıktı. Bu mevzuda bir pole
mik yapmıyoruz. Yalnız vergi nisbeti nıevzuu-
bahsolduğu zaman eğer, burada mebusla ilgili 
ise, Hazer arkadaşımızın rengi ruhsarı şadolu-
yor. Mevzu; mebusun fazla aylık istemesi veya 
bâzı arkadaşlarımızın yersiz konuşması gibi ya
ni. geçim sıkıntısı çekiyormuş, gelirken arkadaş 
pekâlâ, bunun bu nisbetlerde olacağını o aşağı, 5 
yukarı biliyordu. (ieçinı mevzıııınun dışında 
hakikaten vergi nisbetinde haksız bir kesinti 
varsa bunu burada konuşmak hakkımızdır. Bu 
ne halkı ilgilendirir, ne kimseyi. Yok eğer hak
sız bir talepte bulunuyorsak buna bir diyeceğim 
yok ; o zaman zaten böyle bir talep mevzuubahs 
olamaz. Talep sahibi arkadaşımız gayet veciz 
ifade etti. Maliyecilerde muayyen bir zihniyet 
vardır. O daima, ister ki, her şeyi vergiye tabi 
tutsun, bir kazanç, yeri bulsun. Birgün evvel 
de şöyle bir vergi mevzuumuz vardı, dış har-
camalalar hakkındaki Vergi Kanunu. 

Simdi yine Hazer arkadaşım diyecek ki, 
«geçti.» evet hakikaten geçti, pek çok kanunlar 
gibi gelip geçti, ama izin verin de söyliyeyim, 
delip geçti. Biz de diyoruz ki, mevzu eğer haki
katen Anayasaya aykırı değilse, kimseyi de mu
tazarrır etmiyorsa vergi sistemiyle ilgili olan 
nesneye muvafık mütalâa vermek mümkündür. 
Binaenaleyh ne halkı ne kimseyi rahatsız etmez. 
Fğer ücret diye bunu kabul edersek bir ücret
ten ki, vergi kesilir, bu sefer hakikaten tekaüt 
maaşı alan arkadaşlarımızın durumu mevzuu-
bahsolur. Çünkü maaş, ücret alan, devletten 
böyle bir ücret veya maaş alanların bu sefer 
kendi tekaüt maaşlarına aksi, mucibi mülâhaza
dır. Fakat burada alman ücret değil, bizatihi 

mânasiyle tazminattır. Çünkü, bu arkadaşlar 
kendi bürolarını, yazıhanelerini kapatmışlar, 1e-
kaüt olan arkadaş da başka bir iş yapacaktı, 
yapmamış, seçilmiş buraya gelmiş. Binaenaleyh, 
mevzu nedir? Mevzu evvelâ mebus ecir midir, 
değil midir? Değildir. Kazanç mıdır? Değildir. 
Tazminattır. Kendisi ödenek tâbirini koymuş. 
Ödeneğin karşısında da alacağı miktarı tâyin 
için, filân aylık, nisbeti demiştir. Binaenaleyh 
bu durum karşısında hâlâ bunu bir ücret, bir 
kazanç olarak mütalâa etmeye kanaatimce im
kân yoktur. Binaenaleyh, tadil önergesini veren 
arkadaşımın teklifine bu sebeple iştirak ediyo
rum. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Kangal söz almış 
idi. Fakat, bu arada yeterlik önergesi gelmiş bu
lunuyor. Zaten Hasan Kangal da şimdi burada 
değildir. Hasan Kangal'dan başka söz alan ol 
madığma göre Önergeyi okutup oylarınıza arz 
edeceğim. Ancak, «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi üyelerinin Ödeneklerinin vergilenmesine ai1 
takririn reddinin acık oya konulmasını arz ede
riz» diye Sayın Frsü ve 14 arkadaşı içtüzüğe 
uygun bir önerge vermişlerdir. 

Fakat zaten değiştirge Önergesi açık oya ko
nulacaktır. Ama açık oya konulması bilâhara 
olacaktır. Acık oya konmadan evvel Önergenin 
dikkate alınıp alınmaması hususu işari oya ko
nulduktan ve komisyonun filhal iştirak edip 
etmemesinin tesbitinden sonra, değiştirge öner
gesi kabul edilirse o zaman açık oya konulacak
tır. Fakat neticede Sayın Karavelioğlu, açık oya 
arz edileceği için ve dikkate alınması hususu 
neticeyi istihsal eden bir husus olmadığı için 
dikkate alınması hususunu tüzükte de bir hü
küm yok, İni sebeple açık oya arz etmiyeceğim. 
Tekrir olmasa bile neticede zaten açık oya ko
nacaktır. 

Şin.uli önergenin bütününü değil, değiştirme
yi tazammun eden kısmını okuyorum. 

«İlâvesi istenen o nci bent : 
T. 7». M. M. üyeleriyle hâkim, vali, kayma

kam ve diğer kamu hizmeti gören görevlilerin 
tazminat veya ödenek veya tahsisat adı altında. 
aldıkları istihkaklardan asgari geçim indirimi 
tenzil edildikten sonra geri kalan meblâğlar 
c/c 15 nisbetinde Gelir Vergisine tabidir. 

Bunlardan her hangi bir sebeple (îelir Ver
gisi bakımından mükellefiyete labi olanlar, bu 
istihkaklarını serbest kazanç beyannamesinde 
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göstermez. Bu istihkaklar müterakki sisi emine 
tabi değildir. 

Türkiye B. M. M. üyelerini ilgilendiren hü
küm İn Ekim 19(11 tarihinden itibaren uygula-
ıı ir.» 

Riyaset Divanınız ittifakla Yüksek Heyeti
nize §u hususu arz etmek ister ki, her hangi bir 
önergenin Anayasaya uygun olup olmaması hu
susunda, bilhassa demokratik bir Anayasayı tat
bik ile mükellef bulunan Riyaset Divanı, İçtüzük 
hükümlerine göre ne kadar bir yetkisi mevcut 
değilse de, ittifak ile Riyaset Divanınız bu öner
genin son fıkrasını Anayasanın 82 nci maddesi
nin son fıkrası ile bağdaşır bir durumda 
görmez. Anayasanın 82 nci maddesinin son 
fıkrası şöyledir : «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin aylık ve ödeneklerine her 
ne suretle olursa olsun yapılacak zam ve il A ve
ler...» hor ne suretle olursa olsun diyor, «hor ne 
suretle olursa olsun yapılacak zam ve ilaveler, 
sonra uygulanır.» ancak bu zam ve ilâveleri 1a-
kibeden milletvekilleri genel seçiminden sonra 
uygulanır.» Her ne suretle olursa olsun, milletve
killerine yapılacak zam ve ilaveleri, bir sonraki 
milletvekilleri seçiminden sonra gelen üyelere1 teş
milini derpiş eden Anayasanın bu sarih hükmü 
karşısında, 1,5 yıl sonraki bir husus dolayısiyle 
d*1 olsa bir ilâveyi tazammun eden bu teklifi, Ri
yaset Divanı ittifakla Anayasanın S2 nci mad
desiyle bağdaşır görmemekledir. Buna rağmen 
Yüksek Heyetiniz işari oyla her hangi bir karara 
varmakta elbette serbesttir. Bu görüşünü Ana
yasa ile yakın ilgisi sebebiyle, ittifakla aldığı
mız bir karar olarak Yüksek Heyetinize arz et
tikten sonra, önergenin dikkate alini]) alınmama
sı hususunu oylarınıza arz edeceğim. Şayet dik
kate alınması kabul edilirse, madde komisyona 
gidecektir, fakat komisyon hiçbir neyle bağlı de
ğildir, ya kabul eder- veyahut tekrar kendi met
ninde ısrar eder. Ondan sonra gelecek netice hak
kında Yüksele Heyetiniz bir karar verir. 

Efendim, komisyon önergenin bu kısmına iş
tirak ediyor mu?. 

(IKÇlC'l KOMİSYON ADINA SABAHATTİN' 
ORHON (fjirosun) - - İştirak etmiyoruz efen
dim. 

BAŞKAN" -— Komisyon iştirak etmiyor. Hü
kümetin. temayülü zaten belli, okunan önergenin 
dikkate alınmasını kabul edenler lütfen işaret 

buyursunlar... Kabul etmiyenler... 14 de karşı 
52 oyla önerge kabul edilmemiştir. 

Maddeyi tekrar okutturup oylarınıza suna
cağım. 

(29 ncu madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 29 ncu maddeyi kabul edenler... 

Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 30. — Aynı kanunun 64 neü mad

desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. : 

4. G-ayrimenkul sermaye iradı sahibi ya
nında çalışanlar; 

BAŞKAN — .Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek kazancının tarifi 
Madde 65. — lle\- türlü serbest meslek faali

yetinden doğan kazançlar serbest meslek ka
zancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya
de şahsi mesaiye, ilmî veya meslekî bilgiye ve
ya, ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olnıı-
yan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi so
rumluluk altında kendi nam ve hesabına yapıl
masıdır. 

Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldık
ları ücretler ile kolektif, âdi komandit ve âdi 
şirketler tarafından yapılan serbest meslek 
faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, ser
best meslek kazancıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 67 nci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki birinci fık
rada yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu madde
nin sonuna aşağıdaki ikinci fıkra hükmü eklen
miştir. 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançlarını 
Yergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttuk
ları «Serbest meslek kazanç; defteri» ne istina
den tesbit ederler. (69 ncu madde hükmü mah
fuzdur.) 

Biletle girilen yerlerde faaliyette1 bulunan 
dar mükclofiyeto tabi serbest meslek erbabı 

' diledikleri takdirde, bilet bedelleri tutarından, 
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bu bedellere dâhil resimler düşüldükten sonra 
kalan miktarın yarısı safi kazanç sayılmak 
suretiyle ver gilendiıilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mi; Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 68 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 
iş yeri kirası (İkâmetgâhlarının bir kısmım iş 
yeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı 
için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlatma 
gibi sair masrafların yarısını indirebilirler. İş 
yeri İçendi mülkü olanlar kira yerine amortis
manı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir 
kısmını iş yeri olarak kullananlar amortisma
nın yansını gider yazabilirler) ; 

2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, 
telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücret
leri, iş yeri ile ilgili ayni vergi, resim ve harç
lar; 

3. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarına 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 

4. Alınan meslek kitapları ve meslek der
gileri için ödenen bedeller ve meslekî teşekkül
lere ödenen aidat; 

5. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ika
met giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süre ile sınırlı olmak şartiyle) ; 

6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ec
zaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
giderler; 

7. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ayrılan amortismanlar (Meslekî fa
aliyette kullanılan ve değeri 1 000 lirayı aşnıı-
yan tesisat ve demirbaşlar amortismana tabi tu-
tulmıyarak doğrudan doğruya gider kaydolu-
nabilir) ; 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik ai
datı ve yardım pulları bedelleri (İndirilecek 
emeklilik aidatı, yıllık gayrisâfi kazancın 
% 5 ini geçemez) ; 

9. Meslekî faaliyetle ilgili olarak kanun, 
ilâm ve mukavelenameye göre ödenen tazmi
natlar ; 
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10. Yukardaki bentler dışında kalan, işle 

ilgili şehir dâhili nakil vasıtaları ücretleri 
(Ö,:el otomobillerini işlerinde de kullananların 
yaptıkları giderlerin yansı), posta, telgraf, 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği, asansöreü ve 
odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler (Bu 
bentte yazılı giderlere karşılık olarak mükellef
ler diledikleri takdirde 5 000 liradan fazla ol
mamak üzere gayrisâfi hâsılatın % 10 unu gö
türü olarak gider yazabilirler). 

Sebebi ne olursa olsun para cezaları ve ver
gi cezaları gider olarak indirilemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MA.DDE 34. — Aynı kanunun 69 ucu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

C! ötürü usul 
Madde 69. — Ebeler, sünnetçiler, sağlık me

murları, arzuhalciler ve gerçek kazançlarının 
tesbitinde zorluk bulunmavmdan dolayı Maliye 
Bakanlığınca tâyin edilecek olan ve meslekleri
nin ifası yüksek tahsili icabettirmiyen benzeri 
serbest meslek erbabının safi kazançları götürü 
olarak tesbit olunur. 

(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentala-
rına gümrük komisyonlarında, dâvavekilleri-
ne, müşavirlere, kurumlar ve tüccarlarla ser
best meslek erbabının ticari ve meslekî işlerini 
takibeden murakıplara ve musiki konseri veren
lere şâmil değildir.) 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 70 nci mad
desinin birinci fıkrasının 6 ve 7 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye 
7 numaralı bentten sonra aşağıdaki 8 numaralı 
bent eklenmiştir : 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri 
veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından, doğan kazançlar, serbest mes
lek kazancıdır.); 

7. O emi ve gemi payları (Motorlu olup ol
madıklarına ve tonilâtolarına bakılmaz) ile bil
iminin motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları; 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her 
türlü motorlu araç, makina ve tesisat. 
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BAŞKAN •— Madde üzerinde söz istiyenL 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3G. — Aynı kanunun 73 neü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedel
leri emsal kira bedelerinden aşağı olamaz. Be
delsiz olarak başkalarının intifama bırakılan 
mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal 
ve hakların kirası addolunur. Binalarda em
sal kira bedeli, yetkili özel mercilerce takdir 
edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira 
mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre 
taayyün eden gayrisâfi irattır. Arazide emsal 
kira bedeli. Vergi Usul Kanununa göre taay
yün eden vergi değerinin % 10 udur. Diğer mal 
ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hak
ların maliyet bedelinin ve bu bedel malûm de
ğilse, Vergi Usul Kanununun servetlerin değer
lenmesi hakkındaki hükümlerine göre tâyin olu
nan değerlerinin % 10 udur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 74 neü mad
desinin birinci fıkrasının 5 ve 10 numaralı bent
leriyle üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye 10 numaralı bentten son
ra. aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim, hare ve şerefiyelerle kiraya 
verenler tarafından ödenmiş olmak şartiyle 
belediyelere ödenen harcamalara iştirak pay
ları (Bu kanuna göre Gelir Vergisinden mah
subu kabul edilen Bina, Buhran, Müdafaa ve 
Arazi vergileri gider olarak indirilmez); 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya 
verenlerin kira ile oturdukları konutların kira 
bedeli, (Bu kira, kiraya verilen konutun kira 
bedelini aştığı takdirde fazlası indirilmez); 

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili 
olarak mukavelenameye, kanuna veya ilâma 
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 

Mükellefler (Hakları kiraya verenler ha
riç) diledikleri takdirde, yukarda yazılı gi
derlere karşılık olmak üzere hasılatlarından 
% 20 sini götürü olarak indirebilirler. Götürü 
gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe 
bu usulden dönemezler. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyenL. 

Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 81 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

G-ayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymet
lerin satışından, hisselerin devir ve temlikinden 

doğan kazançlar 
Madde 81. — Gayrimenkullerin, hakların ve 

menkul kıymetlerin satışından, iştirak his
selerinin devir ve temlikinden doğan vergiye 
tabi kazançlar şunlardır : 

1. Satınalınan, inşa edilen veya trampa 
suretiyle iktisabolunan gayrimenkullerin (Ger
çek usulde vergiye tâbi çiftçilerin zirai istihsal
de kullandıkları gayrimenkuller dâhil), gayri
menkul olarak tescil edilen hakların, gemi ve 
gemi paylarının alım, inşa veya trampa tarih
lerinden başlıyarak dört yıl içinde satılmaları, 
trampa veya istimlâk edilmeleri halinde elde 
edilen ve bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı 
aşan kazançlar (Kooperatif şirket ortaklarına 
bu sıfatları dolayısiyle şirketçe tahsis olunan 
gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tara
fından satmalmmış sayılır.); 

2. Satınalınan menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutarı 2 000 lirayı aşan ka
zançlar; 

3. Her ne şekil ve suretle olursa olsun; im
tiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı ve alâ
meti farika gibi ebedî, sınai ve ticari haklarla 
maden arama ve işletme haklarının satışından, 
devir ve temlikinden elde edilen ve bir takvim 
yılındaki tutarı 5 000 lirayı aşan kazançlar 
(ebedî hakların müellifleri veya bunların ka
nuni mirasçıları tarafından satılmasından do
ğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.); 

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin 
devir ve temlikinden, faaliyeti durdurulan bir 
işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından 
doğan kazançlar. 

1, 2, ve 3 numaralı bentlerde yazılı hadler 
asıldığı takdirde, kazancın bu hadleri aşan 
kısmı vergiye tabidir. 

Sâfİ kazanç, satış, devir, temlik veya istim
lâk bedelinden, maliyet değerleri ile bu muame
leler dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde 
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kalan giderlerin indirilmesiylo bulunur. Zirai 
istihsalde kullanılan gayrimcnkullcr üzerinden 
amortisman ayrılmışsa bu amortismanların top
lamı ayrıca maliyetten düşülür. 

Maliyet değeri tesbit edilemiyen gayrimen
kul ler için bu değer yerine vergi değeri, ticari 
kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen işlet
melerde maliyet bedeli yerine son bilançoda ya
zılı değerler esas tutulur. 

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin 
kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari 
işletmeye dâhil amortismana tabi iktisadi kıy
metlerin, hakların, işletme ve iştirak hisseleri
nin satış, devir ve temliklerinden veya istimlâk 
edilmelerinden doğan kazançlar, ticari kazanç 
sayılır ve. bunlara ticari kazanç hakkındaki hü
kümler uygul anır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
tın?. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE oî). — Aynı kanunun 82 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arızî kazançlar 
Madde 82. — Aşağıda yazılı kazançlar arızî 

kazançtır : 
1. Arızî olarak ticari muamelelerin icrasın

dan veya. ticari muamelelere tavassuttan elde 
edilen kazançların, 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan paralar, aynılar ve sağlanan her türlü 
menfaatlerin, 

:>. Peştamallıkların, gayrimenkulun tahli
yesi veya kiracılık hakkının devri için alman 
tazminatların, 

1 000 lirayı aşan kısımları; 
4. Arızî olarak yapılan serbest meslek fa

aliyetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılatın yıl
lık toplamının 1 000 lirayı aşan kısmı. 

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şe
kilde tesbit olunur.: 

1. Alım satım işlerinde : Malın satış bede
linden, maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapı
lan giderler indirilir; 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerin
de, tavassut veya hizmet karşılığında alman pa
ralardan veya sağlanan menfaat değerlerinden 
bu iş dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 

'.). Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alman paralarla aynıların ve sağlanan menfa

atlerin değerleri, peştemallıklarm ve tahliye ve 
devir tazminatlarının tutarları, bunları safi 
miktarı sayılır. (l>u gelirleri elde edenler tara
fından bu münasebetle ödenmiş giderler varsa. 
tevsik edilmek şartiyle bu giderler nazara- alı
nı r.); 

4. Dar mükı iofiyete tabi olanların yaban
cı memleketlere arızî olarak' yaptıkları ulaştır
ma işlerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci 
m-ıddedeki esaslara göre tesbit edil i i-; 

5. Serbest meslek faaliyeti dolayısiyle tah
sil edilen hasılattan bu faaliyet dolayısiyle ya
pılan giderler indirilir. 

BAŞKAN" - - Madde hakkında söz istiyen.'. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 40. •-- Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(4e!irin 'toplanması 
Madde 85. -•- Mükellefler, ikinci maddede 

yazılı kayna'klardan bir takvim yılı içinde elde 
ettikleri kazanç ve iratları (götürü usulde tes
bit edilen kazanı; ve ücretler dâhil) için bu ka
nımda aksine hüküm olmadı'kça yı'ilık beyan
name vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık 
beyannamelerinde toplamaya .mecburdurlar. 

İstisna hadleri içinde kalan kazanç Ve irat
lar için beyanname verilmez (en az geçim indi
rimi istisnadan madut değildir.) 

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı 
ticari, zirai ve meslekî faaliyetlerinden kazanç 
temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname 
verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tas
fiye devrelerine şâmil olmak üzere kolektif 
şirket ortaklan ile komanditeler ha'kkında da. 
uygulanır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlar : 

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapla
rına, intikal ettirdiği yılda; 

2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilme
mesinin mükellefin iradesi dışında'ki sebepler
den ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükel
lefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 
P, AŞK AN - - Madde hakkında söz istiyen 1. 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... M'adde kabul edil
mişti r. 
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MADDE 41. — Ayını kanunun 86 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilımiştir : 
Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir 

toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez : 
a) Tanı mükellefiyette vergiye tabi gelir 

sadece; 

1. Ücretlerden; 
2. Götürü usulde tesbit edilen ticari veya 

meslekî kazançlardan veya. bu kazançlarla üc
retlerden ; 

(Münhasıran götürü gider usulüne göre tes
bit edilen zirai kazancı dolayısiyle yıllık beyan
name veremler 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı 
-kazanç, ve ücretlerini bu beyannamede topla
mazlar.) 

b) Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir 
'Sadece; 

1. Ücretlerden; 
2. ıSerbest meslek kazançlarından ; 
3. Menkul sermaye iratlarından ; 
4. Gayrimenkullerin ve hakların satışın-

dauı, ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden 
elde edilen kazançlardan; 

f>. Arızî kazançlardan; 
A êya bunların birkaçından ibaret ise. 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — Aynı kanunun 87 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İhtiyari toplama ve beyan 
Madde 87. — Tanı mükellefiyette vergiye 

tabi yıllık gayrisfi kazanç ve iratlarının top
lamı 10 000 lirayı aşmıyan mükelleflerin bu ka
zanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi ke
silmiş bulunanları beyannameye ithal etmeleri 
ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tesbit olunan ticari 
ve meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların is
tisna hadleri içimde kalan kısımları 10 000 lira
lık badelin hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai veya meslekî kazançlarını yıllık 
beyanname ile bil dinmek mecburiyetinde olan
lar (Götürü gider usulüne göre tesbit edilen zi
rai kazançları için beyanname verenler hariç) 
yukarda yazılı ihtiyari toplanma hakkından 
favdalanamıazlar. 
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80 ncı madde mucibince ücretleri dolayısiyle 

yıllık beyanname vernıiyecek olanlardan bu üc
retlerinin tamamı üzerinden tevkif suretiyle 
vergi ödemiş bulunanlar, mezkûr ücretleri için 
yıllık beyanname verebilirler. 

Gelir telif ve patent haklarının kiralanma
sından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üze
rinden tevkif suretiyle Gelir Vergisi ödemiş 
olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu ge
lirleri için yıllık beyanname vermeleri ihtiya
ridir. 

il > AŞ KAN — Madde üzerinde söz istİyeni. 
Yak. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum: Ka-
'bu'l edenler-... Et m iy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ] 43. — Aynı kalınınım 88 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zararların kârlara takas ve mahsubu 
Madde 88. — Gelirin ('aile reisi beyanların

da, eş ve çocukların 'geliri dâhil) toplanımaısın-
da. gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan 
zararlar (öl ncü maddeye ^öve hesaplan an gider 
fazlalığımdan doğanlar dâhil, 81 nci maddede 
yazılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer 
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsnbedi-
lir. 

'Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 
kısmı, mütaakıp yılların gelirinden İndirilir. 
Arka arkaya beş yıl içinde mahsubedilemiyen 
zarar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolun a -
m az. 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratların
da, gider fazlalığından doğanlar hariç, serma
yede vukua gelen eksilmeler zarar addolun
maz. 

BAŞKAN — .Madde üzerinde söz ist iyenl. 
Yok. Maddeyi o jd arınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 89 nen mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde -de
ğiştirilmiştir. 

2. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli, idarelere, il özel idareleri ile 'belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımlar (13ir takvim yılı içinde yapılan 
bağış ve yardımların toplamı o yıla ait beyan 
edilecek gelirin % T) ini aşarsa fazlası indiril-
ımez. (Bağış ve yardımın nakden yapılmaması 
halinde, bağışlanan veya yardımın konusunu 
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teşkil eden inal veya hakkın mevcutsa mukay
yet değeri, 'bu değer mevcut değilse Vergi 
Usul (Kanunu hükümleri dairesinde ta.kdir ko
misyon] arınca tesbit edilecek değer esas alı
nır.) 

BAŞKAN — Maddi1 üzerinde söz istiyen ?.. 
Yo,k. Maddeyi oylarınıza arz od iyonun : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİM 4ö. — Aynı kanunun 90 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmiyecek 
giderler 

Madde 90. ---- Gelir Vergisi ile diğer şahsi 
vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi 
cezaları ve para cezaları, Âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler 
Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsur
larından indirilmez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİM 40. — Aynı kanunun 92 nci madde
si. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yıllık .beyannamenin verilmesi 
Madde 92. — Bir takvim yılına, ait beyan

name ertesi yılın Mart ayı içinde: 
J. Tanı mükellefiyette, vergiyi tarha yet

kili. vergi dairesine; 
2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi mu

hatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturduğu ye
rin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa iş yerinin 
(iş yeri birden fazla ise, bu iş yerlerinden 
her hangi birisinin) bulunduğu mahal vergi 
dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta 
ile gönderilir. 

Takvim yılı. içinde memleketi terk edenle
rin beyannameleri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden iti
baren 4 ay içinde verilir. 

BAŞKAN -— Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiycn er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47. — Aynı kanunun 93 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril niştir : ' 

I 
Aile reisi beyanı : 

Madde 93. — Tanı mükellefiyette, eşlerin 
ve velayet altındaki çocukların yıllık beyan-
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name ile bildirilmesi icabeden gelirleri (Me
deni Kamınım cevaz verdiği hallere münhasır 
olmak üzere, ayrı yaşıyan eşlerin gelirleri ha
riç) aşağıdaki esaslara göre aile reisi tarafın
dan tek beyanname ile bildirilir. 

.1. Eşlerin ve çocukların her birinin geli
ri. beyannamede ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca 
İmzalarlar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün, gelir
ler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve 
bu toplam üzerinden vergi aile reisi namına 
tarh olunu i*. 

.Eşlerin her biri yalnız kendi gelirlerine isa
bet eden vergi kısmından sorumludur. Verginin 
eşlere isabet eden kısımları, bunların aile ge
liri içindeki hisseleri nisbetinde hesaplanır. 

Anonim ve limitet şirketlerden alınan kâr 
hisseleri ile komanditerlerin komandit şirket
lerden aldıkları kâr hisseleri hariç olmak üze
re:, eşlerin ve çocukların aşağıda yazılı irat
ları hakkında yukarıki hükümler uygulan
maz : 

J. Karı koca arasında mal ayrılığı usu
lünün cari bulunması halinde, karının, evlen
meden evvel mevcut veya. evlilik esnasında 
miras veya vasiyet yoluyla, iktisap ettiği mal
lardan dolayı sağladığı menkul ve gayrimen
kul sermaye iratları (evlenmeden, evvel ko
cadan veya kocasının yardımı ile başkaların
dan. iktisabedilen inal ve hakların iratları ha
riç) ; 

2. Gocukların üçüncü bir ışalhıstan miras 
veya. vasiyet voliyle iktisabettikleri mallar
dan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimen
kul. sermaye iratları ; 

3. Karı ve çocukların 1 . 1 . 1947 tari
hinden evvel iktisabettikleri mallardan dola
yı sağladıkları menkul ve gayrimenkul serma
ye iratları. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında; aile 
reisi, eşler için koca, çocuklar için baba, ba
ba ölmüş veya velayeti ııez'edilnıişse anadır. 

Gocukluk hali bu kanunun 33 ncü maddesi 
hükmüne göre tâyin olunur. 

BAŞKAN -—• Madde hakkında söz istiyen? 
Yok'. Bir önerge vardır, okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

47 Tici madde ile değiştirilen 93 ncü madde 
Medeni Kanunun ıra al ayrılığı prensibine aykırı 
düştüğünden maddenin Medeni Kanun prensi
bine uydurulması için komisyona iadesini arz 
ve teklif ederim. 

Adamı 
Mehmet Ümüdı 

BAŞKAN — Hükümet. 
MALİYE (BAKANI FTCBİD MELEN — Bu 

«işler komisyonda uzun «boylu tetlOk ve tezek
kür edildi. Gelir Vergisinin büyük prensiple
rinden biridir. 'Başka şekilde mütalâa edilme
sine imkân yoktur. Medeni Kanunun mal ay
rılığı prensibiyle de bağdaşıyor. Bu se'beplc 
Önergeye iştirak etmiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SABAHAT

TİN OIiHON (Giresun) — 'Medeni Kanunun 
mal «ayrılığı prensibiyle 'bağdaştığı kanaatinde
yiz. Önergeye katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon öner
geye katırmıyorkr. 'Önergenin di'kkate alın
masını oylarınıza arz ediyorum. .Kabul eden
ler... (Etmij^enler... Kabul edilmemiştir. 

47 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kkbııl «edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kazanç ve ücretlerde vergi 'tc'V'kifaiı 
Madde 94. — Kamu idare ve «müesseseleri, 

iktisadi kamu müesseseleri, sair ikurumlar, tica
ret 'şirketleri, dernekler, tesis 've vakıflar, der
nek tesis ve 'vakıfların iktisadi işletmeleri, ger
çek gelirlerini 'beyan etmeye mecbur olan tica
ret ve şerbet meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 
tesblt eden çiftçiler: 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (İs
tisnadan faydalanan ücretler 'hariç) ; 

!2. .61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç) ; 

3. Taptıkları serbejst meslek işleri dolayı-
siyle hu işleri icra edenlere yapılan 'ödemeler
den (48 nci ve 69 ucu maddelerde yazılı alan
lara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerin
den dolayı yapılan 'ödemeler hariç;.) ; 

4. 42 nci madde şümulüne 'giren işler dola-
yisiyle bu işleri yapanlara (kurumlar dâhil) 
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ödenek istihkak bedellerinden; 

- f). Dar mükellefiyete tabi 'olanlara, telif ve 
patent İnaklarının satışı veya (kiralanması dola-
yıısiyle yapılan ödemelerden ; 

İstihkak sahiplerinin 'Gelir 'vergilerine mah
suben (Avans olarak ödenenler dâhil) tev'kifat 
yapın aya m ecburdurla r. 

Tüccar, serbest meslek eı'babı ve çiftçilerin 
yukardaki hükümlere göre yapacakları •tev'kifat, 
ticari, meslekî ve zirai işleri ile ilgili ödemele
rine münhasırdır. 

Tevkifi gereken verginin tediye yapan tara
fından demlide edilmesi halinde bu 'vergi, bil
fiil ödenen miktar ile tediyeyi yapanın yüklen
diği 'verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•MADDE 49. — Aynı kanunun 9'6 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

iratlar dal vergi tevkif atı 
Madde 96. —• Aşağıda 1 ve 2 numaralı fıkra

larda yazılı dağıtılmış veya dağıtılabilir sayı
lan menkul yernuaye İratları hu fıkralarda 'be
lirtilen esaslar dâhilinde veı'gi tevikifatma ta-
hidir. 

İ . Dağıtılmış sayılan memkul sermaye irat
larında ver'gi tevkif atı : 

a): Tahvilât 'faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna 'haddini aşan kısımları; 

h) Âdi komandit şirketlerde, komanditer
lerin kâr hisseleri; 

c) »Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde, temettü ve kâr hisseleri; 

İstihkak sahibi gerçek kişilere nakden ve
ya hesaben ödendiği anda, dağıtılmış ve istih
kak sahipleri bakımından elde edilmiş sayılarak 
bu sırada ödemeyi yapan ferafından vergi tev-
kifatına tabi tutulur. 

Bu fıkrada sözü edilen hesaben ''ödeme,' irat
ları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı b'orçlıı 
durumda gösteren 'her türlü kayıt ve muamele
leri ifade eder. 

2. Dağıtılabilir 'sayılan menkul «sermaye 
iratlarında -vergi tev-kifatı: 

•Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî 'bilân
çolarına göre tahassul eden safî 'kazançlarının 
aşağıdaki (A) ve (İB) bentlerinde yazılı indirim 
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ve i lâveler yapı ld ık tan yonna (kalan 'miktarı da
ğıtılabilir' mıenkul sermaye mw.li sayılır ve âdi 
komandit ş i rket lerde komanditer ler in 'Gelir 
Vergisi, d iğer ş i rket lerde şirketlerin 'Kurumlar 
Vergisi .beyannamelerinin 'verileceği süre içinde 
'bu ş i rket ler taraf ından vergi tevkifat ına tabi 
tu tu lur . 

A) Şirketlerin kazancından yapı lacak in
dir imler : 

'a) G'elir Vergisi t evk i Falma ta'bi şirket ka
zancı dolayısiyle 'ödenmiş olan veya henüz öden
memiş uLnıaikia. .'beraber şiHket için -borç olarak 
t a l ıkkkük eden Kurıi'inlar Vergisi ; 

!)) Ticaret Kanunu ve özel kanun la rdak i 
mecburiyete dayanı la rak o yıl kazancından ay
rılmış olan t ıer çeşit ihtiyat 'akçeleri ve proviz
yon la r ; 

c) Gene! bütçeye dâ'hil dairelere, 'katma 
.bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yarar l ı 
derneklere makbuz karşı l ığında yapılan bağış 
ve yardımlar . (Kurum kazancından. 'bu neviden 
bir indirim yapılmışsa bu .miktar ha r i ç ) ; 

d) Ödenmiş olan vergi ve para 'cez'aiarı ile 
Âmine alacaklarının tahsili usulü lıaikkında'ki 
Kanım hükümler ine 'göre ödenen, cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

e) Şirket ler in malî bilânçolarına. ^Öıv ta-
hvissul edip K u r u m l a r veya. Gelir Vergilsi 'kanun
larının alâkalı Ih'ük ilmi eri muvacehesinde Fiilen 
.mahsubu yapı lamamış geçmiş yı l lar za ra r l a r ı ; 

I')' Şirket ler in 'gerçek kişi olmıyan ortakla
rına. a i t ' kaza uç. hissel o i l ; 

•g) 'Bu Fıkraya (2 numaralı fıkra) göre ver
gi tevkifat ı yapılm'azdan evvel 'şirket ortakla
rına dağıt ı lmış olup üzerinden Gelir Vergisi '.ke
silmiş 'bııhma-n kâr 'hisseleri. 

IB) Şirket ler in kazancına yapı lacak ilâve
ler : 

a) G'elir ve K u r u m l a r vergilerinden istis
na edilmiş olan fiıenkül k ıymet iVıiz >ve temet
tü 1 eri ; 

b)1 'Kurumlar Vergis inde iv istisna edilmiş 
•olan iş t i rak kazançlar ı . 

Âdi 'komandit ş irket ler in dağıt ı labil ir 'ka
zançlar ının teshi l inde, OA) !ve (B) 'bentlerimle 
gösterilen indir im ve ilâvelerin yapı lmasından 
sonra 'bulunan m i k t a r d a n 'komandite or taklar ın 
hissesine isa!>et eden kâr hisseleri ayrıca düşü
lür . 

18 . 2 . 1963 O : 2 
2 numaralı Fıkraya 'göre vergi tevkif a tına 

tabi tu tu lmuş bulunan ş i rket Ikazaneiarıııın 
sonradan or taklara dağıt ılnıaısı halinde, 1 nu
maral ı fıkraya, göre ayrıca Gelir Vergisi tevki
fat ı yapıl ın/ . Or taklar , ş irketçe kesilmiş 'olan 
bu -vergileri i rat lar ın kendilerine intikal et t iği 
döneme nıiitaalli'k yıllık beyannameleri üzerin
den öd ivecekleri Gelir Vergisinden malısub-
ederler ve ma'hsup fa/lası v^arsa umumi ilıüküm-
ler dairesinde İnik sahiplerine iade olunur. 

2 numaralı fıkranın •(!') bendi hilâfına ger
çek kişi olmıyan orta'kların Ika/Jan'ç hisselerin
den Hm fıkraya, -göre 'Gelir Yengisi 'kesilmiş ol
ması 'halinde, 'kesilen bu vergiler, i s t ihkak .sahi
bi orta'kların yazılı talepleri üzerine Vergi Usul 
Kanunu (hükümleri dairesinde, terkin ve kendi
lerine iade 'olunur. 

BAŞK.VV ----- Madde üzerinde söz istiyeiı ? 
Vok. Maddey i oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Ka'bul efmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

'M A DDK 50. -•- Ayın kanunun 101 nci nıad-
desiııiıı sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Geliri, telif ve patent 'haklarının .satışından 
ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkil"' suretiyle 
Gelir Vergisi ödemiş bulunan dar nııükellefiyete 
taıbi kimselerin 'bu 'gelirleri için münferit beyan
name vermeleri iht iyaridir . 

BAŞKAN -• Madde hakkında söz istiyeiı:' 
Vok. Maddeyi oylarınıza, arz ediyorum. Ka'bııl 
edenler... Kabul etııiiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDİ'] 51. - Aynı kanunun 103 ncü-mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde IOo. ----- Gelir Vergisi aşağıdaki nis-
betlerde alınır : 

Vergi nis-
Gelir dilimleri beti c/<. 

2 500 lir 
2 500 
5 000 
15 000 
::o ooo 
G0 000 
150 000 
225 000 
225 000 
2S5 000 

1 İ(fi 11 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

10 
15 
20 
25 
:>ö 
15 
o5 
00 
(İ5 
(İS 

1 000 000 lira ve da'ha fazla malrahlara </f (İ0 
nisbeti uygula'iıır. 

http://mw.li
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

Vok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Ka'bul et m iyeni er... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Aynı kanunun 105 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkil'atı nispetleri 
Madde 105. — Oelir Vergisi tevkifatınm nis-

beti; !)4 ueii maddenin 4 numaralı bendinde sözü 
edilen istihkaklarda c/c 3, aynı maddenin o ve 5 
numaralı bentlerinde yer alan ödemelerde % 15, 
!)(> neı maddede zikrolunan iratlarda % 20 d ir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok, Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5:]. — Aynı kanunun 109 neu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tartı zamanı 
Madde 10!). — ticlir Vergisi : 
1. 'Beyanname verilmesi icabedeıı lıailerde, 

beyannamenin verildiği günde; beyanname pos
ta ile gönderil m işse, vergiyi t arlı edecek daire
ye geldiği tarihi takübedeıı yedi gün içind"; 

2. (Jötairii usulde teshil: edilen ücretlerde, 
hizmetin it'a olunduğu ibütçe yılının ikinci ayın
da, .'bütçe yılı içinde işe başlanması halinde, işe 
başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; 

.'>. (iötürü usulde teshil edilen ticaret ve ser
best .meslek kazançlarında, ticari ve meslekî faa
liyetin icra. olunduğu takvim yılından sonra ge
len bütçe yılının ikinci ayında, 

Tarh edilir. 

2 ve o numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 
ücret sahiplerinden hu (bentlerde belirtilen tarh 
zamanlarının hitamından evvel memleketi terk 
edenlerin vergileri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün içinde tarh olunur. 

2 ve -I numaralı 'bentlerdi; yazılı kazanç ve 
ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karne
lerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ede
rek. vergilerini, tarh ettirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul et m i yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54. —' Aynı kanunun 110 neu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
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Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan götürü 

kazam; ve ücret sahiplerinin vergi matrahı ve 
vergileri 

Madde 110. — 1. Bütçe yılı içinde işe baş-
lıyan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı, 
yıllık götürü matrahtan, işe başlama ayı hariç. 
tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki ayla
ra isabet eden miktardır. 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bıra
kan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti bütçe 
yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin 
ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olu
nur. 

2. Takvim yılı içinde ise başlıyan veya işi 
bırakan götürü ticaret ve serbest meslek kazancı 
sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat
rahtan işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle, çalışılan 
aylara isabet eden miktardır. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 55. — Aynı kanunun 111 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr haddi esası 
Madde 111. — Yapılan vergi incelemelerin

de, satışlarının % 50 den fazlası perakende olan 
ticaret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sin
den fazlasını perakende olarak satan imalâtçıla
rın, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahve
hane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve isti
rahat yerleri işletenlerin ve her nevi taşıma işle
riyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi 
kazançlar; Vergi Usul Kanununa göre tesbit edi
len ortalama kâr hadlerinin, perakendecilerle 
imalâtçılarda perakende satılan emtianın mali
yet bedeline, bunlar dışında kalanlar da işletme 
giderlerine tatbiki neticesinde bulunacak mik
tarlara nazaran açık bir şekilde düşük bulundu
ğu takdirde, beyan edilen bu kazançların yerim1 

takdir komisyonlarınca tesbit edilecek kazançlar 
esas tutulur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için : 

1. Düşüklüğün, mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması; 

2. Düşüklük sebeplerinin inceleme ile mey
dana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
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Komisyonca takdir olunacak kazançlar, orta

lama kâr hadlerinin, tüccar ve imalâtçıların pe
rakende satışları için, perakende satılan emtia
nın maliyet bedeline; bunlar dışında kalanlarda 
işletme giderlerine uygulanması suretiyle elde 
edilecek miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede sözü ('dilen işletim! giderlerinin 
nelerden ibarel: olduğu "Maliye Bakanlığınca tes
hil ve ilân olunur. 

Yukarıki hükümlerde yvr alan «perakende 
satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin, aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapar, kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul otmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE f>(). — Aynı kanunun 112 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Asgari zirai kazanı; esası 
Madde 112. — Zirai kazançlarını, gerçek 

usullere veya 54 ncü maddenin 2 numaralı ben
dine göre tesbit edenlerin beyan ettikleri hası
lat ve giderleri, mezkûr kazançlarını 54 ncü 
maddenin .1 numaralı bendine göre tesbit eden
lerin beyan ettikleri hasılatları; Vergi Usul Ka
nunu hükümleri mucibince yapılan ekim ve sa
yım beyanları (Bu konuda idarece bir inceleme 
yapılmışsa ayrıca bu inceleme neticeleri) naza
ra alınarak aynı kanunda sözü edilen zirai ka
zanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesaplana
cak hasılat veya giderlere nazaran açık bir su
rette farklı bulunduğu takdirde bu hasılat ve 
giderler yerine takdir komisyonlarınca tâyin olu
nan miktarlar vergi tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazam; takdiri yoluna gidilebil
mesi için, 

1. Düşüklüğün mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması, 

2. Düşüklük sebeplerinin inceleme ile mey
dana çıkarılamamış bulunması, 

Şarttır. 
Bu maddeye göre takdir komisyonunca tak

dir edilecek hasılat veya giderler mükellefin be
yanından az olamaz. 

Komisyonlar takdirlerin icrası sırasında yü
rürlükte! bulunan zirai kazanç ölçülerine istinad-
etıneye mecburdurlar. Hâdisenin arz ettiği hu
susiyete binaen, cetvellerde yazılı hadlerden 
gayrı hadlere ve bu meyanda Devlet istatistik-
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lerine istinadedilmesi zarureti hâsıl olduğu tak
dirde, komisyonlar kararlarında bu durumun 
mucip sebeplerini belirtmeye ve tevsika mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isi iyen? 
Buyurun, Sayın Âdemoğlu, 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; ben 
burada mahalli komisyonlara fazla salâhiyet ta
nıma hakkı gibi bir hal görmekteyim. Kanun
ları tatbik edecek olanların mükellefleri kor
kutmadan tatbik etmeleri icabe ler. Bilhassa ma
liyeciler tarafından halk çok korkutul makta
dır. Bu itibarla kanunun burasında ufak bir şe
yin maliye mensuplarına geniş salâhiyet verece
ği kanaatindeyim. Maddede diyor ki, «Zirai 
kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesapla
nacak hasılat veya giderlere nazaran açık bir 
surette farklı bulunduğu takdirde...» bu fark 
tâbiri çiftçiyi çok korkutmaktadır. Bunun yeri
ne daha katî bir ifade ile hiç olmazsa rakamlar 
konulması köylümüzü memnun edecektir. Bu 
rakamın konulması Maliyeye ve bütçeye hiçbir 
zarar tevlidetmiyecektir. Meselâ bir misalle bu
nu izah edeyim; bir çiftçi tarlasından dönümüne, 
faraza, yüz kilo aldı. Yanındaki 70, 80 veya 90 
kilo aldı. Bu «yüz kilo ile 70 kilo arasında 
açık fark vardır, yine yüz kilo ile 85 
kilo arasında da açık fark vardır.» deni
lebilir. İşte bu takdiri yapacak olan Maliye Ko
misyonudur. Bu itibarla teklifim şudur ki, bu 
açık fark yerine bir rakam koyalım, faraza ben 
yüzde 20 farkı teklif ediyorum. Yüzde yirmi 
fark olduğu takdirde o zaman mahalli komis
yonlar vergiye esas olmak üzere bir takdirde, 
bir keşifte bulunsunlar. Eğer Maliye bunu faz
la buluyorlarsa bunu biraz daha indirmek sure
tiyle fakat maddeye bu hususta sarih bir hü
küm koymak suretiyle maddenin yeniden ted
vin edilmesini arz ediyorum, bu hususta da bir 
takrir veriyorum, takririmin kabulünü istirham 
ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN —Hükümet. 
MALİYE BAKANİ UERİD MELEN — Bu 

madde Gelir Vergisinde vergi ziyamı önlemek 
için düşünülmüş tedbirlerden biridir. Ticari ka
zançta da mevcuttur öteden beri böyle bir hü
küm. Zirai kazançlarda vergi mevzuu içine alı
nınca buna mütenazır olarak bu hüküm buraya 
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konmuştur. Burada takrir sahibinin sandığı gi
bi bir durum yoktur. Yani ziraatte noksan ol
mak gibi bir durum yoktur. Kazançla masraf 
arasında anormal bir fark görüldüğü zaman bu 
husus mevzımbahsolacaktır. Faraza satış 300 
bin lira, giderleri 299 bin lira. Arada fahiş bir 
fark görünüyor. Normal olarak meselâ masraf
lar bir sahada % 70 ise veyahut % 60 ise, ve 
masrafı birden bire yüzde 99 gösterirse, o vakit 
fahiş bir fark vardır, o vakit işîiyeeektir. Bu
nun için, evvelâ lâalettâyin Maliye memurları 
bunu işletemez. Bunun için hesap uzmanının tet-
kikat yapması ve mükellefin de hesap uzmanına 
bu farkı fahiş görünen bu farkı mâkul şekilde 
izah edememiş olması lâzımdır. Bütün bu şart
lar bir araya geldiği takdirde yani, hesap uz
manı tetldkat yapmış böyle fahiş bir farkı gör
müşse, kazanç ile hasılat ve masraflar arasında 
l)iı farkı mükellef izah edememişse o zaman ko
misyona gidecektir. Komisyon, yarın müzakere 
buyuracağınız Vergi Usul Kanununda görecek
siniz ; komisyonda halkın ekseriyeti vardır. Ev
velce bu takdir komisyonlarında memurlar ek
seriyette idi. Şimdi ise beş kişinin ikisi memur, 
diğer üçü tamamen mükellef temsilcilerinden 
mürekkeptir. Halk temsilcilerinin ekseriyette ol
duğu bu komisyonlara itimat etmek lâzımdır. ' 
Bu sebeple emniyet sibopları konmuş ve hata
lara düşülmesi mümkün olduğu nisbettc önlen
miş oluyor. Esasen bu, vergilendirmede öte
den beri mevcudolan bir hükümdür. Bir korku
luktan ibarettir, işlemesi için çok çeşitli şartı 
bir araya getirmek lâzımdır. 

Diğer bir hususa cevap vereyim ; böyle bir 
nisbetin konması meselesi. 

Böyle bir nisbetin konması muhtemeldir ki, 
mükellef aleyhinde netice verir. Faraza nisbet 
% 20 olunca bu defa tatbikatta onu alacaklar. 
% 20 nin altında veya üstünde olanı komisyon
lara behemehal sevk edeceklerdir. Binaenaleyh 
yerinde ve şartlarına göre bir elastikiyet vermek 
daha uygun olur. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum; 

Sayın Başkanlığa 
Asgari zirai kazanç esasının 112 nci madde

sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Zirai kazançların, gerçek usullere veya 54 
ncü maddenin 2 numaralı bendine göre tesbit | 
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edenlerin beyan ettikleri hasılat ve giderleri, 
mezkûr kazançlarını 54 ncü maddenin 1 numa
ralı bendine göre tesbit edenlerin beyan ettik
leri hasılatları; Vergi Usul Kanunu hükümleri 
mucibince yapılan ekim ve sayım beyanları (bu 
konuda idarece bir inceleme yapılmışsa ayrıca 
bu inceleme neticeleri) nazara alınarak aynı ka
mında sözü edilen zirai kazanç ölçüleri esas tu
tulmak suretiyle hesaplanacak hasılat ve gider
lere nazaran % 20 den fazla bir fark bulundu
ğu takdirde bu hasılat ve giderler yerine takdir 
komisyonlarınca tâyin olunan miktarlar vergi 
tarhına esas alınır şekline tahvilini arz ederiz. 

Adana Muğla 
M. Nuri Ademoğlu Muallâ Akarca 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon iştirak 
etmiyor. Dikkate alınması hususunu oyunuza 
arz ediyorum. Önergeyi dikkate a lanlar... Dik
kate almıyanlar... 13 e karşı 24 oyla dikkate 
alınmamıştır. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 57. — Aynı kanunun 114 ncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Ancak, dar mükellefiyete tabi olanlarla, be
yan edilecek gelirleri; ücretten, götürü usulde 
tesbit edilen ticari ve meslekî kazançlardan, gö
türü gider usulüne göre tesbit olunan zirai ka
zançlardan, gayrimenkul sermaye iratlarından, 
.mevduat faizlerinden ve yıllık gayrisâfi tutarı 
5 000 lirayı aşmıyan mevduat faizleri dışında 
kalan menkul sermaye iradından, sair kazanç ve 
iratlardan veya bunların bir kaçından veya hep
sinden ibaret olanlar servet beyanına tabi değil
dirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isfiyen? 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 58. — Aynı kanunun 115 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Mükelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk 
defa servet beyannamesi vermeye mecbur olduk
ları yıldan evvelki devrelerle ilgili hiçbir mua
meleye mesnet teşkil etmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 
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MADDE 59. — Aynı kanunun 117 nci mad

desinin matlabı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde teshil 
olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerinden 

tahakkuk eden vergilerde ödeme 
Madde 117. — Yıllık beyanname il(3 bildiri

len gelirler üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir 
Vergisi, biri Mart diğeri Eylül ayında; götürü 
usulde tesbit edilen ticari kazançlarla serbest 
meslek kazançları üzerinden tahakkuk ettirilen 
gelir vergileri ise, biri Nisan diğeri Ekim ayın
dan olmak üzere ika eşit taksitte ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 60. — Aynı kanunun 118 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usulde tesbit edilen ücretler üzerinden 
tahakkuk eden vergilerde ödeme 

Madde 118. —• Götürü usulde, tesbit edilen 
ücretlerin vergisi : 

1. ötedenberi işe devam edenlerde, yıllık 
verginin yarısı bütçe yılının ikinci, diğer yarısı 
sekizinci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yarısı içinde işe 
başlıyanlarda, yıllık verginin yarısı verginin 
karneye yazıldığı ayda, diğer yarısı (bütçe yı
lının sekizinci ayında; 

3. Bütçe yılının ikinci yarısı içinde işe baş
lıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; 
ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun 122 nci mad
desinden sonra aşağıdaki mükerrer 122 nci 

madde eklenmiştir : 
Bina ve arazi vergilerinin nmhsubu 

Mükerrer madde 122. —• Gerçek kişilerin sa-
hiboldukları bina ve arazi için ödedikleri bina, 
Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşağıdaki 
esaslara göre, bunların Gelir Vergisine mah-
sub edilir : 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. 
İndirilecek miktar bu kısmından fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

18 . 2 .1963 O : 2 
2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş 

ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesapla
nacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina ve arazi iradına 
isabet eden kısmı, bunların gelire olan nisbeti 
üzerinden hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden geçici muafiyete tabi 
olan binaların hesaplanacak vergileri aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 62. — Aynı kanmm »bağlı 1, 2, 3 ve 
4 numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cetveller
de yazılı sıra numarası, gelir kademeleri ve or
talama meblâğlar eklenmiş ve cetvellerin sonun
daki ihtar notları, bu kanuna bağlı cetvellerin 
sonunda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 62 nci maddenin 1, 2, 3 ve 4 
numaralı cetvelleri tasarının 45 ve 53 ncü say-
falarmdadır. Bir değiştirge önergesi ele bulun
mamaktadır ; sayfalarını arz ettiğim cetvel te
riyle birlikte maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 63. ••- Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

En az geçim indirimi hadleri 
Geçici madde 5. — a) 31 . 12 . 1964 tarihi

ne kadar elde edilecek kazanç ve iratlar (götü
rü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 31 . 12 . 1964 
tarihine kadar elde edilecek ücretlerin, 1961, 
1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları götürü ücretle
rinin vergilendirilmesinde, 5421 sayılı Kanunun 
6908 sayılı Kanunla, değiştirilmiş 32 nci madde
sinde yazılı hadler ve aynı kanunun 33 nci mad
desi ile kabul edilmiş esaslar; 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek ka
zanç ve iratlar (götürü usulde tesbit edilenler 
dâhil) ile 1965 takvim yılında elde edilecek 
ücretlerin ve 1965 bütçe yılı götürü ücretlerinin 
vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci 
maddeleri ile tâyin olunan esaslar nazara alın
mak suretiyle, mükellef için günde 3, ayda 90, 
yılda 1 080 lira ; eş için günde 2, ayda 60, yılda 
720 lira; her bir çocuk için günde 1, ayda 30, 
yılda 360 lira en az geçim indirimi; 

c) 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren elde edi
lecek kazanç ve iratlar (götürü usulde tesbit 
olunanlar dahil) ile aynı tarihten itibaren elde 
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edilecek ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp bütçe 
yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
bıı kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
esaslar ve en az geçim indirimi hadleri; 

Uygulanır. 
Şu kadar ki, durum imkân verdiği takdirde 

yukarıki fıkralarda sözü geçen yürürlük tarih
lerini kazanç ve irat nevilerine göre daha öne 
almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 64. — Aynı kanunun geçici 8 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Cezalar 
Geçici madde 8. —• Bu kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren dört yıl içinde, ticari 
veya zirai kazançları dolayısiyle ilk defa Gelir 
Vergisine tabi olacak mükelleflerden götürü 
usulde veya işletme hesabı esasına göre vergi
lendirilecekler adına, mükellefiyete girdikleri 
vergilendirme dönemi ile ilgili olarak 'bu kanun 
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı ha
reketlerinden dolayı kaçakçılık, kusur ve usul
süzlük cezaları kesilmez. Hileli vergi suçu ve hi
leli vergi suçuna teşebbüsten dolayı ceza uygu
lanamaz. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılaı dışında 
bırakanlar bu hükümden faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 65. — 28 . 2 . 1962 tarih ve »35 sa

yılı, 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN —• Madde üzerinde söz istiyen?... 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — a) 1963 takvim yı

lından evvelki zamanlarda elde edilmiş bulunan 
kazMuç ve iratlarla gerçek usulde vergilendirile
cek ücretler; 

b) 1963 malî yılından evvelki zamanlara 
'taalûk eden götürü usulde vergiye taJbi ücret
ler; 

Bu kanunun yürürlüğü ile ilgili mütaakıp 
geçici maddeler hükümleri mahfuz kalmak kay-
diyle eski hükümlere göre vergilendirilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?... 

Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Uygulama süreleri 
GEÇÎCI MADDE 2. — Bu kanunun; 
a) 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 37, 41, 61 nci maddelerinin hükümleri 
1962 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
kazanç ve iratlar, 

b) 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60 nci maddeleri 1963 takvim yılı başından iti
baren elde olunan kazanç ve iratlar, 

c) 34, 48 ve 49 ncıı maddeleri 1964 takvim 
yılı- başından itibaren elde olunan kazanç ve 
iratlar ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi 
t evkifatı, hakkında; 

d) 63 ncü maddesi bu kanunun yürürlüğe 
girdiği ayı takibeden ayın başından itibaren, 

e) Yukarıki fıkralar dışında kalan diğer 
maddeleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren, uygulanır. 

Yukarıki fıkralarda sözü edilen maddelerden 
götürü usulde vergiye tabi ücretlerle ilgili olan
lar da takvim yılı yerine malî yıl esas alınır.. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Zararların mahsubu 
GEÇÎCI MADDE 3. — Bu kanunun 43 ncü 

maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
linkli imkanı 1959, 1960 ve 1961 takvim yılların
da, tahassul eden zararlar İçin de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1962. 1963 ve 1964 yıllarında götürü gider usu
lünün şümulü 

GEClCÎ MADDE 4. — 1962, 1963, 1964 yıl
larında elde edeceği zirai kazancını bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre tesbite mecbur olan 
çiftçiler diledikleri takdirde, adı geçen yıllar 
zirai kazançları üzerinden götürü gider usulüne 
göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde be
lirtmeye mecburdurlar. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 

mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.1962 yılında asgari kazanç esası 
GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 

zirai kazançlarda asgari kazanç esası hakkın
daki 112 nei maddesi hükmü 1962 yılında elde 
olunan zirai kazançlar hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylannıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1961 ve 1962 takvim yılları zirai kazançlarının 
vergileri 

GEÇİCİ MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümle
rinin tatbikinin tehiri hakkındaki 28.2.1962 
tarih ve 35 sayılı Kanunla, tarh ve tahsili tehir 
olunan vergilerden : 

1. 1961 takvim yılında elde olunan zirai ka
zançlarla ilgili olanlar için beyanname verilmez 
ve bu vergiler tarh ve tahsil olunmaz. 

2. 1962 takvim yılında elde edilen zirai ka
zançlarla ilgili olanlar ise umumi hükümler dai
resinde tarh ve 1963 malî yılı içinde Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilen zamanlarda ve dört eşit 
taksitle tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz ist iyen? 
Yok. Maddejâ oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım indirimi 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği taıihi takibeden yılın başından iti
baren beşinci yılın sonuna kadar yapılacak ya
tırım indirimleri, bu indirimlerin uygulanacağı 
ticari ve zirai kazançların her yıl için % 20 sini 
geçemez. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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lir Vergisi Kanununda bu kanunla yapılan de
ğişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapılacak 
tadilât uyarınca tesbit olunacak matrahlar üze
rinden tarh olunur. 

2. Götürü usulde tesbit edilen ticari kazanç
ları üzerinden vergilendirilen mükelleflerin 1961 
takvim yılı faaliyetlerinden dolayı 1962 bütçe 
yılında tarhı gereken vergileri, Gelir Vergisi 
Kanununda bu kanunla yapılan değişiklikler 
ve Vergi Usul Kanununda yapılacak tadilât 
uyarınca tesbit olunacak matrahlar üzerinden 
tarh olunur. 

3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı bentlerde ya
zılı vergilerin tarhına esas olacak matrahlara 
mütaallik takdir kararların kesinleşmesi, her 
ilçede vergi dairesinin hususi mahalline ilân kâ
ğıtları asılmak ve mûtat mahallî usuller kulla
nılmak suretiyle mükelleflere duyurulur. 

4. İlgili mükellefler işbu ilân tarihini takib
eden ay başından itibaren bir ay içinde vergi 
dairelerine müracaatla vergilerini (Götürü 
ücretleri üzerinden vergilendirilecekler 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilecekler 1961 takvim yılı vergileri
ni) umumi hükümler dairesinde tarh ettirme
ye mecburdurlar. 

5. 4 ncü bent gereğince tarh edilen vergi
ler; 1963 malî yılı içinde Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunan zamanlarda ve dört eşit taksitle 
tahsil olunu i'. 

6. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1963 ve mütaakıp bütçe yıl
ları, götürü ticari kazançları üzerinden vergilen
dirilenlerin 1962 ve onu takibeden takvim yıl
ları vergilendirme dönemlerine ait vergileri 
umumi hükümler dairesinde tarh ve tahsil olu
nur. 

7. 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce götürü ücret
leri üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 
1962 bütçe yılı, götürü ticari kazançları üze
rinden vergilendirilenler adına 1961 takvim yı
lı vergilendirme dönemlerine aidolarak yapıl
mış bulunan tarhiyat terkin olunur. İşbu tarhi-
yata. mukabil daha önce yapılmış olan tahsilat, 
aynı mükelleflerden yukardaki 5 numaralı bent 
gereğince yapılacak tahsilatın birinci taksitine, 
fazlası sırası ile ikinci, üçüncü ve dördüncü tak
sitlerine mahsubolunur. Bu suretle yapılacak 
mahsuptan bakiye kalacak miktarlar Vergi Usul 

46 sayılı Kanunla tehir edilmiş olan vergiler 
GEÇİCİ MADDE 8. — Ücretleri ve ticari ka

zançları götürü usulde tesbit edilen mükellefle
re aidolup 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Ka
nunla tarh ve tahsili tehir edilmiş olan vergiler 
aşağıdaki esaslar dairesinde tarh ve tahsil olu
nur : 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergilendiri
len mükelleflerin 1962 bütçe yılı vergileri, Ge-
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Kanununun düzeltmeye mütaallik hükümleri 
dairesinde reddolunur. 

BAŞKAN — Verilmiş iki önerge vardır, oku
tacağım. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Madde hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Muhterem senatörler, müzakere etmekte olduğu
muz madde, geçen sene tehir ettiğimiz kanun 
maddesidir. Malûmunuz madde, gecen sene Yük
sek Heyetiniz iki vergi kanununu tehir etmişti. 
Bunlardan birisi Zirai Kazanç Vergisi, diğeri de 
götürü usulle tahakkuk ettirilecek Esnaf Vergisi 
idi. Şimdi zirai kazançlara aidolan vergiyi Hü
kümet almamış, tehir etmiş ve tamamen kaldırıl
mıştır. Fakat, 1961 yılma ait bu ücretleri ve ka
zançları, götürü usul ile tesbit eden mükelleflere 
ait vergiyi bu tetkik etmekte olduğumuz madde
lerde gösterildiği veçhile tahsil etmek istemekte
dir. Bendeniz, şu hususlara temas etmek istiyo
rum, bizim esnaf mükelleflerimiz şu vergiye ye
ni alışacaklardır. Bu alışkanlık devresinde tat
bikatın çok daha yumuşak olmasının müspet te
sirler bırakacağına ve iyi neticeler doğuracağına, 
aksi halde bir yılın içerisinde, iki yıllık verginin 
birden alınmasının bir reaksiyon yapıp, mükel
lefi vergiden soğutacağına kaani bulunmaktayım. 
Bu itibarla, hakikaten, Hükümetimiz vergi re
formu kanunlarını getirmiş ve bir ıslah imkânı 
hazırlamıştır. Maliyemiz bakımından da şu idrak 
ettiğimiz günlerin, hakikaten kayda değer bir 
tarih olduğunu arz etmek istiyorum. Bu mucip 
sebepler muvacehesinde 19G1 yılına aidolan ver
gilerin, zirai kazançlarda olduğu veçhile, kaldı
rılmasını ve 8 nci madde ile, bununla alâkalı 
olan geçici 10 ncu maddeyi müştereken nazara 
alıp şu izahatımız çerçevesi dâhilinde yeniden 
taknin edilmesi için komisyona havale edilmesini 
ve komisyonumuzun ve Hükümetimizin bu ba
histe gerekli bir anlayışı göstermesini istirham 
ediyorum. Hürmelerimle. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Sayın 
Tuna'nm önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf vergiye yeni alışacaktır. Kudret ve ta

kati nisbetinde vergilendireceğimizi kabul etsek 
dahi 1963 yılında iki yıllık vergiye birden ©diye
ceğinden, ilk tatbikat müspet tesir yapmıyaeak, 
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bundan vergi siyaseti zarar görecektir. Tehir edi
len 1961 Ziraat Vergisini almıyoruz. Küçük es
nafın daha çok himayeye muhtaeolduğu kanaa
tindeyim. Bu sebeplerle geçici 8 ve 10 ncu mad
delerin komisyona iade olunarak, «46 sayılı Ka
nuna göre tehir edilmiş olan vergilerin alınma
ması, ödenek taksitlerin yeni vergilere mahsub-
edilmesi» şeklinde tashih edilmesine imkân yeril
mesini saygılarımla talebederim. 

Kastamonu 
Nusret Tuna 

BAŞKAN 
okutuyorum : 

Bir önerge daha var, onu da 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun bâzı maddelerini değiştiren 85 
sayılı Kanunla Zirai Gelir Vergisine tabi tutu
lan çiftçilerin 1961 ve 1962 geçmiş yıllarına ait 
Gelir Vergisinden muaf tutulduğu halde aynı 
kanunla götürü vergiye tabi küçük esnafın zikri 
geçen senelere ait vergilerinin kanunun geçici 8 
nci maddesinde vaz'edilen usul tahtında tahsil 
edilmekte ve ancak, aynı kanunun geçici 10 ncu 
maddesiyle 1962 yılına ait götürü verginin yeni 
tarh usulüne göre yalnız birinci taksitinin alına
cağı kaydını vaz'etmiş bulunmaktadır. 

Esasen mağdur bulunan ve geçimlerini te
minden âciz olan küçük esnafı, birikmiş iki sene
lik vergiyi vermek mükellefiyetiylo karşıkarsıva 
bırakmak adalete uygun düşmemektedir. 

Bu itibarla 85 sayılı Kanunun geçici 8 nci 
maddesinin aşağıdaki şekilde tadilini ve geçici 
10 ncu maddenin bu tadil kabul edildikten sonra 
tamamen kaldırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu Siirt 
Sırrı Uzunhasanoğlu Lâtif Aykut 

Geçici madde 8. — 46 sayılı Kanunla tehir 
edilmiş bulunan götürü vergilerin 1961 - 1962 
yıllarına taallûk eden kısmı mükelleflerden tah
sil olunmaz. 

Evvelce tahsil edilmiş vergi mevcut ise, 1963 
yılı götürü vergilerine mahsubedilir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Muhterem senatörler, Sayın Nusret Tuna ibir 
noktada haklıdırlar. Tehir edilen iki vergi var
dır. Daha doğrusu iki zümreye ait vergi mev
cuttur. Birisi tarım kazançları erbaibına, diğeri 

— 223 



C. Senatosu B : 46 18 . 2 .1963 O : 2 
esnafa. Binaenaleyh, tarım kazançları erbabının 
1962 takvim yılına taallûk eden vergisi alınmaz
ken, esnafın 'bu yıla taallûk eden vergisinin alın
ması bir bakıma haksızlık gibi gözükür. Ama, 
arada bir fark olması lâzımdır. Tarım kaızanç-
ları. henüz tahakkuk etmemiş idi, bu teklifi yap
tığımız zaman. Halbuki esnafa ait vergiler ta-
haıkuk etmiş idi. Bunun yüzde 80 - 90 ı da tah
sil edilmiş 'bulunmakta idi. Zaten şikâyetler de 
umumi değildi, sadece 'birkaç vilâyetten gelen 
şikâyet üzerine bir tehir yapılmıştı. 

tkineİ fark ise, tarım kazançları henüz yeni 
mükellefiyete giriyordu. Esnaf ise, 1955 yılın
dan beri mükellefiyet altında idi. Yani 1955 ten 
beri vergi ödcmekteler. Sadece 1961 yılı tatbi
katında fahiş ihatalar 'olduğu iddia edilmiş ve bu 
sebeple teftih* edilmiştir. Biz, 'bunu Hükümet 
olarak dikkate almış, 'henüz tah'akkuk etmemiş 
ve ilk defa mükellefiyete giren tarım kazançla1-
rmm 1961 vergisini 'hakikaten geri (bıraktık. Fa
kat esnafın1 da durumunu nazarı dikkate ala
rak bilhassa tahsil edilmiş olması gözönündo 
'bulundurarak igeri bırakmıyoruz. Ama bu ka
nunla esnafa ;biz neler getiriyoruz? Bir defa 
dereceyi üç. sınıf iken, beş sınıfa çıkarıyoruz. 
Sonra 'komisyonlarda halk ekseriyeti temin edi
yoruz. Yani esnafın vergisini takdir edecek ko
misyonda halk ve esnaf ekseriyettedir. Sonra 
evvelce hu vergiler . bütün vilâyete şâmil olmak 
üzere takdir ediliyordu. Şimdi her ilçede bir 
komisyon kuruyoruz. 'Bu suretle yeni yapılacak 
takdirler, emin olunuz ki ıbundan evvel yapıl
mış olan takdirlerin ço'k altında olacaktır, bu 
ted'birler alındıktan sonra. Bu durumda bizim 
1961 için 'd ah a evvel tahakkuk etmiş ve tahsil 
edilmiş olan vergilerin ıgeniş nisbette aşağı ine
ceğini ve 'hattâ vergi ödemiş olanlara bir kısım 
iade de mevzııubahsolacağma kaaniiz. Ama 
1961 i hüslbütün terkin edersek o vakit adalet
sizlik meydana gelir. İkincisi, büyük (bir şey de 
temin etmeyiz. Zaten çoğu ödenmiştir. Sadece 
Ödemiş olanlara buyurun gelin yeniden para 
alın demek durumunda kalırız. 

Mağdur olmaları noktasına işaret ettiler, 
muhterem senatörlerin takrirlerinde de vardır. 
Gelir Vergisi bilhassa bu bakımdan üzerinde 
durulaiçak bir vergidir. Bu gerçek kazanca da
yanıyor. Filvaki, takdir edilecek ama, gerçeğe 
yakın, (hattâ onun dununda takdir edilecektir. 

İkincisi, en az 'geçim indirimi müessesesi var
dır. Buna göre kazancının büyük bir kısmı ki 
burada 'bir de tavan ıbir had teshil, edilmiştir. 
Komisyonlar bu iıaddin dışına da çikaımıyacak-
1 ardır. Tavanın altında kalacaktır. En az ge
çim indirimi tatbik edeceksiniz, 3 bin lira, 4 bin 
lira en büyüğüne Isaibet edecektir, en 'az geçim 
indirimi de tatbik edildikten sonra geriye 1 000 -
1 500 lira gibi bir masraf kalacak, onun ver
gisi 150 veya 1.80 lira olacak ve bunu tahsil edil
miş olan vergilerden matısübedeceğiz. Bu su
retle elde tür şey kalmıyaeaktır. Kaldı ki, bunu 
Mecliste -müzakere ederken, Hükümetin getirdi
ği metin üzerinde değişiklikler olmuştur. Bun
lar şöyle olmuştur; bir defa. mevcut metinde 
1961 yılı vergilerinin tamamen terkin edileceği 
ve yeni komisyonlar tarafından yeniden takdir 
edileceği yazılı. 

İkincisi; bu vergiler, 1961 yılma taallûk 
eden. vergiler, dört taksitte alınacaktır. 8 nci 
ma d fi enin 7 nci fıkraısiyle hu kolaylık temin edil
miştir. Onuncu maddede de ikinci ve ondan son
raki taksitler de alınmaz denilmiştir. Binaen
aleyh, 1961 de tahakkuk etmiş olan vergiler 
dört taksitte alınacaktır, eskisi mahsubedilecek
tir. Yalnız 2, 3, 4 noi\ taksitleri de almmıyacak-
tır. Bu suretle Millet Meclisinde eklenen bu 
maddeyle geniş nisibette yük azaltılmıştır. Tah
silde dahi ağırlığı hisscdilmiyecektir. Zaten bir
çokları şikâyet etmemişlerdir. Sadece 2 - 3 vilâ
yetten yükselen şikâyet üzerine geri bırakılmış
tır. Tabiî takdir Yüksek Heyetinizindir. Arz 
ettiğim git)i bu madde 'geniş nisbette yükü de 
kaldırmıştır. Bu kanunda bir tadilât yaptığınız 
takdirde zamanın kısa olduğunu ve Millet Mec
lisine tekrar gideceğini de hesaba katmanız lâ
zımdır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN --- Sayın Bakan sual soracaklar. 
SUAT 'SEREM (İsparta) — Esnaf Vergisi 

olarak tahakkuk 'eden miktar nedir, bugüne 
kadar tahsil edilen ne kadardır, mükellef sayı
sı ne kadardır? Bu suallerin cevaplarını rica 
edeceğim, 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Esnaf ver
gisi olarak tahakkuk edem miktar 30 milyonun 
altındadır. Bunun büyük bir kışımı tahsil edil
miştir. Nisbet olarak şimdi hatırlıyamıyacağım. 
Yeniden tahakkuk edip, tahsil edilmesinin hik~ 
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m eti, eski parayı iade edip, yeniden .almamak 
içindir. 'Bir nakit ama melesinin cereyan etme
sini önlemek içindir. 

SUAT iSEREN (İsparta) — İddia da.sebeb-
olarak ne (gösterilmiş: 

MALİYE BAKANİ FERİD MELEN (De
vamla) — İddia, eski hükümlere göre tahak
kuklar fahiş olmuştur, hatalı olmuştur, şeklin
dedir. Bu sebeple durdurul muştur. Ve 46 sayılı 
Kanun düzeltilmek üzere durdurulmuştur. Bi
naenaleyh yeniden 'düzeltilecektir, arz ettiğim 
gibi, beş dereceye çıkaracağız ve yeni takdir
ler de, 'esnafın ekseriyette 'olduğu 'komisyonlar 
marifetiyle yap'lacaktır ve her 'kazada bu ko
misyonlar ayrı ayrı çalışacaktır. Yani düzelt
me yapılacaktır. Yeni takdirlere göre eskiden 
tahsil edilen vergiler mahsubedilecek ve yeni 
takdir edilen vergi eskiden tahsil edilen ver
ginin altında ise aradaki farkı mükellefe iade 
edeceğiz. 

ıSorulan rakamı şimdi alâkalı arkadaşımdan 
aldım, 35 milyon esnaf vergisi tahakkuk etmiş, 
25 milyon civarında tahsilat var. 

iSUAT SEREN (İsparta) — Mükellef sayısı 
hakkında bir bilgi var mı? 

MALİYE BAKANI FERİD MELEN — 
270 000 dir. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarımızdan 
bâzıları saati göstermektedirler, haklıdırlar. 
Fakat bu uzun kanun tasarısının üç küçük 
maddesi kalmıştır. Müsaade ederseniz bunu da 
çıkarmış olacağız. 

Sayın Üren buyurun. 
SELAMİ ÜREN (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, kıymetli Maliye Vekilimizi zevk
le dinledim. Yalnız bâzı itirazlar karcısında, ma
manın Ikısa olduğu, bunun Millet Meclisine tek
rar »gideceği gibi birtakım (mülâhazalarla karşı
laşıyoruz. Eğer zaman kısa ise bunda hiçbir ar
kadaşın kahabati yok. kabahati, mutlaka ka
nunların Meclise geç se<vk edilmesinde aramak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Esnaf Vergisinde 
sıkıntı birkaç vilâyete münhasır olmayıp, mem
leket çapında bir şikâyet konusu olmuştur. 
Şimdi, Sayın Maliye Bakanımız buyurdular ki, 
«Biz yeniden takdirler yapacağız, fazla alm-
ımış 'kısımları iade edeceğiz veya bir kısmım 
mahsubedeceğiz.» Bu uzun bir muamele ve za-
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mana ihtiyaç ıgöstcren bir husustur. iŞimdi, 'önü
müzdeki kamunla tehir edildiği 'bahsedilen Es
naf Vergisinde makable şâmil olmak üzere bir 
hüküm 'vazedilmiş bulunuluyor. Bu vergi usu
lüne de olsa, adalet prensiplerine de olsa, ay
kırı bir hareket olacaktır. Nitekim, Zirai Gelir 
vergilerinde bu husus düşünülmüş ve 1961 yı
lma aidolan vergilerin tarh edilmemesi kaydı, 
konulmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, bizim esnafımızın 
yüzde 80 ini [günlük kazancı ile 'geçinen şahıs
lardır. Bunlar 1963 malî yılında iki yıllık ver
gi ile mükellef tutulmak suretiyle sıkıntıya 
sokmanın her halde âdilâne bir hareket olmı-
yacağı kanaatindeyim. 

Binaenaleyh, teklif sahiplerinin de esbabı 
mucibelerinde belirttikleri gibi, .adalete uygun, 
nasafete uygun bir netice elde etmek istiyor
sak, biz 1961 malî yılı için tahakkuk ettirilen 
Esnaf Vergisinden vazgeçmek mecburiyetinde 
kalmamız lâzımdır. Bu da milletimize fazla bir 
külfet tahmil etmiyecek, bilâkis esnafı daha 
çok teşvik edecek, işine bağlıyacak ve esnafı 
vergi vermeye sevk edecektir. Daha ilk tat
bik edildiği günden itibaren esnafın, takdire 
bağlı olduğuna göre, vergiden kaçmak için yol 
aramasına meydan verilmemeli ve esnafın ver
giden tiksin dirilmemesi lâzımdır. 

Bu bakımdan 1961 malı yılı hesabiyle alı
nacak Esnaf Vergisinden vazgeçilmesinin uy
gun olacağı kanaatindeyim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeler biraz önce okun
muştu. 

Sayın Nusret Tuna önergelerinde 8 nci ve 
10 ncu maddelerin komisyona havalesini iste
mekte, yine Sayın Aykut ile Uzunhasanoğlu 
önergelerinde 8 nci maddeye bir fıkra eklen
mesi suretiyle değiştirilmesi ve 10 ncu madde
nin tamamen kaldırılmasını istemektedir. Bun
lardan birisinin oya sunulması halinde diğer 
Önerge sahibi arkadaşın buna iştirak etmesi ge
rekmektedir. 

«46 sayılı Kanunla tehir edilmiş bulunan 
götürü vergilerin 1961 ve 1962 yıllarına ta
allûk 'edem 'kısımları mükelleflerden tahsil olun
maz. Evvelce tahsil edilmiş vergi mevcut ise 
1963 yılı götürü vergilerine mahsubedilir.» Sa
yın Nusret Tuna'nm teklifi ise «46 sayılı Ka
nuna göre tehir edilmiş olan vergilerin alın
maması, ödenen taksitlerin yeni vergilere mah-
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subedilmesi» şeklindedir. Bu hususta Hüküme
tin ve Komisyanun bir diyeceği Yar mı? 

Buyurun, Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 

Mu'hterem Başkan, iki takrir arasında fark var
dır. Biz zaten 1962 dekini kaldırıyoruz yani, 
mükellef önümüzdeki sene dahi vergi vermeye
cek. 

BAŞKAN — Sayın Nüsret Tuna, 8 nci mad
denin komisyona havalesi ve işaret edildiği şe
kilde düzenlenmesi istenmektedir. Hükümet 
iştirak etmiyor, komisyon iştirak etmiyor. Sa
yın Lâtif Aykut ve 'Sırrı Uzunhasanoğlu arka
daşlarımızın takrirleri ise şöyledir : «46 sayılı 
Kanunla tehir edilmiş "bulunan götürü vergilerin 
1961 - 1962 yıllarına taallûk eden kısmı mükel
leflerden tahsil olunmaz. 

Evvelce tahsil edilmiş vergi mevcut ise, 1963 
yılı götürü vergilerine mahsup edilir.» 

Şimdi bu önergenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler 24 oya karşı 31 
oyla önergenin 'dikkate alınması kabul edilme
miştir. 

Sayın Tuna önergenizi geri alıyor musunuz, 
yoksa İsrar ediyor muşu? 

AHMET NÜSRET TUNA (Kastamonu) — 
Geri alıyorum. 

18 . 2 .1963 O : 2 
BAŞKAN — Geçici 8 nci maddeyi oylarını

za arz ediyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(Sağ taraftan 5 üye ayağa kalkarak ekseri
yet olmadığını beyan ettiler) 

5 sayın üye ayağa kalktılar, fakat müsaade 
ederseniz şu 9 ncu maddeyide bitirelim; eğer 
izin verirseniz... 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Neyi biti
riyorsunuz, nasıl 'bitiriyorsunuz. Nasıl olsa, 
bu müzakereye yarın da devam edilecek. Ten-
•kid edemedik, hiç olmazsa tümü üzerinde ko
nuşalım, görüşümüzü sunalım. 

BAŞKAN — Sayın Üııaldı, yürürlük mad
delerini, şayet İsrar ederseniz, okumayız. Evet 
hakkınızdır, yoklama yapılması lâzım. Geçici 
9 ncu maddeyi de çıkaralım. Geçici bu madde
den sonra gelecek yürürlük maddelerini okun
mamak üzere... Fakat, arkadaşlarım hu hususu 
da kubul etmediklerine ıgöre nizamname hüküm
lerine göre yoklama yapmak gerekmektedir. 

Ancak, Riyaset yoklama yapılsa dahi ekse
riyetin olmıyacağma kaanidir. 

Bunun için, 19 . 2 . 1963 Salı günü saat 10 da 
toplanılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,20 

!>•-<' —.*.-
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Emlâk Alım Vergisi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun tasarısı kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Osm a i Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Seiâhatt.in Özgür 
Mehmet Şükran Özkaya 
Ilayd ir Tunçkanat 
Sıtkı İJlay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdnkuler 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
AFYON KARAHİSAR 
Kasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Uifat Etker 
Sabit Kocnbeyoğlu 
Mansur Ulu s oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçu oğlu 

BİTLİS 
Cevdet Oehnloğ'lu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğhı 

•8**»»- " 
TABİÎ ÜYELER 

Emîınullalı Celebi 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 

üye sayısı : 185 
Oy verenler : l i g 

Kabul edenler : 78 
Reddedenler : 38 
Çekiuserler : 3 

Oya katılmıyanlar : 63 
Açık üyelikler : 3 

/Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
i la üt Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Ilamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Ilasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
i tahini Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizametfin Özuü'. 

GİRESUN 
Sabahattin Orhun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Reddedenler] 
Sakıp Ona! 

ANTALYA 
Mehmet tlkuçan 
Mustafa özer 

AYDDN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

ı TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Ilacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
K â. mi 1 C oşk u n o ğ 1 u 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akü Eyidoğan 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
l'urhanettin UIuç. 

BALIKESİR 
Er.ver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
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Hasan Ali Türker 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELAZIĞ 
öelâl Ertuğ 

C. Senatosu B : 46 
İÇEL 

Cavit Tevfik Okyayıız 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Cc'lil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlıı 
Rifat Öztürkçiınc 
Özel Şahinci ray 
Sabahattin Tanman 

18 . 2 . 1963 
ÎZMÎR 

I filmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

O :2 
MUĞLA 

Haldun Menteşeoğlu 
RİZE 

Necip Danışoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHISAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

VAN 
Faruk Işık 

[Oya kafolmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Adem
oğlu 
Galip Avşâr 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
ibrahim. Saffet Omay 

(t) 
BİLECİK 

Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 
Berç Turan 

ÎZMÎR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozeaiı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırn Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Hüseyin Kal paklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I) 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 

A. Bahattin Özbek 
MANİSA 

Refik Ulusoy 
MUĞLA 

Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksa! 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
(Bşk. V.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahtnet Çekeni oğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKÎRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik I/ici 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Oevat Açıkalm 
Hidayet Aydıııcr 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 



TABİÎ ÜYELER 
Kefe t Aksoyuğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksa] 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkay-
Haydar Tıınçkanat 
Sıtkı ülay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim llaneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înee-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağıra aslı 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
M an sur Ulu soy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

C. Senatosu B : 48 18 . 2 . 1963 O : 2 
Dış Seyahat Harcamaları Vergisi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 185 

Oy verenler : 134 
Kabul edenler : 85 

Reddedenler : 43 
Çekinserler : ö 

Oya katümıyanlar : 48 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

Cevdet Üeboloğiu 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
llalit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Mazını Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguüğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Hah mi Sana I an 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY* 
Sabalıattın Adalı 
Vehbi Aksoy 

İZMİR 
İzzet Birand 
Nevzat özerdemıli 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet N us ret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
M mi ti Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerinı Saraeoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Baykan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
(>sman Hac 1 baloğlu 

TRABZON 
Şevket Bul ad oğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Ksat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coskıınoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koç aş 
Enver Kök -
Kâz un Orbay 
Ragıp Üner 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Ulue 
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[Eeddedenler] 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa Özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Kadri Öztaş 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
Ilışan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELAZIĞ 
Celâl Eı tuğ 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Cevherioğlu 
Etlıem Menemencioğlu 
Rifat öztürkç/ine 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Ükurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Menteşcoğlu 

RİZE 
Necip Daııişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tcvetoğlu 
Cahit Tok göz 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TRABZON 
Yusuf D emi rd ağ 
Reşat Zaloglu 

TABİÎ ÜYE 
Emanullah Çelebi 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

[Çekins erler] 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğhı 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbım 

[Oya kat ılmıy anlar] 

SİVAS 
1 Tu 1 fisi Söylemezoğ 1 u 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Necati özdeniz 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 

Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Om ay 
d.) 

BALIKESİR 
Haindi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR, 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Ucagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Ceraalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 
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Değerli kâğıtlar kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
134 
91 
41 

2 
48 

3 

[Kabul 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 
ÇANAKKALE 

Âli Aksoy 
Halit Sankaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanıit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlıı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi San alan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Vehbi Aksoy 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlıı 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

edenler] 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 
KONYA 

Sedat Çumralı 
Mustafa Din ekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan. Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem 
oğlu 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Kadri Öztaş 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

Talip Özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürck 
Ethem Menenıencioğlu 
Rifat öztürkçine 
Özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Hal d un M e n t e ş e o ğ I u 

RİZE 
Necip Dan is. oğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Derairdağ 
Reşat Zaloğlu 

[Çehinserler] 
TABİÎ ÜYE 

Em amili ah Celebi 
GÜMÜŞANE 

Halit Zarbun 

[Oya kattlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 
İbrahim Saffet Om ay 
(t) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arı kan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (I.) 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nu rettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gevsi Uçagök 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
Mehmet tzmen (B.) 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
d.) 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulus m an 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN ı 
Cemalettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ccvat Açıkalın 
Hidayet Aydı ne r 
Sahir Kurutluoğlu 
Adil Ünlü 
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lAçık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Ttkftn 3 
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Değerli kâğıtlar kanun tasarısının 5 nci maddesine verilen oyların sonucu 

(5 tıei madde kabul edilmiştir,,) 

Üye sayısı' : 185 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 86 
Reddedenler : 40 
ÇeMnserler 2 

Oya katılmıy anlar : 54 
Açık üyelikler 3 

[Kabul edenlerJ 
TABÎÎ ÜYELER 

Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gtirsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Şükran Öz.ka» 
ya 
Haydar Tunçkanat. 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuier 

GENEL OYLA SEÇt 
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasinı Haneıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğhı 
Rifat Etker 
Sal ı i t, Koeabey oğlu 

ARTVİN 
Celimi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya. 

ÇORUM 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pa sinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizam.ettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İSTANBUL 
Oe'lil OevheriogTu 

İZMİR 
İzzet Biram! 
Xe vza t özerde m l i 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet NTısrot Tunu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Er kut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulün a-y 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
A bdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolai 

NEVŞEHİR 
t. Ş- Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Kara kurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Parıık Işık 

YOZGAT 
•Sadık Artukmae 
Neşet Çetintag 

ZONGULDAK 
Akif Eyicloğan 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergüu 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Kâzım Orbay 
Ragıp Uner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANTALYA 
Mehmet ÎHraçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ego 
Fikret Turhangil 

[Reddedenler] 
BALIKESİR 

Enveı* Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
Jhsaıı Sabrı Çağlayangİl 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Celâl Kfluu-

İÇEL 
Cavit TevfLk Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlıı 
Rifat öztürkçine 
özel Şa'hingiray 
Sabahattin Tanınan 

ÎZMIR 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeclâgil 

Hüseyin Kalpaklıoğla 
MANİSA 

Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat 55aloğ] n 

[Çekinserler] 
TABU ÜYELER | GÜMÜŞANE 

Emanullah Çelebi Halil. Zarbım 

[Oya katılmiy anlar] 
TABU ÜYELER 

IS krem Acuner 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kaıı 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl revfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B . ) • 
İbrahim Saffet. Oraay 
(t) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin. Otan 

BURSA 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
.Mehmet Em iri Dun 

DİYARBAKIR 
Azmi rh-doğan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa. 

ESKİŞEHİR 
O e vs; i Uç agök 

GİRESUN 
Mehmet îzmen ( B j 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

s İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nuru! lalı Esat Sümer 
do 
Bere Taran 

İZMÎR 
Ömer latifi !><>x<-;ı!. 
Hnis K'ansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bgk. V.) 

KAYSERİ 
Sn a d Hayri Ürgüplü 
ıRşk. V.) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 
Lûtfi Tokoğlu (1. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Ak ar e a 
Haldim Menteşeoghı 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemal ettin Bulak 

SİNOP 
Suphi Batın* 

SİVAS 
Ahmet. Çekenıoğlu 
Rifat öçten fB.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 

Zilmi Betil 
ZONGULDAK 

Tarife Remzi Baltan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cavat Açıkalm 
Hidayet Aydın«r 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğhı 
Adü ünlü 

[Açık üyelikler] 
istanbul : 1 
Samsun : 1 
Eskişehir 1 

Yekûn 3 

»m<* 
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Motorlu Kara Taşıtları Vergisi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Befet Aksoyoğlıı 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Getoloğlu 

Üye sayı» 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
122 

81 
39 

2 
60 

3 

[Kabul edenler] 
BOLU 

Sırrı Uzuııhasanoğlu 
ÇANAKKALE 

Ali Aksoy 
Haliit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İZMİR 
izzet Birant 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci An 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer Öbuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuluna\ 
Nüvit Yetikin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
îzzet Gen er 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet' Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kok 
Kâzım Orhay 
Ragıp üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
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[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Ünaldı 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Sakıp önal 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhanıgil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 
Oelâl Ertuğ 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Celil Gevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçkıe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

MANİSA 
Forit Alpdskander 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Haldun Mcnteşı'.oglu 

RİZE 
Necip üanişoğlu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloo'ln 

[Çekİnserler] 
TABİÎ ÜYE 

Emanullah Çelebi 
İZMİR 

Milini Onat 

[Oya katılmty anlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai OTCan 
Mehmet Şükran özkaya 
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 
ADANA 

Galip Avşar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Oelâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Yeysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

İbrahim Saffet 'Omay 
d.) 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzm en (B.) 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esait Sümer 
(D 
Bere, Turan 

İZMİR 
Ömer LÛtfi Bozoalı 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Balkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş ( t ) 
Lûtfi Tokoğlu (î. Ü.) 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Balı at tin Özbek 

MUĞLA 
MuallA Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kurar ulu 

SAKARYA 
Turhan KapaMı 
Kâzım Yurdakul 
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SAMSUN 

Cetnalettin Bulak 
SİNOP 

•Suphi Batar 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten (B.) 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 
Tevffik İnci 

0. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Hidayet Avdmar 
Sahir Kurutluoğlu 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 
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5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 

bâzı hükümler eklenmesine dair kanuna verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlıı 
Suphi Gürsoytrak 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

AFYON KARAHİSAR 
Ra-sim Hancıoğln 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mariisur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoglu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlıı 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılnnyanlar 
Açık üyelikler 

185 
96 
66 
27 

3 
86 

3 

[Kabul 
DENİZLİ 

Cahit Akyar 
DİYARBAKIR 

İhsan Hamit Tigrel 
ERZURUM 

Rahmi Sanalan 
GAZİANTEP 

7eki İslâm 
Nizam ettin özgül 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Cevheri oğlu 

KARS 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

edenler] 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Kemal O rai 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Hasan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağur 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİVAS 
Hulusi Söyleme/oğlu 

TEKİRDAĞ 
Oemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

VAN 
Faruk T$rk 

YOZGAT 
Sadık Artukraaç 
Neşet O+intaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

O. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Enat Çağa 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Burhanettin Ulug 

[Reddedenler] 
ADANA 

Sakıp Önal 
ANTALYA 

Mehmet llkuç&n 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 

Osman Öainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Haindi Oğuzbeyoğlu 
Kadri özta§ 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Şeref KayaJar 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

ELÂZIĞ 

Celâl Ertuğ 

İSPARTA 

Suat Seren 
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C. Senatosu B : 46 18 . 2 .1963 O : 2 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçiiiıe 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanıman 

İZMÎR 
Hilmi Onat 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpak] loğhı 
Hasan Ali Türker 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

Nedim Evliya 

SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

TRABZON 
Yusuf Deırıirdag 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Selâhattın özgür 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdaküler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHtSAR 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz ince-
oğlu 

[Oya katilmvy anlar] 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

İbrahim Saffet Om ay 
d.) 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan (î.) 

BURSA 
Baki Güzey 
CaJhit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (İ.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

HAKKARİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfİk Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

Berç Turan 
İZMİR 

tzzet Birand 
Ömer Lû'tfi Bozcaiı 
Enis Kans.u 
Cahit Okurer 
Nevzat özer demli 

KARS 
Sırn Atalay (Baş. V.) 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (î.) 
LÛtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
İzzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
(Bşk. V.) 

Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin. Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 
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C. Senatosu B : 46 18 . 2 .1963 O : 2 
StVAS 

Ahmet Çekemoğhı 
Bifat öçten (B.) 
Ziya Önder 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

UEFA 
V&sfi Gerger 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tovfik înei 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Hidayet Aydın er 
Sahir Kurutlııoğln 
Ragıp Uner 
Nevzat Sen gel 
Adil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
istanbul : 
Samsun : 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

K1RALTTNCI BİRLEŞİM 

18 . 2 . 1963 Pazartesi 

Saat : 10,00 

I i 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Vazife ile yurt dışına gidecek olan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Turhan 
Feyzioğlu'nun dönüşüne kadar kendisine, Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hasan Din-
çer'in vekâlet edeceğine dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/174) 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK ÎŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
X 1. — Dış Seyahat Harcamaları Vergisi ka

nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/367, C. Senatosu 1/180) (S. Sa
yısı : 76) [Dağıtma tarihi : 14 . 2 . 1963] 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BiRiNCi G Ö R Ü Ş M E S I Y A P I L A C A K 

İŞLER 
X I . — Değerli kâğıtlar kanun tasarısının 

Millet Meclisince kabul olunan metni ve C. Se
natosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 
1/360, C. Senatosu 1/185) (S. Sayısı : 80) [Da
ğıtma tarihi : 15 . 2 . 1963] 

X 2. — Motorlu kara taşıtları Vergisi ka
nun tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu 
(M. Meclisi 1/396, C. Senatosu 1/183) (S. Sa
yısı : 81) [Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1963] 

X 3. — Emlâk Alım Vergisi kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
C. Senatosu Geçici Komisyon raporu. (M. Mec
lisi 1/372, C. Senatosu 1/184) (S. Sayısı : 82) 
[Dağıtma tarihi : 16 . 2 . 1963] 

X 4. 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve C. Senatosu Geçici Komisyon raporu. (M. 
Meclisi 1/287, C. Senatosu 1/181) (S. Sayısı : 
83) [Dağıtma tarihi : 16 . 2 .1963] 





Dönem : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 

Değerli kâğıtlar kanunu tasarısının Millet Meclisince kabul olunan 
metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Meclisi 

1/360, C. Senatosu 1/185) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 45) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11 . 5 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3950 - 19522 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, Değerli kâğıtlar hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 26 . 12 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 4 ve 10 . 2 . 1963 tarihli 39 ve 45 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 45) 

Geçici Komisyon raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 14 . 2 . 1963 

Esas No : 1/185 
Karar No : 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 7.2.1963 tarihli ve 42 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komis
yona havale buyurulan Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı; 

Komisyonumuzun 13 . 2 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsilcileri ve Maliye Ba
kanının da iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve Ba
kanlık temsilcilerinin ve Maliye Bakanı tarafından yapılan açıklamalar komisyonumuzca da uy
gun mütalâa edilmiş, ancak : Tasarının ihtiva ettiği 5 nci maddenin iş sahiplerine ve notere tat
bikat bakımından birtakım zorluklar taşıdığı mülâhazasiyle «5» nci madde tadilen diğer maddeler 
Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen şekliyle aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon : 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Konya 
M. Dinekli 

Ankara 
N. Ağtrnash 

Başkanı Sözcü 
Giresun 

Sf. Orhon 

Siirt 
L. Aykut 

izmir 
H. Onat 

Manisa 
Söz hakkım bakidir. 

R. Ulusoy 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim. 
K. öztaş 

Tabiî Üye 
8. Gürsoytrak 

Kayseri 
H. Kalpaklıoğlu 

Ankara 
R. Etker 

Ordu 
Ş. Koksal 

Bursa 
/. 8. Çfoğtayemgü 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
S. Kurutluoğlu 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 80 ) 



MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 

Değerli kâğıtlar 

MADDE 1. — Bu kanuna bağlı tabloda ya
zılı kâğıtlar ve cüzdanlar «Değerli kâğıt» sa
rılır. 

Kullanma mecburiyeti 

MADDE 2. — Değerli kâğıtların ilgili bu
lundukları işlemlerde ve kira sözleşmeleri no
terlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanıl
ması mecburidir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması ve satılması 

MADDE 3. — Değerli kâğıtlar, ilgili bakan
lık ve dairelerin mütalâası alınmak suretiyle 
Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır. 

Bu kâğıtların Maliye Bakanlığının muvafa
kati ile, ilgili bakanlık ve daireler tarafından 
hazırlanıp bastırılması mümkündür. 

Değerli kâğıtlar malsandıklannca veya Ma
liye Bakanlığınca tâyin edilecek yerlerde sa
tılır. 

Değerli kâğıtların bedeli 

MADDE 4. — Değerli kâğıtlar ilgililere, bu 
kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller karşı
lığında satılır. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ
ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme 
kâğıtları yerine âdi kâğıt kullanılması halinde, 
değerli kâğıdın bedeli ve bunun beş katı tuta
rında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış olan âdi kâğıt 
üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle tah
sil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki 
fıkralarda yazılı bedel ve cezadan sorumludur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı kanunlar ve 
kanun* hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 28 . 5.1934 tarihli ve 2459 sayılı Tayya
ra. Senatomı 

S — 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİREREK 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Değerli kâğıtlar kanun tasarısı 

Değerli kâğıtlar 

MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Kullanma mecburiyeti 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması ve satılması 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıtların bedeli 
MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ
ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme
leri yerine âdi kâğıt kullanılması halinde bu 
evraka değerli kâğıdın bedeli tutarında damga 
pulu yapıştırılır. 

Bu mecburiyete uymıyan noterlerden yukarı-
ki fıkrada yazılı bedelin beş katı tutarında 
ceza alınır. 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayvn : 80 ) 
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AfiJleı M öç I "isi m e ı n i 

re Resmi hakkındaki Kanunun 5 nci maddesi, 
2. 22 . 6,1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanu

nun 25 nci maddesinin kira kontratları, noter 
evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile il
gili fıkraları, 

3. 1 1 . 4 .1938 tarihli ve 3356 sayılı Kanun, 
4. 2 ,4 .1958 tarihli ve 7109 sayılı Kanun, 
5. 12 , 4 .1927 tarihli ve 1025 sayılı Kanun, 
6. 5 .7 .1939 tarihli ve 3686 sayılı Kanu

nun 2 nci maddesi, 
7. 26 .5 ,1926 tarihli ve 859 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesinin son fıkrası, 
8. 29 . 6.1938 tarihli ve 3529 sayılı Kanu

nun 5 nci maddesi ile 7 nci ımaddesinin son fık
rası, 

9. 21 . 7.1963 tarihli ve 6183 sayılı Kamı- | 
nun 45 nci maddesinin 2 nci fıkrası, i 

10. 2 .5 .1949 tarihli ve 5383 sayılı Kaim- i 
nun 153 neü maddesinin 2 nci fıkrası, i 

G'ECÎOİ MADDE 1, - Bu kanunun yürür- ! 
lüğe girdiği tarihten evvel satılıp da kullanıl- j 
mıyan değerli kâğıtların eski ve yeni bedelleri j 
arasındaki fark ilgililer tarafından tamamlat- j 
tırılır. Değerli kâğıtlar arasından çıkarılanlar- J 
dan kullanılmamış bulunanların bedelleri geri 
verilir. 

Bu madde gereğince yapılacak işlemleri Ma
liye Bakanlığı düzenler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun yürürlü
ğe girdikten sonra satmalınacak pasaportlar
dan Damga Resmi ve nüfus hüviyet cüzdanla
rından Hare ve Damga Resmi alınmaz. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. ı 

i 
Yürütme 

MADDE 8, — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıtlar tablonu 

Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edi
len değerli kâğıtlar tablosu aynen kabul edil
miştir. 

(", Senatosu ( S. Sayısı : 80) 
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Millet Mecisince kabul edilen cetvel 

Değerli kâğıtlar tablosu 

Bedel 
Değerli kâğıtların cinsi : kuruş 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 
Kira sözleşme kâğıtları : 
Pasaportlar : 
Birinci sınıf kaplı olanlar (Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar dâhil) 
ikinci sınıf kaplı olanlar 
ikamet tezkereleri : 
Evlenme cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
ikinci sınıf kaplı olanlar 
Üçüncü sınıf kaplı olanlar 
Nüfus cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
ikinci sınıf kaplı olanlar 

50 
50 

100 
100 

5000 
3000 
1000 

5000 
500 
100 

500 
50 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 80 ) 





Dönem : 1 f% I 
Toplantı : 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: © I 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanunu tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon 

raporu (M. Meclisi 1/396, C. Senatosu 1/183) 

(Not : M. Meclisi Sıra Sayısı : 78) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 11. 2 ,1963 

Kanaunlar Güdürlüğü 
Sayı: 4323 - 22040 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10.2 .1963 tarihli 45 nci Biri eşimin d;o öncelik ve ivedilikle görüşülerek ka
bul edilen, Motorlu kara taşıtları Yergisi baklandaki kanun tasarısı, dosyası ile (birlikte sunul
muştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not: Bu tasarı 1.2. 1963 tarihinde Başkankkc i ilk Komisyona havale (.dilmis ve (JC;K' K;rrn!a>ı 
10.2.1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabıd edilmiştir. (Millet 
Meclisi S. Sayısı: 78) 

Geçici Komisyon raporu 

(•umhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 14 . 2 . 1963 
Esas No. 1/183 

Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 .2 .1963 tarihli ve 42 nci Birleşimimde kurulması kaimi edilen Geçici Komis
yona havale buyuruları Motorlu kara taşıtları Yergisi hakkındaki kanun ta'sarısı : 

Komisyonumuzun 14.2.1.963 tarihli toplantısında Maliye Bakanı ve ilgili temsilcilerin iştira
kiyle tetkik ve. müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar ve gelinliği yenilikler Maliye Bakanı ve temsilcileri 
larafından yapılan açıklamalar muvacehesinde bahis konusu kanun tasarısı Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilerek Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen sekli ile aynen ve ekseri
yetle kabul edilmiştir. 



(rene! Kurulum öncelik ve ivedilikle tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başlkanı 
Gaziantep 
Z. İslâm 

Konya 
M. Dinekli 

Ankara 
N. Ağırnaslı 

Söz 
Manisa 

Sözcü 
Giresun 

>Sf. 'Orhun 

Siirt 
L. Aykut 

îzmir 
H. Onat 

hakkım mahfuz 
E. Ulusoy 

Kâtip 
Balıkesir 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Öztas; 

Tabiî Üye 
S. Gür soy ir ak 

Ordu 
N. Koksal 

Bursa. 
/. 8. Çağlayangil 

Kayseri < 'ttmdıurbaşikanuıca S. Ü. 
//. Kalpakhoğlu N\ Kurııtluoğlu 

Ankara 
R. Etker 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 81 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kamımı tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu, 'tarifler, mükellef ve istisnalar 

Verginin mevzuu 

MADDE 1. — Karayolları Trafik Kanunu
na göre trafik şube veya bürolarında kayıt ve 
tescil edilmiş olan motorlu taşıtlarla lâstik te
kerlekli traktörler Motorlu kara taşıtları Ver
gisine tâbidir. 

Tarifler 

MADDE 2. — Bu kanunda kullanılan tâbir
lerin taşıdıkları anlamlar aşağıda gösterilmiş
tir : 

1. Motorlu taşıt : Karayolunda insan, hay
van veya eşya taşımaya yarıyan ve makina kuv
vetiyle hareket eden araçlardır, 

2. Motosiklet : Yere devamlı olarak değen 
en fazla üç tekerleği bulunan, genişliği 160 
santimetreyi, uzunluğu 4 metreyi ve yüklü ağır
lığı 750 kilogramı geçmiyen, sepetli veya se
petsiz, motorlu araçlardır. Karoseri yük veya 
yolcu taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel 
biçimli yapılmış üç tekerlekli motosikletlere 
«yük - yolcu motosikleti» denir, 

3. Otomobil : Yapılışı itibariyle şoföründen 
başka, oturmaları şartiyle en çok 7 yolcu ala
bilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve 
bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde 3 
veya 4 tekerleği bulunan motorlu taşıtlardır. 
(Station - Wagon, Ranch - Wagon ve benzer
leri bu sınıfa dâhildir.) 

4. Kaptıkaçtı : Şoföründen başka oturma
ları şartiyle en çok 7 yolcu alabilen, insan fca-
ş,mak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan, yerle temas halinde 4 tekerleği 
bulunan, şekil ve yapılışı itibariyle otomobil
den farklı olan motorlu taşıtlardır. (Garry -
ali, Trauel - ali, Jeep - station ve benzerleri 
bu sınıfa dâhildir.) 

5. Minibüs (küçük otobüs) : Şoföründen 
başka oturmaları şartiyle 8 ilâ 10 yolcu alabi
len, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu 
maksatla kullanılan motorlu taşıtlardır. 

(İLCİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Motorlu kara taşıtları Vergisi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mevzu, tarifler, mükellef ve istisnalar 

MADDE 1. -
ca kabul edilen 
mistir. 

Verginin mevzuu 

— Millet Meclisi Genel Kurulun-
1 nci madde aynen kabul edil-

T arifler 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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6. Komyonet : Bir tona kadar (bir ton dâ
hil) yük taşımak için imal edilmiş olan, bu 
maksatla veya Karayolları Trafik Kanunu ve 
Tüzüğündeki bu cins taşıtlara ait yolcu nakli
yatı ile ilgili şartları sağlamak kaydiyle, insan 
taşımak gayesiyle de kullanılabilen motorlu 
taşıtlardır. 

7. Panel : İnsan veya yük taşımak mak-
sadiyle imal edilmiş ve sonradan yapılacak her 
hangi bir tadille otomobil veya benzeri taşıt 
haline getirilmesi mümkün, arka kısmı kapalı 
motorlu taşıtlardır. 

8. Arazi taşıtı : Karayollarında yolcu ve
ya yük taşıyabilecek evsafta olmakla beraber 
bütün tekerlekleri muharrik olan veya olabi
len motorlu taşıtlardır. 

9. Otobüs : Şoföründen başka oturmaları 
Partiyle 10 kişiden fazla yolcu alabilen, insan 
taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla 
kullanılan motorlu taşıtlardır. (Trojeybüsler de 
bu sınıfa dâhildir.) 

10. Kamyon : Bir tondan fazla yük taşı
mak için imal edilmiş olan., bu maksatla veya 
Karayolları Trafik Kanunu ve Tüzüğündeki 
bu cins taşıtlara ait yolcu nakliyatı ile ilgili 
şartları sağlamak kaydiyle insan taşımak ga
yesiyle de kullanılabilen motorlu taşıtlardır. 

11. Lâstik tekerlekli traktör : Karayolun
da insan, hayvan ve eşya nakliyatı da yapa
bilen lâstik tekerlekli traktörlerdir. 

12. Net ağırlık : Karayolları Trafik Tüzü
ğünün ikinci maddesinin 61/b fıkrasındaki mâ
nayı tazammun eder. 

13. Kayıt ve tescil : Karayolları Trafik 
Kanunu gereğince trafik şube veya bürolarm-
c:ı yapılan kayıt ve tescili ifade eder. 

14. Özel taşıt : Binek olarak özel hizmet
lerde 'kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, 
kamyonet, panel ve arazi taşıtıdır. 

15. Taksi : Taksimetre, tarife, pazarlıkla 
veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle, yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyo
net, panel ve arazi taşıtıdır. 

16. Yaş : Motorlu (kara taşıtlarında model 
yılma göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı 
itibariyle tesbit edilir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 81) 



— 5 — 
Millet Meclisi metni 

Mükellef 

MADDE 3. — Motorlu kara taşıtları Ver
gisini, adlarına motorlu taşıt veya lâstik teker
lekli traktör kayıt ve tescil edilmiş olan ger
çek veya tüzel kişiler ödemekle mükelleftir. 

İstisnalar 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı motorlu taşıt
lar vergiden müstesnadır : 

a) Devlete, katma bütçeli idarelere, bele
diyelere, il özel idarelerine ve köy tüzel kişilik
lerine ait taşıtlar; 

b) Karşılıklı olmak şartiyle, yabancı dev
letlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konso
loslukları ile, elçi, maslahatgüzar ve konsolos
larına (fahrî konsoloslar hariç) ve o Devletin 
uyruğunda bulunan elçilik ve konsolosluk me
murlarına ve merkezi Türkiye'de bulunan mil
letlerarası kurullar ile bu kurulların yabancı 
uyruklu memurlarına ve milletlerarası kurul
ların Türkiye'deki temsilcilikleri ile bu temsilci
liklerin yabancı uyruklu memurlarına ve res
mî bir görev için yurda gelen delege ve he
yetlere ve bu heyetlere mensup yabancı uyruk
lu kişilere ait taşıtlar; 

c) Bizzat malûller tarafından kullanılan 
hususi tertibatlı taşıtlar. 

toCtNCÎ BÖLÜM 

Vergileme ölçü ve nispetleri 

l sayılı tarife 

MADDE 5. — Binek olarak özel hizmetlerde 
kullanılan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kam
yonet, panel ve arazi taşıtı, aşağıdaki I sayılı 
tarifeye göre vergilendirilir. 

Geçici Ko. 

Mükellef 

MADDE 3. —- Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

İstisnalar 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergileme öleli ve nisbetleri 

/ sayılı tarife 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 
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I - Sayılı tarife 

Taşıtların yaşları ve 
ödiyeceikleri yıllık vergiler 

İ 1 03 # 

Taşıtların net ağırlığı Lira Lira Lira Lira 

950 kilo ve daha aşağı 
951 - 1 200 kik> 
1 201 - 1 600 'kilo 
1 601 - I 800 (kilo 
1 S01 ve daha. vıfeırı 

432 
780 

1 500 
2 304 

396 324 
684 552 

1 320 1 044 
2 016 1584 

4 248 3 708 2 892 1 

252 
396 
744 
104 
992 

/ / - S ayılı tarife 

MADDE 6. — Taksimetre, tarife, pazarlıkla 
veya sair şekillerde tesbit olunan ücretle yolcu 
taşıyan otomobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, 
panel ve arasa taşıtı ile diğer bilûmum motorlu 
kara taşıtları ve lâstik tekerlekli traktörler aşa
ğıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilir. 

I I Sayılı tarife 

Taşıtların cins ve vasfı 

Motosiklet 
Yük - yolcu motosikleti 
Net ağırlığı 1 200 (dâhil) 
Kg, a kadar otomobil 
Net ağırlığı 1 201 - 1 800 
(dâhil) Kg. arasında olan 
otomobil 
Net ağırlığı 1 801 Kg. ve
ya daha fazla olan oto
mobil 

Taşıtların yaşları ve 
Ödiyecekleri yıllık 

vergiler 

1-10 yaş 
Lira 

72 
96 

144 

192 

240 

U ve daha 
yukarı 
yaşlar 
Lira 

60 
84 

132 

180 

216 

// - saijüı I arifi' 

MADDS 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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Taşıtların cins ve vasfı 

Kamyonet, 'kaptıkaçtı mi
nibüs, panel ve arazi ta
şıttı 
tsltiap haddi 5 (dâhil) to
na kadar kamyon veya 
oturma yeri 25 (dâhil) 
kişiye kadar otobüs, tro-
leybüs ve benzerleri 
İstiap haddi 5 tondan 
fazla olan kamyon veya 
oturma yeri 25 kişiden 
fazla olan otobüs, troley-
büs ve bezerleri 
Lâstik tekerlekli traktör
ler 

Taşıtların yaşları ve 
(»diyecekleri yıllık 

vergiler 
11 ve daha 

yukarı 
l-10 yaş yaşlar 

Lira Lira 

(îeçici V 

192 180 

216 204 

240 

144 

228 

132 

Zirai Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kişi
lerin, münhasıran kendi ziraat işlerinde kul
landıkları lâstik tekerlekli traktörler bu ver
giye tabi değildir. 

ÜÇÜNCÜ 'BÖLÜM 

Mükellefiyetin başlaması ve sona erimesi, tarh, 
tebliğ ve ödeme 

. I / ü keli efiy etin b aslanı as > 

MADDE 7. — Motorlu kara taşıtlarının tra
fik şube veya bürolarına kayıt ve tescili ile 
mükellefiyet başlar. 

Mükellefiyetin .sona ermesi 

MADDE 8. — Motorlu kara taşıtlarının 
trafik şube veya bürolarınca kayıtlarının silin
mesi halinde silinmeyi taMbeden ay başından 
itibaren mükellefiyet sona erer. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Mükellefiyetin başlaması ve sona ermesi, tarh, 
tebliğ ve ödeme 

Mükellefiyetin boşlamtısı 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Mükellefiyeti) i sona mnrs) 
MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı: 81) 



— 8 
Millet Meclisi metni 

Verginin tarh ve tebliği 

MADDE 9. —- Motorlu kara taşıtları Vergi
si, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı ye
rin vergi dairesine bütçe yılının ilk ayında 
yıllık olarak tahakkuk ettirilir. 

Yıllık vergi tutarının 1/12 si aylık vergi 
sayılır. 

Tarh olunan, vergi bir defaya mahsus ol
mak üzere mükellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur. 

Mükellefiyet devam ettiği müddetçe mütaa-
kıp yıllar için bu vergi ayrıca tebliğ olunmaz 
ve vergi bütçe yılının ilk gününde tebliğ edil
miş sayılır, 

Yıl içinde- mükellefiyete giriş ve çıkış 

MADDE 10. — Bütçe yılı içinde mükellefi
yete giriş halinde vergi, kayıt ve tescilin ya
pıldığı ayı takibeden ay başından itibaren he-
sabedilip bir ay içinde tahakkuk ettirilir. 

Bütçe yılı içinde mükellefiyetten çıkan ta
şıt, mükellefiyetten çıktığı ayın sonuna kadar 
vergiye tabidir. 

Vere/iye müessir değişiklikler 

MADDE 11. — Yıl içinde verginin artırıl
ması veya azaltılmasını icabettiren değişiklik
ler bu değişikliğin vukuunu takibeden ay ba
sından itibaren nazarı itibara alınır ve yeni du
ruma göre hesaplanan vergi mükellefe tebliğ 
olunur. 

Malî yıl içindeki yaş değişiklikleri o yılın 
mükellefiyetinde nazara alınmaz. 

Bütçe yılından daha yeni model taşıtlar ta
allûk ettiği bütçe yılındaki modele göre vergi
lendirilir, 

Verginin ödenmesi 

MADDE 12 Motorlu kara taşıtları Vergi
si, taşıtların kayıt ve tescil edildikleri yerin 
Vergi dairesine Haziran ve Aralık ayları için
de iki eşit taksitte ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyete girilmesi halinde, 
tahakkuk eden vergi, iki eşit taksitte, yukarıki 
fıkrada yazılı zamanlarda; ilk taksit zamanı 
geçmiş ise verginin tamamı Aralık ayında, son 

Geçici Ko, 

\'< rg'nrin t-nrh v< tebliği 

MADDE 0. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 9 nen madde aynen kabul edil
miştir. 

's'n ieindr müL-elle.fiye-te giriş ve çıkış 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Vergiye müessir değişiklikler 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

l ' < ! ( / j ı ı i n <>dı.)imesı 

RABDE 12. —- Millet Meclisi Genel Kuru-
hr-ıc,:ı kabul ociiloı? 12 nci madde aynen kabul 
vjlUvrüs'dT. 
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ttaksit zamanı da geçmiş ise, tahakkuk ettiği ay 
içinde ödenir. 

Yıl içinde mükellefiyetten çıkış halinde, o 
yıl için tahakkuk ettirilmiş vergiden, kayıt ve 
tescilin silindiği ayı takibeden aylara isabet 
eden miktarı, ödenmemişse terkin olunur, öden
mişse bir yıl içinde taiebedilmek kaydiyle mü
kellefine iade edilir. 

Taksit ayı gelmeden veya taksit ayı içinde 
mükellefiyetten çıkan taşıtların vergileri, taşı
dın mükeıllefiyetten çıktığı ay içinde ödenir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Bildirme 

MADDE 13. — a) Trafik şube veya büro 
l an kayıt ve tescil ettikleri motorlu kara taşıt
larını, bu taşıtların cins, nevi, nitelikleri ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua 
gelen değişiklikleri,, kayıt ve tescilin yapıldığı 
ve değişikliğin tesbit olunduğu tarihten itiba
ren bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirme
ye mecburdurlar. 

Bu mecburiyetleri yerine gçtirmiyen trafik 
şube veya bürolarının ilgili memurları hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 150 nci 
maddesinin 1 - 3 bendinde yazılı olanlar için 
uygulanan ceza hükmolunur. 

b) Motorlu kara taşıtları Vergisi mükel
lefleri, adlarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan 
taşıtları, bu taşıtların cins, nevi, niteliklerini ve 
kullanış maksatları ile verginin alınmasına esas 
olabilecek diğer bilgileri ve bunlarda vukua ge
len değişiklikleri, kayıt ve tescilin yapıldığı ve
ya değişikliğin vukubulduğu tarihten itibaren 
bir ay içinde ilgili vergi dairesine bildirmeye 
mecburdurlar. 

Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 352 nci 
maddesine bağlı usulsüzlük cezalarına ait cet
velin (ihtar 2) sırasına göre ceza kesilir. 

Gider kaydedilmeme hali 

MADDE 14. — Bu kanuna bağlı 1 sayılı ta-

C Senatosu 

i Geçici Ko. 

| 
i 
i 
I 
I 

I 

j 
i 
j 
İ DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ! 
I 

i Çeşitli hükümler 
j 

i Bildirme 

! MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru-
j hınca kabıü edilen 13 ncü madde aynen kabul 

edilmiştir. 

ı 

j 

(Hdcr kaydedilmeme hali 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Suru-
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rife gereğince hususi taşıtlardan alınan vergi 
ve cezalar Gelir ve Kurumlar Vergilerinin mat
rahlarının tesbitinde gider olarak kabul edil
mez. 

Şekle riayet mecburiyeti 

MADDE 15. — Taksi olarak kullanılan oto
mobil, kaptıkaçtı, minibüs, kamyonet, panel ve 
arazi taşıtı sahipleri kayıt ve tescil tarihinden 
itibaren plâka ile birlikte taksi kelimesini ifa
de eden (T) işareti takmaya ve damalı kuşak 
çizdirmeye mecburdurlar. Bu mecburiyetlerden 
her hangi birine riayetsizlik halinde, riayetsiz
liğin devam ettiği müddetçe bu taşıtlar I sayılı 
•tarifeye göre vergilendirilir. 

Kaçakçılık cezası uygulanan haller 

MADDE 16. — Plâka ile birlikte taksi keli
mesini ifade eden (T) işareti takılan ve damalı 
kuşak çizdirilen taşıtların devamlı bir şekilde 
özel hizmetlerde binek olarak kullanılması ha
linde, bu taşıtların vergileri I sayılı tarifeye gö
re düzeltilir ve ayrıca mükellefleri hakkında 
Vergi Usul Kanununun kaçakçılık hükümleri 
uygulanır. 

Paylar 

MADDE 17. — Bu kanun gereğince alınan 
Motorlu kara taşıtları Vergisi ile Karayolları 
Trafik Kanununa göre trafik zabıtasınca tah
sil olunan cezaların yıllık tahmini üzerinden % 
11 nisbetinde belediyelere, % 3 nisbetinde il 
özel idarelerine, % 19 nisbetinde müşterek tra-
rik fonuna verilmek üzere Maliye Bakanlığı büt
çesine ödenek kaydolunur. 

Yıl sonunda sağlanan gelir bütçeye konan 
ödeneklerden fazla veya eksik olduğu takdirde 
keyfiyet ertesi yıl ödenek&erinin hesabında na
zara alınır. 

Belediyelere, il özel idarelerine ve müşterek 
trafik fonuna ait ödeneklerin her ay sonunda 
eşit taksitler halinde ve bir önceki yılın hası
lat fazlası ertesi yılın birinci ayı sonunda top
tan İçişleri Bakanlığı emrine ayrı ayrı üç hesa
ba kaydedilmek üzere İller Bankasına tediye 
olunur. 

iller Bankasında İçişleri Bakanlığı emrinde 
her ay toplanan bu paralardan : 

C. Senatosu 

10 — 
Geçici Ko. 

hmca kabul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Sekle riayet mecburiyeti 
MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Kaçakçılık cezası, uygulanan haller 
MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 16 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Paylar 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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1. Belediyelere ve il özel idarelerine aidolan-
ları bankaca en geç ertesi ayın 15 ine kadar 
belediyelerin ve illerin son genel nüfus sayı-
mındaki nüfus miktarlarına göre kendilerine 
dağıtılır. 

Bu paylar belediyeler ve il özel idarelerinin 
borçlarına mahsubedilmez. 

2. Müşterek trafik fonuna aidolanları, ma
hallî idareler, Emniyet ve Karayolları genel 
müdürlüklerince seçilen birer şahıstan teşek
kül edecek bir komisyonun, belediyelerin ve il 
özel idarelerinin bizzat başarma imkânı bula
madıkları trafik mevzuu ile ilgili hizmetlerinin 
ifası için yapacakları teklifleri inceliyerek ha-
zırkyacağı bir yıllık program dairesinde ma
hallî idareler genel müdürlüğünün teklifi ve 
İçişleri Bakanının tasdiki ile ilgili belediyeler 
ve il özel idarelerine tahsis olunur. 

Bu paralar adı geçen mahallî idarelerce hiç
bir şekilde tahsis maksadı dışında kullanıla
maz. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 18. — 6936 sayılı Hususi otomo
bil Vergisi Kanunu ile 232 sayılı Kanunla de
ğişik 6085 sayılı Karayollan Trafik Kanununun 
9 ncu maddesi kaldırılmıştır. 

Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1962 ve daha önceki 
bütçe yıllarına ait Hususi otomobil Vergisi, Tra
fik Resmi ve bunlara ait cezaların eski hüküm
lere göre alınmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanun gereğince 
tahsil olunacak Motorlu kara taşıtları Vergisi 
1963 malî yılı bütçesi (B) cetvelinde Hususi 
otomobil Vergisi adlı 16 ncı bölüme gelir kay
dedilir. 

Yürürlük tarihi 
MADDE 19. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari

hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 
MADDE 20. — Bu kanunu Bakanlar Ku

rulu yürütür. 

C. Senatosu 

Geçici Ko. 

Kaldırılan hükümler 

I MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

i Geçmiş yıllara ait vergi ve resimler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
ı Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay

nen kabul edilmiştir. 

I GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 
j MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kabul edilen 19 ncu madde aynen kabul 
! edilmiştir. 

i Yürütme yetkisi 
; MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kuru-
! lunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
| edilmiştir. 
« f t » Mi 
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Komisyon raporu (M. Meclisi 1/372, 2/274; 
C. Senatosu 1/184) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 61) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1111 - 20606 

11 . 2 . 1963 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilen, Emlâk Alım Vergisi hakkındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasan 14 . 1 . 1963 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 61) 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon 
Esas No: 1/184 

Karar No: 9 

Geçici Komisyon raporu 

14 . 2 . 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nci Birleşiminde kurulması kabul edilen Geçici Komisyo
na havale buyurulan Emlâk Alım Vergisi hakkındaki kanun tasarısı : 

Komisyonumuzun 14 . 2 . 1963 tarihli toplantısında Maliye Bakanı ve temsilcilerinin de' iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı, gerekçesinde belirtilen hususlar Maliye Bakanı ve temsilcilerinin verdiği aydınlatıcı bilgi
ler muvacehesinde komisyonumuzca da uygun mütalâa edildiğinden bahis konusu kanun tasarısı 
Millet Meclisi Gene] Kurulunca kabul edilen şekli ile aynen ve ekseriyetle kabul edilmiştir. 
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Öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Gaziantep 
Zeki îslânı 

Siirt 
Lâtif Aykut 

Söz 

Sözcü. 
Giresun 

Sabahattin Orhon 

Tabiî üye 
Suphi Gür soy trak Söz 

/. s 

Kâtip 
Balıkesir 

Muhalifim 
Kadri Özta. s 

Bursa 
hakkım mahfuz 

ab ri Çağlayayufil 

Konya 
Mustafa Binekti 

Ankara, 
Niyazi Ağırnaslı 

İzmir Cumhurbaşkanınca S. Ü. Manisa 
hakkım saklıdır. S ahir Kurutluoğlu Söz hakkım mahfuz 
Hilmi Onat Refik TJlusoy 

MÎLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. — İvaz karşılığında, Türkiye'de

ki gayrimenkullerin iktisabı, bunlar üzerinde 
irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefi
yetinin tesisi, ve bu hakların devri Emlâk Alım 
Vergisine tabidir. 

Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gay
rimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirketlerine 
sermaye olarak konulması, gayrimenkullerin 
ölünceye kadar bakma akdi ile temliki de, ver
ginin konusuna dâhildir. 

Karşılıklı olarak trampa edilen gayrimenkul
lerin her ikisinin iktisabından ayrı ayrı vergi 
alınır. 

Mükellef : 

MADDE 2. — Verginin mükellefi, vergi 
mevzuuna giren gayrimenkullerle hakları ikti-
sabeden kişilerdir. 

Trampada her iki taraf kendilerine teret-
tübeden vergi ile mükelleftir. 

İstisna ve muaflıklar : 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı kişiler ve mev
zular vergiye tabi değildir : 

GEÇÎCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METÎN 

Emlâk Alım Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzu : 
MADDE 1. — Millet Meclisi Genel Kurulun

ca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

Mükellefiyet : 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

İstisna ve muaflık : 

MADDE 3. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 3 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 82 ) 
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Millet Meclisi metni 

a) Genel, katma ve özel bütçeye dâhil dai
re ve müesseseler, 

b) Kamu menfaatlerine yararlı dernekler, 
e) Karşılıklı olmak şartiyle diplomatik ih

tiyaçlarla konsolosluk ihtiyaçları için yapılan 
iktisaplar, 

d) Arkeolojik araştırmalar için yapılan 
iktisaplar, (bu fıkrada yazılı istisna hükmünün 
uygulama şartları Maliye ve Millî Eğitim Ba
kanlıkları tarafından müştereken tesbit ve Res-
mî Gazete ile ilân olunur.) 

e) Gayrimeııkullerin mütemmim cüzü ma
hiyetinde olan sabit istihsal vasıtalarının ikti
sabı, 

f) 7269 sayılı Kanuna ve aynı kanunun 
muvakkat 2 nci maddesinde yazılı kanunlara 
ve 4753 sayılı Kanuna göre yapılan iktisaplar
la, 3202 sayılı Kanun gereğince Ziraat Banka
sı kredilerinden istifade suretiyle yapılmış bu
lunan köylü meskenlerinin çiftçiler tarafından 
iktisabı. 

ÎKİNCt BÖLÜM 

Verginin matrahı 

Matrah 

MADDE 4. — Verginin matrahı : 
a) Gayrimeııkullerin iktisabında satış be

deli, 
b) İrtifak hakları ve gayrimenkul mükel

lefiyetinin tesis ve devrinde, tesis ve devir için 
ödenen bedel. 

c) Gayrim enkullerin, irtifak haklarının ve 
gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirketle
rine sermaye olarak konulmasında ticaret mah
kemesince tâyin olunan değer, 

d) ölünceye kadar bakma akdi ile temlik
lerde, trampada ve bedel bilinmiyen diğer hal
lerde rayiç bedeldir. 

Rehinli gayrimenkullerde matrah : 

MADDE 5. — Rehin ile takyidedilmiş bir 
gayrimenkulun satışında, satış akdi yapıldığı 
anda bakiye rehinli borç miktarı, taraflarca bil
dirilen bedele ilâve edilir. Hisseli satışlarda o 
hisseye isabet eden borç eklenir. 

Bir başkasının borcundan dolayı gayrimen-

Geçici Ko< 

iKlNCl BÖLÜM 

Verginin matrahı 

Matrah : 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul edil
miştir. 

Rehinli gayrimenkullerde matrah : 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kurulun-
ca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 82 ) 



Millet Meclisi metni 

külünü rehin ile takyidetmiş olan malik, gayri
menkulunu hakiki borçlu olan kimseye temlik 
ettiği takdirde bedele bir şey eklenmez. 

Gayrimenkul mükellefiyetinde değerleme : 

MADDE 6. — Gayrimenkul mükellefiyeti
nin tesis ve devrinde kararlaştırılan bedel, mu
ayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermek
ten ibaret olduğu takdirde, mükellefiyetin be
deli, beher sene verilecek veya yapılacak şev
lerin 20 misline eşit addolunur. 

Beher sene verilecek veya yapılacak şeyle
rin değeri takdir yoluyla tesbit edilir. 

Gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsta
kil haklarda matrah : 

MADDE 7. — Gayrimenkul hükmündeki da
imî ve müstakil hakların tesis ve devrinde mat
rah, bunların ayrı kayıtlı değerleri mevcut ise 
bu değerden, mevcut değilse üzerlerinde bu 
hakların tesis edildiği gayrimenkullerin kayıtlı 
değerlerinin yarısından aşağı olamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nisbeti 

Beyan esası : 

MADDE 8. — Emlâk Alım Vergisi, mükel
lefler tarafından tapu idarelerine yapılacak 
sözlü beyan üzerine tarh olunur. 

MADDE 9. — Emlâk Alım Vergisinin nis
beti «% 070» (Binde yetmiş) tir. Aşağıda ya
zılı mevzularda «% 035» (Binde otuzbeş) olan 
indirimli nisbet uygulanır. 

a) Tapu sicilinde müstakil ve daimî bir 
hak olarak ayrıca kaydedilmiyen irtifak hak
ları, 

b) Gayrimenkul mükellefiyeti, 
c) Gayrimenkullerin ölünceye kadar bak

ma akdi ile temliki, 
d) Sosyal mesken inşaatı, işçi evleri ve 

bunlardan daha düşük nitelikte bulunan mesken 
iktisapları, 

e) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve 

& Senatosu 
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Gayrimenkul mükellefiyetinde değerleme : 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 

Gayrimenkul hükmündeki daimî ve müsta
kil haklarda matrah : 

MADDE 7. — Millet Meclisi Genel Kurulun
ca kabul edilen 7 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin tarhı ve nisbeti 

Beyan esası : 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Verginin nisbeti : 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

( S . Sayısı : 82) 



Millet Meclisi metni 

gayrimenkul mükellefiyetinin, sermaye şirket
lerine sermaye olarak konulması. 

Tarh yeri : 

MADDE 10. — Emlâk Alım Vergisi, mua
melenin yapıldığı tapu dairesince tarh edilir. 

Tarh zamanı : 

MADDE 11. — Emlâk Alım Vergisi, mev
zuuna giren muamelenin tapu dairelerinde ya
pılmasından önce tarh olunur. 

Rayiç bedel esası : 

MADDE 12. — İlgililer tarafından tapu 
dairelerine beyan edilecek gayrimenkul satış 
bedelleri muamele tarihindeki rayiç bedelden 
aşağı olamaz. 

Rayiç bedel muamele tarihindeki normal 
alım satım bedelidir. 

Rayiç bedel takdiri, Vergi Usul Kanununda 
yazılı takdir komisyonları tarafından gayri
menkulun yeri, niteliği ve satış tarihindeki 
gayrimenkul piyasasının durumu nazara alına
rak yapılır. 

Beyan edilen değerle rayiç bedelin muka
yesesi : 

MADDE 13. — Beyan olunan değer rayiç 
bedelden % 25 e kadar noksan olursa veya 
% 25 i aşan nisbette noksan olmakla beraber 
aradaki fark 5 000 lirayı geçmez ise Takdir 
Komisyonu karan üzerine bir işlem yapılmaz. 

Beyan olunan değer, rayiç bedelden % 25 i 
aşan nisbette noksan olur ve bedeller arasın
daki fark 5 000 liradan yüksek bulunursa satış 
bedeli yerine rayiç bedel vergiye matrah itti
haz olunur. 

Beyan olunan değerle rayiç bedel arasın
daki fark, yukardaki hadleri aşarsa, rayiç be
del ile satış bedeli arasındaki farktan, 5 000 
liraya ve rayiç bedelin % 25 ine kadar olan 
kısmı üzerinden ikmalen ve cezasız olarak vergi 
tarh edilir. Farkın bu hadleri aşan kısmı üze
rinden ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre vergi kusur cezası ile birlikte tarh olunur. 

C. Senatosu 
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Tarh yeri : 

MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 10 neu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Tarh zamanı 

MADDE 11. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
'ediltmiştir. 

Rayiç bedeli 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Beyan edilen değerle rayiç bedelinin mukayesesi 

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul edilen 13 ncü madde aynen kaıbul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 82 ) 



Millet Meclisi metni 

İlgililerin kasden vergi ziyama sebebiyet 
verdiklerinin tesbiti halinde Vergi Usul Kanu
nunun bu fiillere uyan ceza hükümleri uygula
nır. 

Rayiç bedelin uygıılanmıyacağı haller : 

MADDE 14. — Aşağıda yazılı olan hallerde 
rayiç bedel esası uygulanmaz. 

a) Cebrî icra, istimlâk yolu ve şüyuun iza
lesi suretiyle yapılan satışlarda, gayrimenkul-
lerin sermaye şirketlerine sermaye olarak ko
nulmasında, 

b) Kamu idareleri ve müesseseleri, serma
yesinin yarısından fazlası Devlete aidolan mü
esseselerin ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklerin satışlarında. 

Vergi dairesince yapılacak işlem ve zaman
aşımı : 

MADDE 15. — Vergi daireleri gerek re'sen 
ve gerekse bildirim suretiyle aşağı bedelle sa
tıldığını öğrendikleri gayrimenkuller hakkında 
rayiç bedel takdiri yaptırırlar. 

Bu takdir neticesine göre salınması gereken 
vergi ile kesilecek ceza, vergi alacağının doğ
duğu takvim yılını takibeden bir yıl içinde ilgi
lilere tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına 
uğrar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

Ödeme zaman ve yeri : 

MADDE 16. — Emlâk Alım Vergisi mua
melenin tapu dairelerinde yapılmasından önce 
ilgili vergi dairesine ödenir. 

Tapu memurlarının sorumluluğu : 

MADDE 17. — Gerekli verginin tamamen 
ödenmesinden önce muamele yapan tapu me
murları verginin ödenmesinden mükellefler ile 
müteselsilen sorumludurlar. 

Tapu memurları bu madde gereğince öde
meye mecbur oldukları vergiler için mükellef
lere rücu edebilirler. 

Geçici Ko. 

Rayiç bedelinin uygulanacağı haller 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca ikaibul edilen 14 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yergi dairesince yapılacak i$lem ve zamanaşımı 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Verginin ödenmesi 

ödeme zamanı ve yeri 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 16 ncı madde aynen kabul 
.edilmiştir. 

Tapu memurlarının sorumluluğu 

MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 17 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 82 ) 



Millet Meclisi metni 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

Tapu memurlarının görevi : 

MADDE 18. — Tapu memurları akdin icra
sından evvel bu kanunun rayiç bedel esasına 
mütaallik hükümlerini ilgililere bildirerek ge
rekli ikazlarda bulunmaya mecburdurlar. Bu 
ikazın yapıldığı zabıt defterlerine yazılır. 

Vergi dairesine bilgi verme mecburiyeti : 

MADDE 19. — Tapu ve kadastro idareleri, 
tescili mütaakıp yeni mal sahibinin adı ve ad
resiyle gayrimenkulun satış bedelini ve vasıf
larını, muamelenin yapıldığı tarihten itibaren 
en geç 15 gün içinde ilgili vergi dairesine bil
dirmekle mükelleftirler. Mahkemelerle diğer 
resmî daireler de rayiç bedelden aşağı olarak 
yapıldığını öğrendikleri gayrimenkul satış mu
amelelerini ilgililerin isim ve adresleri ile bir
likte derhal mahallin en büyük mal memurlu
ğuna yazı ile bildirmeye mecburdurlar. 

vSosyal inşaatın ve işçi evlerinin mahiyetinin 
tesbiti : 

MADDE 20. — Bu kanunun 9 ncu madde
sinde sözü edilen sosyal mesken inşaatının, işçi 
evlerinin ve bunlardan daha düşük nitelikteki 
meskenlerin mahiyeti, şekli ve şartları Maliye 
Bakanlığı ile îmar ve İskân Bakanlığı tarafın
dan müştereken tesbit ve Resmî Gazete ile ilân 
olunur. 

Akdin daire dışında yapılması : 

MADDE 21. ^ - Tapu memurlarının istek 
üzerine akit yapmak için daire dışında bir yö
re gitmeleri halinde yapılacak akitlerde, ve^gi 
matrahının binde (1) i tazminat olarak emane
ten mal sandığına yatırılır. Bu miktar 10 li
radan az, 100 liradan çok olamaz. 

Görevin tamamlanmasından sonra bu mik
tarın yarısı Hazineye gelir kaydedilir. Diğer ya
rısı ücret olarak ilgili memurlar arasında ma
aşları nisbetinde dağıtılır. 

Akit için ilgili yere gidilmekten vazgeçilir
se emanet olarak alman para geriverilir. 

Mûtat ulaştırma aracının sağlanması mükel
leflere aittir. 

C. Senatosu 

Geçici Ko. 

BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Çeşitti hükümler 

Tapu memurlarının görevi 

MADDE 18. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 18 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Vergi dairesine bilgi verme mecburiyeti 

MADDE 19. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul edilen 19 ncu madde aynen kabul 
•edilmiştir. 

Sosyal inşaatın ve evlerinin mahiyetinin tesbiti 

MADDE 20. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Akün daire dışında yapılması 

MADDE 21. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kaibul edilen 21 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 82 ) 



Millet Meclisi metni 

GEÇÎCİ MADDE 1. — Bu kanunun yürü-
lüğe girdiği tarihte, mevzuuna giren ve yürür
lük tarihinden önce yapılan işlemler sebebiyle, 
ikmalen salınması gerekeni hare ve cezalar hak
kında aşağıdaki hükümler uygulanır: 

a) Henüz tarhedilmeıniş harçlar, bu kanun 
ile 5887 sayılı Kanunun nisbete, cezalara ve ra
yiç bedel esasına ait hükümlerinden hangisi 
mükellefin lehine ise o nazara alınarak tarhedi-
lir. 

b) Henüz kesilmemiş olan cezalar hakkın
da bu kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

c) Kesilmiş olup henüz kesinleşmemiş ve
ya kesinleşmesine rağmen tahsil edilmemiş bu
lunan cezalar bu kanun hükümlerine göre dü
zeltilir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1963 yılında bu ka
nuna göre Emlâk Alım Vergisi olarak yapıla
cak tahsilat, gelir bütçesinin 25 nci harçlar 
bölümünün 11 nci tapu harçları maddesine ge
lir kaydolunur. 

Kaldırılan hükümler- : 

MADDE 22. — Bu kanunun tatbikatında 
5887 sayılı Harçlar Kanunu ile 1324 sayılı Dam
ga Eesmi Kanununun Tapu ve Kadastro mu
amelelerinden alınacak hare ve resimlerle ilgiÜ 
hükümlerinden bu kanunun şümulüne girenlere 
aidolanları tatbik edilemez. 

MADDE 23. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 24. — Bu kanunu Bakanlar Ku
rulu yürütür. 

8 — 
I Geçici Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 1 nci madde ay
nen kalbul edilmiştir, 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen geçici 2 nci madde ay
nen kaibul. edilmiştir. 

MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul edilen 22 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul edilen 23 neü madde aynen kabul 
Edilmiştir. 

MADDE 24. — Millet Meclisi Genel Kuru-
luınca kaibul edilen 24 neü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

«M» ı ı 
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Donran : 1 
Toplantı 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı hükümlereklen-
mesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komis
yon raporu (M. Meclisi 1/287, 2 /324; C. Senatosu 1/181) 

(Not : Millet Meclisi Sıra Sayısı : 59) 

Millet Meclisi' 
Genel Kâtipliği 11.2.1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3001 - 11912 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10. 2 . 1963 tarihli 45 rıei Biri esimimde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
ikalbul edilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, bâzı maddeleı-inin •değiştirilmesine ve 
bu kamun'a bâzı hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı d'O&yaLsı il'e hirH'kte; sunulımıışltıır. 

Sayıgılan/mla, 
Millet Meclisi Başkam 

Fuad Sirmcn 

Not : Bu tasan 17 . 9 . 1962 tarihinde Başkanlıkça ilk komisyona havale edilmiş ve Genel Ku
rulun 10.2.1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Müle.1 Merlisi S. Sayıcı : r>9) 

Geçici Komisyon raporu 

('umhuriyeL Senatosı/ 
Geçici Komisyon I i • 2 . 1963 

Esas No. 1/181 
Karar No. 10 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Oenel Kuralımı 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42 nci Birleşiminde 'kuruknıası kalbul edilen (reçiei Ko
misyona havale buyuruları 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 'bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve hu kanuna hâzı hükümlerin eki en .m. esine dair kanrun tasarısı : 

Komisyonumuzun 14. 2 . 1963 tarihli toplantısında ilgili Bakanlık temsücil'errnin de iştirakle
riyle tetkik ve müzakere edildi. 

Tasarı gereıkçemnde belirtilen huteuslar ve yetirdiği yenilikler komisyonumuzca da uygun 
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ra'üitalâa edildiğinden ibailıis konusu tasarı Millet Meclisi Genel Kurulunica kalbul edilen şekli 
ili; aynen ve •ekseriyetle Ikaıbul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek: üzere Yüksek Baişkanlığa sunulur. 
(îeçici Ko. Baş. Sözcü Kâtip 

Gaziantep Giresun Balıkesir Konya, Siirt Tabiî Üye 
/ . îslâm S. Orhan K. Özlaş M. Dineldi L. Aykut S. Gür soy tr ak 

Bursa Ankara 
/. ti. Çağlayangil N. Ağırnaslı 

İzmir Cumhurbaşkanınca S. V. Manisa 
H. Onat ti, Kurutluoğlu Söz hakkım mahfuz 

R. TJlusoy 

MİLLET MECLİSİNİN KABLL 
ETTİĞİ METİN 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. - r>422 -sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Mevzuu 

Madde i. ••—- Aşağıda yazılı kurumların ka
zançları Kurumlar Vergisine tabidir. 

A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketleri; 
O İktisadi kamu müesseseleri; 
D) Dernek, tesis ve vakıflara, ait iktisadi 

işletmeler (bu kanunun tatbikatında cemaatler 
de tesis hükmündedir). 

Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna gi
ren gelir unsurlarından terekkübeder. 

MADDE 2. -— Aynı kanunun 2 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sermaın şirketleri 

Madde 2. Türk Tiearet Kanunu hüküm
lerine güre kurulmuş olan anonim, eshamh ko
mandit ve linıited şirketler ile aynı mahiyetteki 
yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

MADDİ-] •".. - Ayın kanunun ;! neü maddesi 
asaüıdaki şekilde değişi iri! m ist İr. 

Kooperatif şirketler 

Madde ->. ••— Kooperatif şirketler Türk Ti-
ea.ret kanununa, veya. özel kanunlarına göre ku
mlan ve istihlâk, istihsal, kredi satış, yapı ve 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABI İL 
ETTİĞİ METİN 

3422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bası 

hükümler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 1 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE ti. — Millet Meclisi Genel Kuru 
lunca kabul edilen ,'î neü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

0. Senatosu S. Sayısı : 83 
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sair kooperatif şirketleriyle aynı mahiyetteki 
yabancı kooperatif şirketlerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi şir
ket mahiyetinde, olanlar kooperatif şirket addo
lunmaz. 

.MADDE 4. — Aynı kanunun 4 neü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

iktisadi kamu müessesele ri 

Madde 4. — Devlete, özel idarelere, belediye
lere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine 
ait veya tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan 
ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler 
iktisadi kamu müesseseleridir. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

MADDE 5. — Aynı ıkanunun 5 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi isletmeler 

Madde 5. — Demek, tesis ve vakiflara ait 
veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı şartları 
haiz bulunan işletmeler ile aynı mahiyetteki ya
bancı işletmeler, dernek, tesis ve vakıfların ik
tisadi işletmeleridir. 

MADDE 6. •— Aynı kanunun (i nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yabama kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi 
işletmeler 

Maddi' 6. — Yabancı devletlere, yabancı 
kamu idare ve müesseselerine ait veya tabi olup 
birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri 
haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, 
Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar 
Vergisine tabi tutulur. 

Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzel 
kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri 
ve kendilerine tahsis edilmiş sermayeleri bulun
maması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

Geçici Ko. 

MADDE 4. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 4 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 83 ) 
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MADDE 7. Ay m kanunun 7 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştir i lmiştir : 

Muafhklm-

Madde7. Aşağıda vazıh kurumlar . Ku
rumlar Vergisinden mu a t t ı r : 

1. Darphane ve Danışa Matbaası, Millî Pi
yango idares i ve Askerî Fabr ika ve- atelyeler 
(Bunlar kuru luş la r ındak i maksadın dışında ka
lan işleri dotayısiyte vergiye tabi rdi r ler . ) ; 

2. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerlue mün
hasır olmak üzere Tekel işletim eler i ; 

'•K Katını idare ve müesseseleri taraf ından 
ilim, fen. ve güze! sana t la r ile t an ın ve hayvan

cı l ığ ı Öğretmek, yaymak. ıslah ve teşvik etmek 
maik»adiyle işletilen müesseseler (okullar, oku! 
atelyeleri, konserv a t ı m ı Har. genel kütüphane
ler, t iyatrolar , 'müzeler, sergiler, numune fidan
lıkları , tohum ve hayvan ıslah ve üre tme istas
yonlar ı , yar ış yerleri , k i t ap , gazete ve mecmua 
yayın evleri ve emsali müesseseler) ; 

1. Kamu idare ve müesseseleri taraf ından 
genel insan ve hayvan sağlığını korumak ve 
tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (hasta
ne, nekahetlıane, klinik, dispanser, p revan-
toryum, sanatoryum, ı-o -u.k bakım evle-i, hay 
van hastaneleri ve dispanserleri , hayvan bakım 
evleri, veter iner bakteriyoloji , seroloji ve dis-
tofajin gibi müesseseleri ; 

5. Kamu idare ve müesseseleri taraf ından 
içtimai maksat lar la işletilen müesseseler- (şef
ka t , rehin ve yardım sandıklar ı , fukara aşhane
leri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelyeleri, içtimai sigorta kurumlar ı , öğrenci 
yur t la r ı ve pansiyonları gibi müesseseler) : 

b\ Kamu idare ve müesseseleri ta raf ından 
Hükümetin veya, yetkili idare mercilerinin mü
saadesi ile acılan mahallî, millî veya milletler
arası malıiyetteki sergiler, fuarlar, panay ı r l a r ; 

7. o, 4, 5 ve 6 nei bent lerde yazılı müesse
selerden dernek, tesis veya vakıflara aidolup 
mezkûr bent lerde belirt i len maksat ve gayeler
le işleti ldikleri ilgili Bakan la r ın mütalâası alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca kabul edi
lenler ; 

8. Beden terbiyesi ' teşkilâtına dâhil der-

C. Senatosu 

Oeçiei Ko. 

MADDE 7. Millet Meclisi Genel Kuru 
hınca kabul edilen 7 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

S. Sayısı : 83 ) 
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ııeklere veya .kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve ıspor müesseseleri ; 

i). Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım san
d ık l an ; 

10. Yaptıklar ı iş veya, hizmet mukabil inde 
resim veya hare alan kamu müesseseleri: 

11. İl özel idareleri , .belediyeler ve köy
ler ile bunların teşkil ettiklei'i birl ikler veya 
bunlara bağlı müesseseler taraf ından isletilen : 

a) Su, elektrik ve havagazı iş letmeleri ; 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşı

ma iş letmeleri ; 
e) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza 

işlerine münhasır olmak şart iyle) : 

12. Köylere, köy birl iklerine ve köy be-
'edij^elerine ait tarım işletmeleri ile bunlar ta
rafından köylünün umumi ve müşterek ihti
yaçlarını karşı lamak maksadiyle işletilen ha
mam, çamaşırhane ve değirmenler ile bunla
rın bağlı oldukları i! s ının irindeki yolcu ta
şıma işletmeleri ; 

\o. Ordu evleri ve askeri kan t in le r : 

14. Münhasıran verem tedsıvi eden sa
natoryum ve p revan to ryumla r ile münhasıran 
kanser, cüzzam ve trahom tedavi vd^n hasta-
neler; 

lf>. Derneklere aidoiup münhasıran üye
lerin istifadesine tahsis edilen ve alkollü ieki 
verilmiyen lokal, gazino ve lokanta işletme
leri ; 

.16. Ksavs mukaveleler inde sermaye üze
rinden kazanç dağıt ı lmaması , idari1 meclisi 
başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse 
verilmemesi ihtiyat, akçelerinin or taklara da
ğıtılmaması ve münhasıran or taklar ile iş gö
rülmesine dair hükümler bulunması şartı ile 
kooperatif ş i rket ler ('Esas mukavelelerde yu-
karıki şa.rtlar* meveudolmakla beraber fiilen 
bu kayıt ve şai ' i lara uymıyan kooperatif ler 
muafiyetten faydalanamaz) ; 

17. Özel kanunlarla, veya Devletle ak-
dolunan mukavelede Kurumlar Yergisinden 
veya her türlü vergi ve resimden muaf tutu
lan kurumlar . 

<\ Senatosu 
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MADDE 8. —• Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İstisnalar 

Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum ka
zançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 

1. Başka bir kurumun sermayesinin asgari 
yüzde onuna bu kurumun kuruluşu anında 
veya bilanço tarihinden en az bir yıl evvelin
den beri sahibolduklannı ispat ve tevsik eden 
ana kurumların, kuruma iştiraklerinden elde 
ettikleri kazançlar. (İştirak kazançları istis
nası) 

İştirak kazançları istisnası, Kurumun bilan
ço tarihinden bir yıl evvel ve yeni kuruluş
larda kuruluş anında sahibolduğu iştirak hisse
sine isabet eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. Kooperatif şirketlerin ortakları için he
sapladıkları risturnlardan aşağıda yazılı olan 
lar : 

a) İstihlâk kooperatiflerinde : Ortakların 
satın aldıkları malların kıymetlerine göre he
saplanan risturnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften sa-
tmaldıkları malların kıymetlerine göre hesap
lanan risturnlar; 

e) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan ris
turnlar ; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak 
ödedikleri paralardan sarf olunmıyarak iade 
edilen kısımlar. 

Bu risturnlarm nakden veya aynı kıymette 
mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mâ
ni değildir. Ortaklardan başka kimselerle ya
pılan muamelelerden doğan kazançlar hak
kında risturnlara mütaallik istisna hükmü uy
gulanamaz. Bunların genel kazançtan tefrikin
de, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hac-
ınına olan nisbeti esas tutulur. 

»'.{. İhraç kanunlarına veya Devletle ak-
dolunan mukavelenamelere göre mevcut ve 
«çıkacak vergilerden muaf lığı kabul edilmiş 
uları menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikrami
yeleri. 

Geçici Ko. 

MADDE 8. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 8 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

0. »Senatosu ( S. Sayısı : 83 ) 
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4. 927 sayılı Kanunun 1 nei maddesine 
göre verilen sıcak ve soğuk maden suları im
tiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(ihale tarihini takibeden yıldan itibaren beş yıl 
süre ile) 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığının tekelinde bulunan ulaştırma işlerin
den elde ettiği kazançlar. 

Gelir Vergisi Kanununun yatırını indirimi 
istisnasına taallûk eden hükümleri sermaye 
şirketleri ile kıoperatif şirketler hakkında da 
uygulanır. Tahvilât ihracı suretiyle sağlanan 
kaynaklar, yatırım indirimi ile ilgili hükümle
rin uygulanması bakımından öz sermaye sayılır. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 11 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Dar mükellefiyeti 

Madde 11. -~ Birinci maddede yazılı kurum
lardan kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi 
de Tülrkiye içinde bulunmıyan'Jar, yalnız Tür
kiye'de elde ettikleri, kurum 'kazançları üzerin-
d e n ve rgileııdirili rler. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 192 sayılı Ka- I MADDE 10. — Millet Meclisi Genel Kuru-
nunla ımuaddel 12 nei maddesi aşağıdaki şe- hınca kabul edilen 10 nen madde aynen kabul 
kikle değiştirilmiştir : edilmiştir. 

Dar mükellefiyette mevzu 

Madde 12. — Onbirinci maddede yazılı dar 
mükellefiyet mevzuuna giren kurum kazancı 
aşağıda gösterilen kazanç ve iratlardan te- I 
rekkübeder - I 

1. Türkiye'de Vergi Usûl Kanunu hüküm
lerine uygun iş yeri olan veya daimî temsilci 
bulunduran yabancı kurumlar tarafından bu I 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapı
lan işlerden elde edilen ticari kazançlar. 

(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların 
ihracedilmek üzere Türkiye'de satmaldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de -satmak- I 
sızın yabancı memleketlere göndermelerinden 
doğan kazançlar, Türkiye'de elde edilmiş >sa- I 
yılmaz. Türkiye'de satmaktan maksat alıcı ve- I 
ya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de ol- I 
ması veya satış akdinin Türkiye'de yapılması- I 
dır.) 

Geçici Ko. 

MADDE 9. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 9 nen madde aynen kabul 
edilmiştir. 

O. Senatosu (. S. Sayısı : 83 ) 
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2. Türkiye'de elde edilen ücretler. 
3. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları. 
4. Türkiye'de (bulunan zirai işletmeden el

de edilen kazançlar. 
5. Gayrimenkullerin, halkların ve ımenkuil 

malların Türkiye'de kiralanmasından elde edi
len iratlar. 

6. Türkiye'de elde edilen menkûl sermaye 
iratları. 

7. Türkiye'de elde edilen sair kazanç ve 
iratlar (Bir numaralı i'ıkra hükmü dışınida 
kalanların menkul kıymet satışından elde et
tikleri kazançlar' hariç). 

MADDE 11. - Aynı kanunun 
Kanunla muaddel 13 ncü maddesi 
şekilde değiştirilmiştir : 

Safi kurum kazmıct 

192 «ayılı 
aşağıdaki 

Madde lo. — Kurumlar 
maddede yazılı mükelleflerin 

Vergisi, birinci 
bii' hesap döne-

sâfi kurum kazancı mi içinde elde ettikleri 
üzerinden hesaplanır. 

Safi kurum kazancının tes bitinde Gelir Ver
gisi Kanununun (42 ne i maddesinin birinci 
fıkrasının 2numaralı bendi hariç) ticari ka 
zanç hakkındaki hükümleri uygulanır. Zirai 
faaliyetle iştigali eden kurumlarm bu faali
yetlerinden doğan kazançlarının tesbitkıde Ge
lir Vergisi Kanununun 59 ucu maddesinin SOG 
fıkrası hükmü de nazara alınır. 

Gelir Vergisi Kanununun 'ortalama kâr 
hadleri hakkındaki hükümleri Kurumlar Ver
gisi hükümleri için de uygulanır. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kurum 
kazançlarının, ticari kazanç gibi tesibit edil
mesi gereken kazanç ve iratlar da dâhil olmak 
üzere, ticari veya zirai kazançlar dışında ka
lan kazanç ve iratlardan ibaret bulunması ha-
ünde, Gelir Vergisi Kanununun bu gibi ka
zanç ve iratların tesbiti hakkındaki hükümle
ri Kurumlar Vergisi matrahının tesbitinde de 
uygulanır. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desinin 6 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şe 
kilde değiştirilmiştir : 

Geçici Ko. 

MADDE 11. Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 11 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 12 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Seti at osu S. Sayısı : 83 
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G. (iene! bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleriyle belediye
lere, köylei'e ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapılan ibağış 
ve yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan 
bağış v© yardımlar toplamının o yıla ait kurum 
kazanemm yüzde ikisini ve her halde yirmi 
bin lirayı aşan kısmı hasılattan indirilmez. Ba
ğışlanan veya yardumm konusunu teşkil eden 
mal veya hakkın mevcutsa mukayyet değeri, 
bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu 
hükümleri dairesinde takdir komisyonlarınca 
t< sbit edilecek değeri esas alınır). 

7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şar-
tiyle geçmiş yılların malî bilânçolarına göre 
tahassul eden zararlar. (Bilançolarda her yılın 
zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır). 

MADDE 13. — Aynı kanunun 16 nci .mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kabul edilmiyen indirimler 

Madde 15. — Kurum kazancının teshilinde 
aşağıda yazılı indirimlerin yapılması kabul edil
mez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler. 

2. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler. 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar, 

4. Her ne şekilde ve ne isimle olursa olsun 
ayrılan ihtiyat akçeleri (Türk Ticaret. Kanu
nuna, kurumların özel kanunlarına veya esas 
mukavele ve nizamnamelerine göre safi kazanç
lardan ayırdıkları bilûmum ihtiyatlar ile Banka
lar Kanununa müsteniden bankaların ayırdık
ları karşılıklar dâhil). 

5. Dar mükellefiyete tabi kurumlardan ay
rıca : 

a) Bu kurumlar hesabına yaptıkları alım 
satımlar için ana merkeze veya Türkiye dışında
ki şubelere verilen faizler, komisyonlar ve ben
zerleri ; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak et
mek üzere avrüan hisseler ı'Türkive'deki kum-

MADDE 13. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. J^ajrısı : 83 ) 
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muti teftiş ve murakebesi için yabancı memle
ketlerden gönderilen yetkili kimselerin seyahat 
giderleri hariç). 

(). Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezai en 
ve Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında
ki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, ge
cikme zamları ve faizler. 

7. İhraç kanunlarına veya Devletle akdo-
lunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan men
kul. (kıymetlerin Kuramlar Vergisinden isti sn a-
edi'len, temettü, faiz ve İkramiyelerine isabet 
'eden giderler, (Gerçek giderlerin katı olarak 
teshil edilenıem'esi ihailinde, bahis konusu gerçek 
giderler, Kürıınıiar Vergisinden 'muaf 'menkul 
kıymetler portföyünün itilbari değer toplamına, 
lîanka, Kredileri 'Tanzim Komitesince menkul 
kıymetler portföyü, ile ilgili giderler nazara, alı
narak tâyin olunacak ortalama gider •emsalinin 
uygulanması sureliyle, bulunur. Vergiden muaf 
menkul kıymetler portföyünün itibari değer top
lamı, ilgili hesap •dönemine'dâhil ayların son gü
nündeki vergiden .muaf menkul kıymetler port
föyünün ortalaması esas alınmak sureliyle teshil 
olunur.) 

MA DDK 14. - Aynı kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde d eğişti rilımişfir : 

Yabancı ulaştırma kurumlarında kurum 
kazancının teshili 

Madde 18. — Yabancı ulaştırma kurumları
nın vergiye matrah olacak kurum kazancı, 19 
ncu maddeye göre tesbit edilecek hâsılata orta
lama emsal mabetlerinin uygulamması suretiyle 
hesaplanır. 

'Ortalama emsal nisibetleri, Türkiye'de daimî 
veyâ  arızî olarak çalışan bütün kurumlar için. 
aynı; kara, deniz ve hava ulaştırma işleri için 
ayrı ayrı olmak üzere Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunur. Maliye Bakanlığı lüzum gördüğü tak
dirde (en az bir yıl uygulanmış olmak şartiyie) 
cari ortalama, emlsal rı is betlerini değiştirebilir. 

Ortalama emsal nisbetleri Resmî Gazetede 
yayınlanır ve yayınlanma tarihini takibeden tak
vim yılı başından itibaren elde edilen kurum ka-
zançla'rı hakkında uygulanır. 

Geçici Ko. 

MADDE 14. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 14 neti madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 83 ) 
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MADDE 15. — Aynı kanunun 19 nen madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye'de elde edilen hasılat 

Madde 19. — Onikinci maddenin 1 ve 7 nu
maralı bentlerine göre ticari ve arızi ticari ka
zançları dar mükellefiyet mevzuunda alman ya
bancı ulaştırma kurumlarının Türkiye'de elde 
edilmiş sayılan hasılatı aşağıda yazılı unsurlar
dan terekküp eder : 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj ta
şıma ücreti (bilet bedeli ile birlikte alınan gi
der karşılıkları dâhil) olarak ne isimle olursa ol
sun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, hava 
ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma üc
reti (bilet bedeli ile birlikte alınan gider kar
şılıkları dâhil) olarak ne isimle olursa olsun 
aldıkları paralar; 

3. Türkiye dışındaki ulaştırma işleri için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri ile Türkiye'de yaptık
ları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendileri
ne verilen kondisyonlar ve ücretler. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 20 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Beyan esası 

Madde 20. — Yirmidördüncü madde hük
mü mahfuz kalmak şartiyle, Kurumlar Vergisi, 
mükellefin veya vergi sorumlusunun beyanı 
üzerine tarholunur. Beyanname, ilgili bulundu
ğu hesap döneminin neticelerini ihtiva eder. 

Her mükellef vergiye tabi kazancının tama
mı için bir beyanname verir. 

Mükelleflerin şubeleri, ajanlıkları, alım ve 
satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya 
kendilerine bağlı sair iş yerleri için, bunların 
müstakil muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri 
olsa dahi, ayrı beyanname verilmez. 

Tüzel kişiliği bulunmıyan iktisadi kamu mü
esseseleri ile dernek, tesis ve vakıflara ait ikti- I 

Geçici Ko. 

MADDE 15. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 15 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 16 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 83 ) 
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I 

sadi işletmelerden her biri için bunların bağlı 
oldukları kamu tüzel kişileri ile dernek, tesis 
ve vakıflar tarafından ayrı ayrı beyanname 
verilebilir. 

MADDE 17. Aynı kanunim 21 nei mad- | MADDE 17. — Millet Meclisi Genel Kuru-
d esi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : I hınca kabul edilen 17 nei madde aynen kabul 

| edilmiştir. 
1 Beı/a?n nam enin verilme zamanı ve yeri j 

I 
Madde 21. Kurumlar Vergisi beyanua-

mesi, hesap döneminin kapandığı ayı takibeden 
dördüncü ay içinde mükellefin bağlı olduğu 
vergi dairesine verilir. 

Sermaye şirketleri dışında kalan kurumla
rın beyanname verme süresini uzatmaya Mali
ye Bakanlığı yetkilidir. 

Dar mükellefiyette vergi muhatabının Tür
kiye'yi terk etmsi halinde Kurumlar Vergisi be
yannamesi memleketi terke takaddüm eden on-
beş gün içinde verilir. 

Mükellefin hağh olduğu vergi dairesi 

1. Tam mükellefiyette, kurumun kanuni 
veya iş merkezinin bulunduğu yerin; 

2. Dar mükellefiyette, kurumun Türkiye'
deki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulun
duğu yerin; Türkiye'de iş yeri veya daimî tem
silcisi olmadığı takdirde yabancı kuruma ka
zanç sağlıyanlarm bağlı olduğu 

Vergi dairesidir. 

MADDE İS. Aynı kanunun 24 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkif yolu ile alınan Kurumlar Vergisi, tev
kif at yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait 

muhtasar beyarwıa,me 

Madde 24. A) Dar mükellefiyete tabi 
kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları 
Kurumlar Vergisi tevkif atma tabidir : 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları ; 
• \. Menkul sermaye iratları; 
4. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret 

unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayrimaddi 
hakların satışı, devri, temliki veya kiralanması 
mukabilinde alman bedeller. 

MADDE 18. - Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kabul ©dilen 18 nci madde aynen kalya i 
edilmiştir. 

0. Senatosu _ f S. Sayısı : 88 ) 
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Yukarda yazılı kazanç ve i ra t la r vergi tev-
kit 'atında gayrisâfi miktar lar ı üzerinden naza
ra alınır. 

Bu madde gereğince Kurumla r Vergisi tev
kif atı yapılan kurum kazançlar ı üzerinden bu 
kazancı elde eden kurumlar ta raf ından ayrıca 
Gelir Vergisi tevkif atı yapılmaz. 

Kurumlar Verdisi tevkifatmın nisbeti % 20 
dir. 

Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle 
al ınan kazanç ve i ra t lar için 20 ve 22 nci mad
delere göre beyanname verilmesi veya bu mad
de şümulüne girmiyen kazanç ve i ra t la r için 
verilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve 
i ra t la r ın i thal i iht iyar idir . 

B) Dar mükellef durumunda olan kurum
lara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve i ra t lar ı 
sağlıyanlar, bu kazanç ve i r a t l a rdan Kurum
lar Vergisi tevkif atı yapmaya mecburdur lar . 

Kazanç ve i ra t lar ı sağlıyanlar, Kurumla r 
Vergisi t evki fa tma tabi kazanç ve i rat lar ı nak
den vnya, h e şaiben ödeyen veya t ahakkuk etti
ren gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Bu madde gereğince vergi tcvkifatı yapan
lar . bir ay zarfında nakden veya ti e s albeni öde
dikleri veya t ahakkuk et t i rdikleri kazanç ve 
i ra t lar ile bunlardan kestikleri Kurumla r Ver
gisini n ıü taak ıp ayın yirminci günü akşamına 
kadar , bağlı bulunduklar ı vergi dairesine muh-
ta-'sar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunla rina gö-
re defter tu tmak mecburiyetinde olanlar, bu 
maddeye göre yapt ıklar ı vergi tevkifatııı ı ay
rıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

O Kurumlar Vergisi tevkifa tma ait muh
tasar beyannamede aşağıda yazılı malûmatın 
gösterilmesi lâzım ılır : 

a) Tevki fa ti yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile iş adresi, 

b) ıB-eıy'a.raı.amede gösterilen tevkifatm ya
pıldığı ay, 

e) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun 
unvanı ve iş merkezi adresi, 

ePı Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç 
ve i radın nev' i , 

e) Ödenen veya t ahakkuk ettirilen kazanç 
veya i radın miktar ı , 

f) Yapılan vergi tevkif atın m miktar ı , 

C. Senatosu ( S. Sayısı 
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g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi 
kesenin imzası, 

lı) Beyaınnamenin verildiği vergi dairesi
nin adı. 

Beyaınnamenin şekli, muhtevası ve ekleri 
Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 28 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergilendirme dönemi 

Madde 28. — Kurumlar Vergisinde hesap 
dönemi vergilendirme dönemidir. Şu kadar ki, 
22 nci madde gereğince verilen beyannamelerle 
bildirilen kazançların vergilendirilmesinde, ver
gilendirme dönemi yerine kazancın iktisap ta
rihi esas alınır. 

Tevkif suretiyle ödenen vergilerde, istihkak 
•saih'ip]erince ayrıca yıllık veya özel beyanname 
verilmeyen ahvalde, tevkif atın ilgili bulunduğu 
dönemler vergilendirme dönemi sayılır. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 41 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Özel ödeme süreleri 

Madde 41. — 22 ve 24 ncü maddelerde ya
zılı hallerde Kurumlar Vergisi, beyanname ver
ine süresi içinde ödenir. 

MADDE 21. ~ Aynı kanunun 192 sayılı 
Kanunla muaddel 44 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Kesilen vergilerin mahsubu 

Madde 44. — Beyannamede gösterilen ka
zançlardan hu kanuna ve Gelir Vergisi Kanu
nuna tevfikan kesilmiş olan vergiler beyanna
me üzerinden hesaplanan Kurumlar Vergisin
den: ima.hsu.ib edilir. 

Mahsubu gereken miktar beyanname üze
rinden hesaplanan Kurumlar Vergisinden fazla 
olduğu takdirde, keyfiyet vergi dairesince mü
kellefe yazı ile bildirilir. Aradaki fark, mü
kellefin işbu yazıyı tebellüğ tarihinden itiba
ren bir yıl içinde müracaatı halinde kendisine 
iade olunur. Bir yıl içinde müracaat etmiyen 
mükelleflerin bu farktan doğan alacakları dü
şer. 

C. Senatosu 

Geçici Ko. 

MADDE 19. — Millet, Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul -od il en 19 ncu nnadde .aynen kalbul! 
edilmiştir. 

MADDE 20. — Mille/t Meclisi Genel Kuru
lunca kabul edilen 20 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2.1. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca kalbul odilen, 21 nci madde aynıen kabul 
edilmiştir. 

( S. Sayısı : 83 ) 
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Geçmiş yıllara ait vergiler 

GEÇlCÎ MADDE 1. — 1963 takvimi yılın
dan evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere 
ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Kurumlar Vergisi tevkif atının başlangıcı 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun Kuram
lar Vergisi tevkifatma mütaallik hükümleri 
1 Ocak 1964 tarihinden itibaren nakden veya 
hesalbee ödenen veya tahakkuk ettirilen ka
zanç ve iratlar hakkında uygulanır. 1 .1.1964 
tarihinden evvel tahakkuk etmiş olan kazanç 
ve iratların, bu tarihten sonra ödenmesi halin
de bunlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı ya
pılmaz. 

Ortalama emsal nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 3. — 5422 sayılı Kanunun 
18 nci maddesine tevfikan Maliye Bakanlığınca 
teı^bit edilmiş olan ortalama emsal nisbetleri-
nin, bu kanun hükümlerine göre Maliye Ba
kanlığınca yeni ortalama emsal nisbetleri tes-
ıbit ve ilân 'olununcaya kadar, tatbikine devam 
olunur. 

tik be§ yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren beşinci yılın so
nuna kadar olan devrede yapılacak yatırını in
dirimleri, bu indirimlerin uygulanacağı kurum 
kazançlarımın her yıl için % 20 sini geçemez. 

Geçmiş yıllar zararlarının nakli 

GEÇlCİ MADDE o. — Bu kanunun 12 nci 
maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı kurumların 1960 ve 1961 takvim 
yıllarında tahassul eden zararları için de uygu
lanır. 

Yürürlük 

MADDE 22. — Bu kanun 1 Ocak 19(53 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

. MADDE 23. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakam yürütür. 

Geçici Ko. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisi Genel 
Kurutunca kabul edilen geçici 1 nci' madde ay
nen, kabul edilmiştir. 

Kuramlar Vergisi tevkif atının başlangıcı. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kabul edilen., geçici 2 nci madde ay
nen 'kabul edilmiştir. 

Ortalama emsal nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 3. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kalbul edilen geçici 3 mcü «ıaidde ay
nen. 'kabul edilmiştir. 

tik beş yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇİCİ MADDE 4. — Millet Meclisi Genel 
Kurulunca kalbul edilen geçici 4 ncü madde ay
nen ikahul edilmiştir. 

Geçmiş yıllar zararlarının nakli 

GKOİOI MADDE 5. — Millet Meclisi Gene! 
Kurulunca kalbul edilen geçici 5 nci madde ay
nen İka bul edilmiştir. 

Yürürlük 
MADDE 22. — Millet Meclisi Genel Kuru

lunca kalbul edilen 22 nci 'madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 23. — Millet Meclisi Genel Kuru
lunca feaibul edilen 23 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

» • - « 
C. Senatosu ( S. Sayısı : 83 ) 
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Toplantı : 2 CUMHURÎYJT SENATOSU S. Sayısı: 0 0 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 saylı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi ve bı kanuna bâzı hükümler eklenmesi 
ve bir kısım hükümlerinin kaidrılması hakkındaki kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olun.n metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi (1/307, 1/355 2 /12 , 
2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2158, 2 /171; C. Senatosu 1/186) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 49) 

ıllillet Meclisi 
Genel Sekreterliği 12 .2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3286 - 16081 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 10 . 2 . 1963 tarihli 45 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
kabul edilen, 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Geir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Sirmen 

Not : Bu tasan 12 . 11 . 1962 tarihinde Başkanlıkça İlli Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 7, 8, 9 ve 10 . 2 . 1963 tarihli 42, 43, 44 ve 45 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 49) 



Geçici Kominin raporu 

('umhuriyel tienalosu 
(feçici Komisyon 

Ksas No: J/lHd 
Karar No: 11 

Yükse) Başkanlığa 

Genel Kurulun 7 . 2 . 1963 tarihli ve 42nci BMesimmd'.- k 
misyon Genel Kuralım 12 . 2 . 1963 tarih Vf43 ncü Birlcşmıind 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 'ergisi Kanununun r 
hu kanuna bası hükümlerin eklenmesi ve bi kısım hlüdiınlevm i 
rısı zirai kazançlara mütaallik hükümler iMva etmesi haseb:iyfle 
misyonundan seçilen üyelerin de iştirpklerrle komisyonumuz ur, 
ilg-ili Bakanlık temsilcilerinin de kaftlmasi.'ie tetkik ve nıÜHaker 

Tasarı, gerekçesinde belirtilea husu&ar VG getirdiği yemi 
dmlatıcı izahları muvacehesinde komisyonunuza da u.yg'nn *\> :-it; 
nun tasarısı Millet Meclisi Genei Kurulunca kabul edilen şoiüi ? 
mistir. 

Öncelik ve ivedilikle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek u 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 3 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Resmî daire ve müesseselere veya mer
kezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüs
lere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşek
kül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı 
memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu 
gibilerden, bulundukları memleketlerde elde et
tikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Ver
gisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bu
lunanlar, mezkûr kazanç ve iratlar üzerinden 
ayrıca vergilendirilmezler.) 

MADDE 2. — Ayni kanunun 4 ncü maddesi
nin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devam
lı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici ay
rılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez.) 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi
nin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de iş yerinin olması yeya daimî temsilci 
bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu 
temsilciler vasıtasiyle sağlaması (bu şartları 
haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bıılun-
mıyanlardan, ihraçedilmek üz«re Türkiye'de sa
tın aldıkları veya imal ettikleri malları Türk-
kiye'de satmaksızm yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Türki
ye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması ve 
ya satış aktinin Türkiye'de inikıdeylemesidir. 
îş merkezinden maksat ise' iş bakmmdan mua
melelerin bilfiil toplandığı ve ioare edildiği 
merkezdir.) 

(iKÇÎOİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

31 .12. 1960 tarihli ve 193 sairdi Gelir Vergisi 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hüümler eklenmesi ve bir kısım 
hükümlerinin kaldırılmmı hakkında kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin İnci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 3 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir, 

C. Senatosu S. Sarım : 85 ) 
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MÂDE 4. — Aynı kanunun 8 ııci maddesinin 
üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki 
şekildo değiştirilmiştir : 

2. Temsil edilene ait reklâm giderleri ha-
ricolmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen 
veya tamamen temsil edilen tarafından ödenen
ler; 

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu madde
sinin birinci fıkrasında 1, 2, 3 ve 6 numaralı 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddeye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiş
tir : 

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şar-
tiyle' gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile iştigal edenler (halı, ki
lim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıy
metli maden ve madenî eşyalar gibi değeri yük
sek olan maddeleri perakende olarak satanlar
la giyecek eşya ve bakkaliye maddelerinin 
pazar takibi suretiyle satışını mûtat meslek ha
line getirenler hariç); 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve 
doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, 
kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayak
kabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nal
bant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, ça
maşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sa
nat erbabı (Bu işlerin gelir ve kurumlar ver
gisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık teşkil 
etmiyecek şekilde yapılması muaflığı kaldır
maz) 

3. Köylerde gezici olarak her türlü sa
nat ve perakende ticaret işleriyle uğraşanlar 
ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak 
suretiyle yapanlardan 47 ve 48 nci maddelerde 
yazılı şartlan haiz bulunanlar (51 nci madde 
şümulüne girenler bu muafiyetten faydalana
mazlar.) ; 

S. Hariçten işçi almamak, muharrik kuv
vet, kullanmamak kayıt ve şaftı ile oturduk
ları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 
ço.?ap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, 
dantel her nevi nakış işlerini ve her nevi turis
tik eşya hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, 
yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmak-

C. Senatosu 
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MADDE 4, — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 4 ncii maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir» 

( 
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i 
sızın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 nu- | 
maralı bentlerinde ve 48 nci maddede yazılı j 
şartları haiz bulunanlar; j 

(Bu bentte yazılı ev sanatlarını, munhası- i 
ran Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek orman > 
köylerinde yapanlarda 48 nci maddedeki öl- j 
çüler iki misli ile naaara alınır.) | 

8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve I 
48 nci maddelerde yazılı şartları haiz bulun- i 
mak kaydiyle, küçük sanat erbabı ile gezici I 
surette faaliyette bulunan perakende ticaret er- i 
babı (51 nci madde şümulüne girenler bu mu- I 
afiyetten faydalanamazlar.) j 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad- | MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi-
desinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril- j l e n metnin 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
mistir : | 

Aile reisi beyanına tabi zirai gelirlerde işlet- j 
me büyüklüğü ve yıllık satış tutarları; aile re- ! 

isi, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak na- j 
zara alınır. 

Ortaklıklarda küçük çiftçi muaflığı, ortak
lığın işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarı 
ölçülerine göre tâyin edilir. Ortaklığın birden 
fazla işletmeye taallûk etmesi veya işletmelerin 
ayrı ayrı mahallerde bulunması durumu değiş
tirmez. I 

52 nci maddede yazılı tek işletmelerde iş
letme birden fazla ortaklıklara aidolsa bile mu
aflık ölçüleri bu ortaklıklara ait işletme büyük
lüğü ve yıllık satış tutarları toplanmak sure
tiyle nazara alınır. 

Her biri 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı öl
çülerin altında kalan birden fazla zirai işletme
de ayrı ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların 
işletme büyüklüğü ve satış ölçülerinin tesbitin- ı 
de ortaklık payları toplamı nazara alınır. 

Gerek şahsi işletmesi gerek dâhil bulunduğu 
ortaklıklar müstakillen muaflıktan faydalandı
ğı halde, kendisine ait işletmenin ve ortaklık
lardaki paylarının toplamı muaflık ölçülerini 
aşan çiftçiler muaflıktan faydalanamazlar. Pay
ları toplamı muaflık ölçülerini aşmıyan diğer 
ortakların muaflıkları devam eder. 

Yarıcılık ortaklık sayılır. j 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 85 j 
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MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi manfhijmrn hududu 

Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı airai 
kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, diğer kazanç ve iratları üzerinden bu 
kanun hükümleri gereğince vergiye tabi tutu
lurlar. 

Ticari veya mesleki kazançları dolayısiyle 
g-erçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan 
zirai faaliyette bulnnaalar hakkında 12 ve 13 
ncü maddelerde yaznlı m-saflık ölçülerinin ya
rısı nazara alınır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 r.ei madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İşletme biiuiddiiöii iilçvsü 

Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâyin 
bakımından, bir takvim yılı için, nazara alına
cak İşletme Büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup: Hububat, afyon ve ayçiçeği zi 
raatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 500 
dönümü; 

2 nci grup: Bakliyat, çeltik, pamuk, pancar, 
susam, tütün, kendir ve keten ziraatinde ekili 
arazinin yüz ölçümü toplamı 200 dönümü; 

3 ncü grup: Bostan ve seb.se ziraatinde ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı 1000 dönümü; 

4 ncü grup* Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziratinde yüzöçümü top
lamı 100 dönümü; 

5 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
antepfıstığı ve zeytinliklerde 1 200 ağacı, na
renciye de 800 ağacı; 

6 nci grup: Diğer ve meyva mahsul ziraatin-
de ekili arazinin yüz ölçümü toplamı 80 dönü
mü (Palamut hariç); 

7 nci grup: Büyük bas hayvan sayıcı 100 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 500 adedi 
(iş hayvandan ile iki yaşındaki büyük baş. bir 
yaşındaki küçük baş hayvanlar ve kümes hay
vanları hariç); 

Aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından, 7 nci 

grup hariç ikiden fazlasının bir arada yapılması 
halinde, her bir faaliyet grupunda, bu gruplar 

(', Senatosu 

Geçici Ko. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 7 nci maddesi aynen kabuledilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir, 
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içiiL yakarda kbırdlıaış olan ölçüleri üçte iki
yi ayn aya ani:ü.ıadıaı takdirde mm ik devam 
eder (luicak Inr bir laabyel grup -öas ölçü
l ü n b^a;a buladan av. ise da fıkra hhnü uygu
lanmak' 

Yaknrd.,, i 5 ve 0 nci grnpa cen mey vah 
vay A mey vas.!..? akaçlarda meyva mahsul ve-
rebil*)c-:ik dala anim? dnrrr.nunun ı/dangım Ta
rım vt; Malivo o al i anlık! arınca r.şcereken teş
yi t olu mır. 

.1*1/4 

Sİnbi 1 
mistir 

k 9. - Aynı daınmuisS ncü madde-
î k i r a s ı ası l ıdaki şaMo değiştiril-

.'V/.I'.N / 1 ' / . / / • r<d';; -

j£ücnk *drlcl m •ladıdmdan -tifade edebil
mek için ./i;..ai oahcıül-Sî'in bir î-ıvirn ysiı iein-
daki sam; b'idedad ddarmm -'OÖO lirayı gee-
memesi /s..a dr. 

Bu Lad, baklanlar için öüüü Uradır. 

MADDİ, lü. --- Araı Kanam 19 ncu mad-
dnn a-p.-nlaki ^nkiid-:* dedk Idaık tir : 

/'irili l.:a,l-:n,ı-iıi:,-'(i<i !>sUi' 

Madde 10. •—• Bir aor/dlt-irma döneminde 
elde eddan sak Kira: ka^anakn 5 000 lirası 
Gelir Verjadman inikdûstıari'; 

A'ik"- J./;J; s- a-ey anlarında ly.stısna, aile reisi, 
m ve k i y d i çocuklarının mi gelirleri tupüa-
rnaa L:'.r dal . oku. ak tatbik lilir. 

daranı v-ya aicdaki muaal dolaynryie ger-
aek uatjdo Gkvdr S/ej.ykme I i olanlar bu istis
nadan Idydalannaı-dar. 

MÂdd'dd I I . A~'m ; a n a aşağıdaki mü-
kn*nr<r '::' ma ima-.k- tklmr.-'otir : 

St-rlK Sİ i; 

Mükeri -e t 
#iye tabı n: 
doldurma" c 

: /.' ı ; I ; I ; ı a v « d d / ; »ı ıt:ı,flif)ı 

d(U:.-d Yi, • — rûtürü usulde ver-
si meslek etabından 6ü yaşını 
kır, bu I: analarına münhasır 

nak azv-ce, f-aiir V-'yiRii'n m naldırlar. 

MâDDI- :.2. - - Â;:'JÎI kamrım 18 nci mad-
îi asa-ıcimd snndda değinilmiştir • 

Si i-bi -! im •.':!;• '.u'.nn'-Uinıt'Jn 

Maddi; lö. İYLüelUk, ılcimm, heykeltraş, | 
sam \n drntd-. ..riar:.: vrUni.ar.rn kanuni mi-

Geçici Ko. 

MADDE 9. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 9 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 10 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 11 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 12 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

r><wıaı.osıı Sayıs ı : 85 ) 
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rasçılarmm kitap, resim, heykel ve nota halin
deki eserlerini satmak veya bu eserler üzerinde 
mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya ki
ralamak suretiyle bir takvim yılı içinde elde 
ettikleri hasılatın 10 000 lirası (Yabancı mem
leketlerde elde edilen hasılatın ayrıca 40 000 li
rası) Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi 
suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman 
bedel ve ücretler istisnaya dâhildir.) 

MADDE 13. — Aynı kanunun 21 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Gayrimenkul sermaye iratlarında, bir tak
sim yılı içinde elde edilen ve toplamı 5 000 
lirayı aşmıyan gayrisâfi hâsılat Gelir Vergisin
den müstesnadır. Elde edilen gayrisâfi hâsılatın 
yıllık toplamının 5 000 lirayı aşması halinde 
tamamı vergiye tâbi tutulur. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 23 ncü mad
desinin 2 ve 5 numaralı bentleri aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki 
12 ve 13 numaralı bentler eklenmiştir : 

2. Çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri, (Şoför, makinist, bekçi çoban 
ve amelebası ücretleri dâhil; 

5. Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin 
hatip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstah
demleri, çiftçi mallarını koruma bekçileri ile 
mahalle ve çarşı bekçilerinin ücretleri; 

12. Ticari veya meslekî kazançları götürü 
usulden tesbit edilenlerin yanında iş ve sanat 
öğrenmek maksadiyle çalışan ve 18 yaşını dol
durmamış bulunan hizmet erbabının bu yerler
den aldıkları ücretleri; 

13. Ücretleri götürü usulde tesbit edilen 
hizmet erbabından 60 yaşını doldurmuş bulu
nanların bu ücretleri; 

MADDE 15. — Aynı kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile gelirinde indirim 

Madde 34. — Aaile reisi beyanında indirim, 
beyan edilen gelire uygulanır. 

Aile reisi tarafından kendisinin, eşinin veya 
çocuklarının geliri dolayısiyle beyanname veril
mesine mahal olmadığı ahvalde indirim, vergi-

Geçici Ko. 

MADDE 13. - Millet Meclisince kabul edi
len metnin 13 ni maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 14. —VEillet Meclisince kabul edi
len metnin 14 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Mlet Meclisince kabul edi
len metnin 15 nci üddesi aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 85 ) 
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ye tabi geliri varsa aile reisinin bu gelirine, 
aile reisinin geliri yoksa eşinin vergiye tabi ge
lirine, eşinin de geliri mevcut değilse çocuklar
dan her hangi birisinin gelirine uygulanır. İn
dirimin bu fıkra hükmüne göre, eş veya çocuk
ların gelirine uygulanması halinde de indirim 
miktarı, aile reisinin durumuna göre tâyin olu
nur. 

MADDE 16. — Aynı kanunun ikinci kısmı- MADDE 16. — Millet Meclisince kabul edi
nin sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir : len metnin 16 ncı maddesi aynen kabul edil

miştir. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yatırıra indirimi 

Yatırım indiriminin mahiyeti 
«Ek madde 1. — Ticari veya zirai kazanç

ları üzerinden vergiye tâbi mükelleflerin (Âdi, 
kolektif ve âdi komandit şirketler dâhil) yap
tıkları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve 
şartlar dâhilinde, ilgili kazançlarından indirilir. 

Yatırım indiriminin şümulü 

Ek madde 2. — Yatırım indiriminin uygu
lanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca ara
nır : 

1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai I 
kazanç bilanço esasına göre tesbit edilmiş olma
lıdır ; 

2. Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Teş
kilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uygun 
bulunmalıdır; 

3. Yatırımlar, itsihsali genişletmeye, pro
düktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini sağlamaya, yaban
cı turist celbini temine matuf olmak üzere, bina 
(Personel lojmanları dışındaki meskenler ha
riç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vasıtası 
ve benzeri yeni aktif değerlerin tedariki ve 
kuruluşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve 
yedek parça temini ile ilgili yatırımlar bu fıkra 
şümulüne girmez. Ziraatte kullanılacak kimyevi 
gübre ve ilâç tedariki bu fıkraya dâhildir; 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge j 
kalkınma plânının şümulüne giren yatırımlarla I 
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memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem 1 
ve Özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu J 
tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 125 ı 
bin ve genel olarak ziraatteki yatırımlarda j 
50 bin lira) olmalıdır; j 

5. Yatırıma ait plânlara, projelere ve fi- ( 
nansman hesaplarına ve projenin tahakkuku j 
için derpiş olunan müddete ait hususlar Devlet j 
Plânlama Teşkilatının mütalaası ems alınmak 
suretiyle Malîye Bakanlığınca tetkik vs yukar
da söaü edilen diğer şartiaım. nm/ondîyeti tas
dik edilmiş bulunmalıdır. j 

Tetkik ve tasdik süresi Devlet Plânlama Teş- \ 
kilâtüida iki ayı vt Maliye Bakanlığında bir ! 
ayı gelemez. j 

îhtiyac ve sarfı, mahallin en büyük mal me- ] 
mum ve ziraat -^kilâtı tarafrnda>ı tasdik edil- ) 
mek şartiyîe ziraatte kullanılacak kimyevi .̂ Lib
re ve iiâç ile ilgili yatırımlarda bu. belitte söau 
edilen mercilere müracaata lümmı yoktur, j 

Bu maddenin S ııamarah bendinde sosu edi
len aktif değerlerin yeni olmadı» b;ı değerlerin 
memleket içinde külUmimamış bulunmasını ifa
de eder. I 

i 
j 

Ek madde 3. -— Yatırım indirimi munhaa- | 
ran öz sermayeden sağlanan veya karşılanan ya-- | 
tırım miktarına uygulanır, Bu maddenin uy- j 
sulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanunu-- j 
nun 192 nci maddesinde belirtilen kaynaklar- \ 
dır. | 

Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müessese- j 
İeri, bankalar, Türk Ticaret Kanununa veya J 
özel kanunlara göre kurulan kuramlar, teşek
küller ve kooperatifler tarafından çiftçilere ve- j 
rilen krediler, yatırım indirin; i ile ilgili hüküm- j 
lerin uygulanması bakmnrıdao Ön sermaye gibi j 
mütalâa edilir. j 

Yatırım indiriminin nisbetk yukardaki fık- ! 
raya göre indirimden, istifade edecek yatırım j 
miktarının %S0 udıır. Bu nisbet airai yatırım.- j 
lar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda j 
%40 (Geri kalmış bölgelerde bu nisbet %5ö) dir. j 

Yatırım indirimini): imsiin'ou-: r< \ 
iiyfiuliinu! sii-i'c-:) \ 

Ek madde 4. •— Yatımr: indiriminin uygu- j 
lanmasma, yatırım konusunu teşkil eden değer- j 

( \ S ( ' I I ; | | < W 1 I ( S . S î ı V ISI : h'iî } 
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lerin, işletmenin aktifine girdiği takvim yılın
dan itibaren başlanır ve indirimden faydalana
cak miktara baliğ oluncaya kadar devam olunur. 

Her yıl yapacak indirim, o yıl içinde bilan
çonun aktifinde yer almış olan indirimden fay
dalanacak aktif değerlerin toplamında, öz ser
maye ile sağlanan veya karşılanan kısmına in
dirim nisbetlerinin uygulanması suretiyle bulu
nur. Evvelki yıllarda aynı suretle ayrılmış olup 
o yılların kazançlarından düşülmemiş bulunan 
indirim miktarları mevcutsa bunlar da ayrıca 
nazara alınır. Bu suretle ayrılmış olan indirim
ler toplamı, hiçbir şekil ve surette, genel yatı
rım toplamında öz sermaye ile sağlanan veya 
karşılanan kısmın toplamına indirim nisbetleri
nin uygulanması suretiyle bulunacak miktarı 
aşamaz. 

Yatırım indirimine mevzu aktif (tef/erhriıı 
satı.s re devri 

Ek madde 5. — Yatırım indirimine mezvu 
aktif değerlerin satış veya devri halinde aşağı
daki şekilde muamele yapılır : 

a) Satan veya devreden yönünden : 
Komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, 

diğerlerinde istimal ve istihsale başlandıktan 
sonra yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca 
satış veya devri halinde satıcı yönünden bir 
muamele uygulanmaz. 

Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, 
diğerlerinde istimal ve istihsale başlanmadan, 
yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatırım indirimi dolayısiyle 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler 
tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

b) Satın veya devir alan yönünden : 
Yatırım indiriminden kısmen faydalanmış 

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri kısmen 
veya tamamen satın veya devir alan kimse, (Ya
tırım indiriminden faydalanma şartları mevcud-
olmak kaydiyle) işbu indirimden faydalanır. Da
ha önce indirimden hiç faydalanılmamış olma
sı halinde, faydalanılacak miktar, satan veya 
devir edene tanınan yatırım indiriminin mik
tarına ve satın ve devir alanın faydalanabileceği 
indirim nisbetlerine göre hesaplanır. Bahis ko
nusu aktif değerler için daha önce yatırım indi
riminden istifade edilmiş ise. satm veya devir 

O. »Senatosu 

Geeic: KG. 

( S. Sayısı : 85 ) 
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alan, ayni değer üzerinden hesablanacak bakiye 
indirim kısmından faydalanır. Ancak bu baki
ye kısım, bahis konusu aktif değerler için da
ha önce istifade edilmiş indirimlerin satın veya 
devir alanın istifade edebileceği nisbete göre 
hesaplanacak indirimden tensili suretiyle bulu
nacak miktarı aşamaz. 

c) Şartların ihlâli halinde yapılacak mua
mele : 

Yatırım indirimine mev u akif değerlerin 
(Yatırınım hangi safhasında olursa olsun) ya
tırımla güdülen gaye dışında parça parça sa
tılması veya ek 2 nci maddedeki şartlardan her 
hangi birinin ihlâli halinde, yatırım indirimi 
dolayısiyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi zıayı hadis olmuş sa
yılır. 

Bu maddeye göre zamanında almamıyan 
vergiler ile vergi cezalarında zaman aşımı, ver
ginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerekti
ren durumun husule geldiği tarihi takibeden 
yılın başından itibaren başlar. 

Muhasebe usulü 

Ek madde 6. — Mükellefler muhasebelerim, 
yatırım indiriminden istifade ettikleri miktar
ların seneler itibariyle takibini temin edecek 
tarzda tanzim ederler. 

Her yıl istifade edilen yatırım indirimi mik
tarı yıllık beyannamelerde ayrıca gösterilir. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 37 nci mad
desinin ikinci fıkrasının 5 ve 6 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıy
met alım - satımı ile devamlı olarak uğraşanla
rın bu faaliyetlerinden; 

6. Satmalınan veya trampa suretiyle ikti-
sabolunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 
5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde ve
ya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen 
satılmasından; elde edilen kazançlar. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 40 nci mad
desinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

5. îşte kullanılan taşıtların giderleri; (bu 
taşıtların aynı zamanda zati veya ailevi ihti
yaçlar için de kullanılması halinde giderlerinin 
yarısı); 

O. Senatosu 

Geçici Ko. 

MADDE 17. - - Millet Meclisince kabul edi
len metnin 17 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 18. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 18 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

S, Sayısı : 85 
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MADDE 19. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 

Bu suretle tesbit olunacak safi kazançlar 
8 000 lirayı geçemez. 

Mükellefin Vergi Usul Kanununa göre tes
bit edilmiş olan derecelerden hangisine girece
ği Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar 
dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin edilir. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
47 nci maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi irat
ları ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri 
toplu olarak, diğer şartlar, ortakların her biri 
için5 ayrı ayn aranır. 

Ortaklarından birisi gerçek usule göre Ge
lir Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer 
ortakların ticari kazancı da gerçek usulde tes
bit olunur. 

Âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı za
manda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre 
vergilendirileceği şahsi işine ait iş hacmi ve gay
risâfi irat ölçülerine ortaklıklardan hissesine 
düşen miktarların eklenmesi suretiyle tâyin olu
nur. Şahsi işin mevcudolmaması halinde muh
telif ortakîıklardalri irat veya iş hacmi ölçüle-
rindeki hisselerin toplanması ile iktifa olunur. 

Âdi ortaklıklarda ortakların götürü kazanç 
hissesi, ortaklığın girdiği smıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 30 nisbe-
tinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan mik
tar, ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nisbet-
lerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit 
olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle tesbit 
olunur. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 47 nci mad
desinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

j Geçici Ko. 
I MADDE 19. — Millet Meclisince kabul edi

len metnin 19 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 20. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 20 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazı
lı şartlan topluca haiz olanların ticari ve sı
nai işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Ma
liye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde 
belirtilen iş nevilerine göre ve Vergi Usul Ka
nunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak 
tesbit olunur. 

C. Senatosu ı S. Sayısı : 85 
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3. Ayrıca ticari, zirai veya meslekî faali
yetleri dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergi
sine tabi olmamak. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazanı;, d rai faaliyet, zirai işletme, ciftci 
ve mahsvlün tarifi 

Madde 52. — Zirai faaliyetten doğan ka
zanç zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehir
lerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme 
ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya ! 
tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, i 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istih- ', 
şalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri ta- ; 
rafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını \ 
veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydala- j 
nılmasını ifade eder. j 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin { 

doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mhiyetini değiştirmez. 

Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık ; 
beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina 
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal iş- | 
lerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sa
yılır. ; 

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de ! 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı \ 
teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir işletmede | 
vukua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet \ 
sayılabilmesi için işletmenin sınai bir müessese • 
ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faali- j 
yetini, cüz'ünü teşkil ettiği teşebbüsün mahsul- | 
lerine hasretmesi şarttır. j 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya 
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğ
rudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım 
satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, 
faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şar-
tiyle dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı 
işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten 
g*erçek kişilere (âdi şirketler dâhil), vergiye 

MADDE 21. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 21 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 85 ) 
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aıasralar, çiftçi ve bn faali-
ia^ksal okaaar maddelere de 

tabi okam vçy 
yotlzv ja:'^a:aav 

-•i-Tv.r'il denir, 
iC~T"-7<"v1f s;irkt-ai'le âdi veya eaaam.li koman-

di*-, «irk^tlcr ^:^r: i-aaye^la kikval i:tefler dahi 
di'kâ aaydma?âaa\ !?Uraâ faaliyetle iştira! eden 
kokk'ai k^katlorkı çatakları ila komandit °ir-
ket-kara ka-';rraâk.% ortaklarsam şirket kârın
dan rkkklav: cavlar rahsi ticari kasana bük-
'•;k:; kdk-, 

^ i r ^ak'ka': •'.•"•":'••'*• artakkc'o •:'dok'y^ nym kay 
w"-v*:'V~ ' '""•.a- ••" '̂"a "'j'̂ k";'ri,n^ 5k;'kik a^asi üao-

• H b c . ^ 1 * ("öî-o l̂ .îi".. 

j«~- rn-.'j 

-•a'kirlik aa-a Hen ialetmi^ar 

• Aynı kanur-ay:' r-;l mm mad-
üca d*ar>kta;rilroir-i"?r • 

Zi-rp rnranoı teshil stkifl- . ,; 

Madde 5?. Yıllık hasılat ^ıtan 150 000 
!kad?,rı aaa;k olar aatnlorip kadanadan :rrötürü 
alder aaa"ma, 150 C00 lira veya daka fazla olan 
çiftlileri:), kaaa'aka.1 i:-"'1 fveraok ^a^an^- ufnîlkr.c 
('î'datma r :rya tâ.knco faasma) Î?Ö>O tesbit olu
nur, 

Bv. kakman tatbikmda aile raisi ile birlikte 
ya^yaa. ••••: w. valkvet altındaki çocuklara ait 
isletmeler i-; mâakkk haliıak'k-' inletmelerde, 
sataş hasdaaı tadarı lardn olarak aa^ara alınır. 

Yara ke ka^ıyanîprm ve^a, muafiyette:*; mü
kellef •?"''a a'ea'-derm ise baalad:ddarı veya 3nü-
koR^ı.iaa^a •;•-.-;;'-î"-r; -nı lofaaaia^yld kasandan 

Geçici Ko. 

MADDE 22. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 22 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

rvöt.kra akk.r 'amlak^ mka teabit olunur. 
ka~'aaalaaa pm-imii aider usulüne aâke tasbit 

edile aok ci.ftaü^r, yapılı olacak "vorçi dairesine 
bildirmek aartiada mütaakıp vergilendirme dö
nemi baamdar: yari ire başkyanlar, işe başlama 
tarihindir, itibaren gerçek kazanç aculüne ge
çebilirler. Bri şekilde gerçek kazanç usulünü 
kabri edan!er iki m] eraamedikae bu. usuldan do-

de * . r ı ; H 
V < u n r ' jtjü mad-

-'P •{ 1-» is1!' '1 - . ,\r 

• ı ı/iılı r ı / s / ' ' " 
Madde o4 - Göka-ü gider usulünde safi 

sirai kaaa.no, mûktllanr beyan edeceai basılat-

MABDE 23. —- Millet Meclisince kabul edi
len metnin 23 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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tan götürü olarak hesaplanan gider tutarının 
indirilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olu
nur. 

Götürü gider usulünde hasılat, 56 nci mad
dede yazılı (Bu maddenin 4 ve 5 numaralı bent
lerinde yazılı olanlar hariç) unsurlardan terek-
kübeder. 

Bu usulde götürü gider : 
1. Vergi Usul Kanununa göre zirai kazanç 

il komisyonlarınca her bölge için tâyin edilmiş 
bulunan götürü gider emsallerinin mükellefçe 
beyan edilen hâsılat tutarına uygulanması ve
ya, 

2. Mükellefçe, beyan olunan hasılatın elde 
edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 57 nci mad
dede sayılan (Bu madenin 10 numaralı bendin
de yazılı olanlar hariç) gerçek giderlerin top
lanması, 

Suretiyle tesbit olunur. 
Mükellefler bu usullerden her hangi birisi

nin kendilerine uygulanmasını seçmekte serbest 
olup bu seçimi yıllık beyannamelerinde belirtir
ler. Şu kadar ki, yıllık beyannamelerin veril
mesinden sonra mükellefler seçtikleri usulden 
o yıl için dönemezler. 

Yıllık beyannamede götürü gider usullerin
den hangisinin seçildiği belirtilmediği takdirde 
mükellef birinci usulü seçmiş sayılır. 

Götürü giderlerin yukarıki 1 numaralı ben
de göre tesbiti halinde; tevsik edilmek ve be
yannamede gösterilmek şartiyle, zirai faaliyette 
kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar, aynı 
vergi, resim ve harçlarla işletme için alınan ve 
işletmeye harcanan borç paraların faizleri ha
sılattan ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden 
indirilir. 

Yukarıki 1 numaralı bentte sözü edilen gö
türü gider emsalinin tesbitinde, 57 nci madde
de gösterilen giderlerden normal, devamlı ve 
hesabı kabil olanllar (aynı maddenin 8 numa
ralı fıkrasının (a), (b) ve (d) bentlerinde ya
zılı giderler hariç) nazarı itibara alınır. 

Zirai kazanç il komisyonlarınca tesbit olu
nan götürü gider emsalleri % 70 (dâhil) nis-
betinden az olamaz. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 55 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Geçici KG. 

MADDE 24. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 24 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu S. Sayısı : 85 ) 
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Kazancın zirai işletme hesabı esasına göre tesbiti I 

Madde 55. — Yıllık hasılat tutarı 150 000 
ılira (dâhil) île 500 000 lira (dâhil) arasında 
bulunan çiftçilerin zirai kazançları, zirai işlet
me hesabı esasına göre tesbıt edilir, 

Bu esasa göre sirai kazanç hesap dönemi 
içinde para ile tahsil edilen veya alacak olarak 
tahakkuk eden hasılat ile, ödenen veya borçla
nılan giderler arasındaki müspet farktır, 

Yıllık hasılatlarının tutarı arka arkaya iki 
hesap döneminde 500 000 lirayı aşanlar mütaa-
kıp hesap dönemi başından itibaren kazançlarını 
bilanço hesabına göre tesbit ederler, 

Zirai kazançlarını bilanço esasına göre tes
bit edenlerden yıllık hasılatlarının tutarı arka 
arkaya iki hesap döneminde 500 000 liranın al
tında kalanlar mtitaakıp hesap dönemi başın
dan itibaren kazançlarını zirai işletme hesabı 
esasına göre tesbit edebilirler. 

MADDE 25. - - Aynı kanunun 56 ncı mad- MADDE 25. — Millet Meclisince kabul edi-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : len metnin 25 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 

Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat I 

Made 56. — Zirai işletme hesabı esasına gö
re hâsılat aşağıda yazıüı unsurlardan terekktib-
eder : 

1. Evvelki yılardan devredilenler de dâhil 
olmak üzere istihsal olunan, satınalınan veya 
sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mah
sullerin satış bedelleri (Primder, risturnlar ve 
benzerleri dâhil); 

2. Ziraat makina ve aletlerinin başka çift
çilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mu
kabilinde alınan bedeller; 

3. Gider yazılan değerlerin satulması halin
de bunların satış bedelleri; 

4. Mahsullerin idrakinden evvel veya sonra 
hasara uğramalarından dolayı alman sigorta 
tazminatları; 

5. Amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nci maddesine göre hesaplanan hasılat. 

Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, 
aile veya işletme ihtiyaçlarında kullanılmak 
üzere istihlâk maddeleri ile değiştirilmesi ha- j 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 85 ) 
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linde verilen mahsulün emsal bedeli hasılat sa
yılır. 

Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin 
zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında her 
hangi bir zati istihlâk maddesi alınması halin-
de, alman istihlâk maddesinin emsal bedeli ha
sılat sayılır. 

İşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle işletmede kullanılan zirai mahsul
lerin emsal bedeli hasılat sayılı; bu hasılatın 
sene sonunda bir kalemde yazılması caizdir. 

Satılmaksızm mütaakıp yıla devredilen mah
sulün değeri hasılat mey anma ithal edilmez. 
Bunlar, nev'i ve miktar itibariyle beyannamede 
gösterilmekle iktifa olunur. 

MADDE 26. — Aynı kanunun 57 nci madde 
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasında giderler : 

Madde 57. — Tediye edilen veya borçlanılan 
meblâğları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkubeder. 

1. işletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fi
de, yem, ilâç benzeri maddelerin tedariki için 
yapılan giderler; 

2. Satılmak üzere satmalman hayvanların, 
zirai mahsullerin ve diğer maddelerin bedelleri; 

3. İşletmelerde çalıştırılanlara ücret, prim 
ve sair namlarla hizmet mukabili yapılan öde
meler ; 

4. İşçilerin iaşe, tedavi ve ilâç giderleri, si
gorta primleri; 

5. Zirai tesisat, makina, aletler ve taşıtla
rın çalıştırılması ve bakımı için yapılan gider
ler (Yakıt, yağ, elektrik, yedek parça ve saire) 
ve tamir giderleri; 

6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amor
tismanlar (İşletmede kullanılan ve değeri 1 000 
lirayı aşmıyan makina, alet ve demirbaşlar 
amortismana tabi tutulmayarak doğrudan doğ
ruya gider kaydolunabilir.); 

7. Kira ve ücret mukabili kullanılan istih
sal vasıtaları için yapılan ödemeler; 

8. Zirai kazancın elde edilmesi ve idamesi 
için yapılan genel giderler, 

a) İşletme için alınan ve işletme için har
canan borç paraların faizleri; 

MADDE 26. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 26 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

C. Senatosu S. Savvsı : 85 
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b) îşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen 
ayni vergi, resim ve harçlar; 

c) îşletme ile ilgili ve yapılan işin önemi ve 
genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gider
leri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye 
maksur olmak üzere); 

d) îşletme ile ilgili olarak ödenen kira be
delleri ; 

e) Genel mahiyetteki sair giderler; 
9. îşletme ile ilgili olmak şartiyle, mukave

lenameye veya ilâma veya kanun emrine istina
den ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

10. Amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nci maddesine göre hesaplanan zararlar; 

11. Aynı zamanda işletmede de kullanılan 
özel binek otomobillerine ait amortismanların, 
işletme ve tamir giderlerinin yarısı. 

îşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle kullanılan zirai mahsullerin em
sal bedelleri masraf yazılır (Bu giderlerin sene 
sonunda bir kalemde yazılması caizdir.) 

MADDE 27. — Aynı kanunun 58 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hası kıt taı t indi) •ilmiy e c e k gider l e > • 

Madde 58. — 41 nci maddede yazılı giderler 
hasılattan indirilemez. (îşletmede istihsal olu
nan mahsullerden teşebbüs sahibi ile eşi ve vela
yet altındaki çocukları tarafından istihlâk edi
lenler hariç). 

MADDE 28. — Aynı kanunun 59 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kaşanem bilanço esasına, göre tesbiti 

Madde 59. — Yıllık hâsılatının tutarı 
500 000 lirayı geçenler bilanço esasına göre 
defter tutmaya mecburdurlar. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesa
bı veya götürü gider usulleri yerine bilanço esa
sına tabi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, mütaakıp vergilen
dirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlarda 
ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm ifade 

Geçici Ko. 

MADDE 27. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 27 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 28 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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eder. Bu suretle bilanço esasını kabul edenler 
iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitin-
de, 56, 57 ve 58 nci maddeler hükmü de göz 
önünde tutularak, ticari kazancın bu husustaki 
hükümleri uygulanır. 

MADDE 29. — Aynı kanunun 61 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki 4 numaralı bent ek
lenmiştir : 

4. Sporculara transfer ücreti veya sair ad
larla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 

MADDE 30. — Aynı kanunun 64 ncü mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi ya
nında çalışanlar; 

MADDE 31. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek J;rtzancımn tarifi 

Madde 65. — Her türlü serbest meslek faali
yetinden doğan kazançlar serbest meslek ka
zancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya
de şahsi mesaiye, ilmî veya meslekî bilgiye ve
ya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olnıı-
yan işlerin iş verene tabi olmaksızın şahsi so
rumluluk altında kendi nam ve hesabına yapıl
masıdır. 

Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldık
ları ücretler ile kolektif, âdi komandit ve âdi 
şirketler tarafından yapılan serbest meslek 
faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, ser
best meslek kazancıdır. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 67 nci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki birinci fık
rada yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu madde
nin sonuna aşağıdaki ikinci fıkra hükmü eklen
miştir : 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançlarını 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttuk
ları «Serbest meslek kazanç defteri» ne istina
den tesbit ederler. (69 ncu madde hükmü mah
fuzdur. ) 

Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan 

Ooeiei Ko. 

MADDE 29. — Millet Meclisince kabul edi 
len metnin 29 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30. — Millet Meclisince kabul edi-
len metnin 30 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 31. — Millet Meclisince kabul edi 
len metnin 31 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 32, — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 32 nci maddesi aynen kabul edil 
mistir. 
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dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı 
diledikleri takdirde, bilet bedelleri tutarından, 
bu bedellere dâhil resimler düşüldükten sonra 
kalan miktarın yarısı safi kazanç sayılmak 
suretiyle vergilendirilirler. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 68 nci mad- MADDE 33. — Millet Meclisince kabul erti-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : len metnin 33 ncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 
Meslekî ç/iderler 

Madde 68. — Serbest meslek kazancının 
tesbitinde aşağıda yazılı giderler hâsılattan in
dirilir. 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 
iş yeri kirası {İkametgâhlarının bir kısmını iş 
yeri olarak kullananlar, ikametgâhın tamamı 
için ödedikleri kira ile ısıtma ve aydınlatma 
gibi sair masrafların yarısını indirebilirler. îş 
yeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortis- I 
manı, ikametgâhı kendi mülkü olup bunun bir ı 
kısmını iş yeri olarak kullananlar amortisma
nın yarısını gider yazabilirler); 

2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için ödenen aydınlatma, ısıtma, I 
telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücret
leri, iş yeri ile ilgili aynî vergi, resim ve harç
lar ; 

3. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarına 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; j 

4. Alman meslek kitapları ve meslek der
gileri için ödenen bedeller ve meslekî teşekkül
lere ödenen aidat; 

5. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ika
met giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süre ile sınırlı olmak şartiyle); j 

6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ec
zaların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
giderler; 

7. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ayrılan amortismanlar (Meslekî fa
aliyette kullanılan ve değeri 1 000 lirayı aşmı-
yan tesisat ve demirbaşlar amortismana tabi tu-
tulmıyarak doğrudan doğruya gider kaydolu-
nabilir.); 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik ai
datı ve yardım pulları bedelleri (İndirilecek J 
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emeklilik aidatı, yıllık guyrisâfi kazancın 
% 5 ini geçemez.); 

9. Meslekî faaliyetle ilgili olarak kanun, 
ilâm ve mukavelenameye göre ödenen tazmi
natlar ; 

10. Yukardaki bentler dışında kalan, işle 
ilgili şehir dahilî nakil vasıtaları ücretleri 
(Özel otomobillerini işlerinde de kullananların 
yaptıkları giderlerin yarısı), posta, telgraf, 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği, asansörcu ve 
odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler (Bu 
bentte yazılı giderlere karşılık olarak mükellef
ler diledikleri takdirde 5 000 liradan fazla ol
mamak üzere gayrisâfi hasılatın % 10 unu gö
türü olarak gider yazabilirler). 

Sebebi ne olursa olsun para cezaları ve ver
gi cezaları gider olarak indirilemez. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(lötürü usul 

Madde 69. — Ebeler, sünnetçiler, sağlık me
murları, arzuhalciler ve gerçek kazançlarının 
tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye 
Bakanlığınca tâyin edilecek olan ve meslekleri
nin ifası yüksek tahsili icabettirmiyen benzeri 
serbest meslek erbabının safi kazançları götürü 
olarak tesbit olunur. 

(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentala-
rma gümrük komüsyoncularına, dâvavekilleri-
ne, müşavirlere, kurumlar ve tüccarlarla ser
best meslek erbabının ticari ve meslekî işlerini 
takibeden muakkiplere ve musiki konseri veren
lere şâmil değildir.) 

MADDE 35. — Aynı kanunun 70 nci mad
desinin birinci fıkrasının 6 ve 7 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye 
7 numaralı bentten sonra aşağıdaki 8 numaralı 
bent eklenmiştir : 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri 
veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest mes
lek kazancıdır.); 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup ol
madıklarına ve tonilâtolarına bakılmaz) ile bil
ûmum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları; 

(ı-eçici Ko. 

MADDE 34. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 34 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 35. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 35 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 
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8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her 
türlü motorlu araç, makina ve tesisat. 

MADDE 36, — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Kiraya verilen mal ve hakların kira bedel
leri emsal kira bedellerinden aşağı olamaz. Be
delsiz olarak başkalarının intifama bırakılan 
mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal 
ve hakların kirası addolunur. Binalarda em
sal kira bedeli, yetkili özel mercilerce takdir 
edilmiş kirası, bu suretle takdir edilmiş kira 
mevcut değilse, Vergi Usull Kanununa göre 
taayyün eden gayrisâfi irattır. Arazide emsal 
kira bedeli, Vergi Usul Kanununa göre taay
yün eden vergi değerinin % 10 udur. Diğer mal 
ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hak
ların maliyet bedelinin ve bu bedel malûm de
ğilse, Vergi Usul Kanununun servetlerin değer
lenmesi hakkındaki hükümlerine göre tâyin olu
nan değerlerinin % 10 udur. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 74 ncü mad
desinin birinci fıkrasının 5 ve 10 numaralı bent
leriyle üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve bu maddeye 10 numaralı bentten son
ra aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir: 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim, hare ve şerefiyelerle kiraya 
verenler tarafından ödenmiş olmak sartiyle 
belediyelere ödenen harcamalara iştirak pay
ları (Bu kanuna görs Gelir Vergisinden mah
subu kabul edilen Bina, Buhran, Müdafaa ve 
Arazi vergileri gider olarak indirilmez); 

10. — Sahibi bulundukları konutları kiraya 
verenlerin kira ile oturdukları konutların kira 
bedeli, (Bu kira, kiraya verilen konutun kira 
bedelini aştığı takdirde fazlası indirilmez); 

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili 
olarak mukavelenameye, kanuna veya ilâma 
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 

Mükellefler (Hakları kiraya verenler ha
riç) diledikleri takdirde, yukarda yazılı gi
derlere karşılık olmak üzere hasılatlarından 
% 20 sini götürü olarak indirebilirler. Götürü 
gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedik
çe bu usulden dönemezler. 

Geçici Ko. 

MADDE 36. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 36 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 37. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 37 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 38. — Aynı kanunun 81 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Uıarimenkullerhı ve hakla mı, menkul kııjııul-
Ierin sai ısından, hissilerin devir ve leııılikvnden 

d ağan kasarı el ar 

Madde 81. — Gayrimenkullerin, hakların 
ve menkul kıymetlerin satışından, iştirak his
selerinin devir ve temlikinden doğan vergiye 
tabi kazançlar şunlardır : 

1. Satmahnan, inşa edilen veya trampa 
suretiyle iktisabolunan gayrimenkullerin (Ger
çek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsal
de kullandıkları gayrimenkullar dâhil), g'ayri-
menkul olarak tescil edilen hakların, gemi ve 
gemi paylarının alım, inşa veya trampa tarih
lerinden başlıyarak dört yıl içinde satılmaları, 
trampa veya istimlâk edilmeleri halinde elde 
edilen ve bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı 
aşan kazançlar (Kooperatif şirket ortaklarına 
bu sıfatları dolayısiyle şirketçe tahsis olunan 
g'ayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tara
fından satmalmmış sayılır.); 

2. Satınalman menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutarı 2 000 lirayı aşan ka
zançlar ; 

3. Her ne şekil ve suretle olursa olsun; im
tiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı ve alâ
meti farika gibi edebî, sınai ve ticari haklarla 
maden arama ve işletme haklarının satışından, 
devir ve temlikinden elde edilen ve bir takvim 
yılındaki tutarı 5 000 lirayı aşan kazançlar 
(edebî hakların müellifleri veya bunların ka
nuni mirasçıları tarafından satılmasından do
ğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.); 

4. Ortaklık haklarının veya hisselerinin 
devir ve temlikinden, faaliyeti durdurulan bir 
işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından 
doğan kazançlar. 

1, 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı hadler 
aşıldığı takdirde, kazancın bu hadleri aşan 
kısmı vergiye tabidir. 

Safi kazanç, satış, devir, temlik veya istim
lâk bedelinden, maliyet değerleri ile bu muame
leler dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde 

Ueçıeı Ki;. 

MADDE 38. Millet Meclisince kabul edi 
len metnin 38 tıcı maddesi aynen kabul edil 
mistir. 
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kalan giderlerin indirilmesiyle bulunur. Zirai 
istihsalde kullanılan gayrimenkuller üzerinden 
amortisman ayrılmışsa bu amortismanların top
lamı ayrıca maliyetten düşülür. 

Maliyet değeri tesbit edilemiyen gayrimen
kuller için bu değer yerine vergi değeri, ticari 
kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen işlet
melerde maliyet bedeli yerine son bilançoda ya
zılı değerler esas tutulur. 

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin 
kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari 
işletmeye dâhil amortismana tabi iktisadi kıy
metlerin, hakların, işletme ve iştirak hisseleri
nin satış, devir ve temliklerinden veya istimlâk 
edilmelerinden doğan kazançlar, ticari kazanç 
sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hü
kümler uygulanır. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 82 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arızî Kazançlar 

Madde 82. — Aşağıda yazılı kazançlar arızî 
kazançtır : 

1. Arızî olarak ticari muamelelerin icrasın
dan veya ticari muamelelere tavassuttan elde 
edilen kazançların, 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan paralar, aymlar ve sağlanan her türlü 
menfaatlerin, 

3. Peştemallıklarm, gayrimenkulun tahli
yesi veya kiracılık hakkının devri için alman 
tazminatların, 

1 000 lirayı aşan kısımları; 
4. Arızî olarak yapılan serbest meslek fa

aliyetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılatın yıl
lık toplamının 1 000 lirayı aşan kısmı. 

Arızî kazançların safi miktarı aşağıdaki şe
kilde tesbit olunur : 

1. Alım satım işlerinde : Malın satış bede
linden, maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapı
lan giderler indirilir; 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerin
de, tavassut veya hizmet karşılığında alınan pa
ralardan veya sağlanan menfaat değerlerinden 
bu iş dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 

3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alman paralarla ayınlarm ve sağlanan menfa-

.0(3101 Ko. 

MADDE 39. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 39 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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atlerin değerleri, peştemallıklarm ve tahliye ve 
devir tazminatlarının tutarları, bunları safi 
miktarı sayılır. (Bu gelirleri elde edenler tara
fından bu münasebetle ödenmiş giderler varsa 
tevsik edilmek şartiyle bu giderler nazara alı
nır.) ; 

4. Dar mükellefiyete tabi olanların yaban
cı memleketlere arızî olarak yaptıkları ulaştır
ma işlerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci 
maddedeki esaslara göre tesbit edilir; 

5. Serbest meslek faaliyeti dolayısiyle tah
sil edilen hasılattan bu faaliyet dolayısiyle ya
pılan giderler indirilir. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(relirin toplanması 

Madde 85. — Mükellefler, ikinci maddede 
yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde 
ettikleri kazanç ve iratları (götürü usulde tes
bit edilen kazanç ve ücretler dâhil) için bu ka
nunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyan
name vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık 
beyannamelerinde toplamaya mecburdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan kazanç ve irat
lar için beyanname verilmez (en az geçim indi
rimi istisnadan madut değildir.) 

Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı 
ticari, zirai ve meslekî faaliyetlerinden kazanç 
temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname 
verirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tas
fiye devrelerine şâmil olmak üzere kolektif 
şirket ortakları ile komanditeler hakkında da 
uygulanır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlar : 

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapla
rına intikal ettirdiği yılda; 

2. Türkiye'de hesaplara intikal etirilmeme-
sinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden 
ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin 
bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 

MADDE 41. — Aynı kanunun 86 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Geçici %o. 

MADDE 40. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 40 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 41 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Toplama yaptlmıyan haller 

Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir 
toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez : 

a) Tam mükellefiyette vergiye tâbi gelir 
sadece; 

1. Ücretlerden; 
2. Götürü usulde tesbit edilen ticari veya 

meslekî kazançlardan veya bu kazançlarla üc
retlerden ; 

(Münhasıran götürü gider usulüne göre tes
bit edilen zirai kazancı dolayısiyle yıllık beyan
name verenler 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı 
kazanç ve ücretlerini bu beyannamede topla
mazlar.) 

b) Dar mükellefiyette vergiye tâbi gelir 
sadece; 

1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazançlarından; 
3. Menkul sermaye iratlarından; 
4. Gayrimenkullerin ve hakların satışın

dan, ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden 
elde edilen kazançlardan; 

5. Arızî kazançlardan; 
Veya bunların birkaçından ibaret ise. 

MADDE 42. — Aynı kanunun 87 nci mad- MADDE 42. — Millet Meclisince kabul edi-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : len metnin 42 nci maddesi aynen kabul edil

miştir. 

İhtiyari toplama ve beyan 

Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye 
tabi yıllık gayrisâfi kazanç ve iratlarının top
lamı 10 000 lirayı aşmıyan mükelleflerin bu ka
zanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi ke
silmiş bulunanları beyannameye ithal etmeleri 
ihtiyaridir. 

Ücretler, götürü usulde tesbit olunan ticari 
ve meslekî kazançlar ile kazanç ve iratların is
tisna hadleri içinde kalan kısımları 10 000 lira
lık haddin hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai veya meslekî kazançlarını yıllık 
beyanname ille bildirmek mecburiyetinde olan
lar (Götürü gider usulüne göre tesbit edilen zi
rai kazançları için beyanname verenler hariç) 
yukarda yazılı ihtiyari toplanma hakkından fay
dalanamazlar. 

86 nci madde mucibince ücretleri dolayısiyle 
yıllık beyanname vermiyecek olanlardan bu üc-
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retlerinin tamamı ürerinden tevkif suretiyle 
vergi ödemiş bulunanlar, mezkûr ücretleri için 
yıllık beyanname verebilirler. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanma
sından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üze
rinden tevkif suretiyle G-elir Vergisi ödemiş 
olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelir
leri için yıllık beyanname vermeleri ihtiyari
dir. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

/ararların harlara lal:as ve mahsubu 

Madde 88. — Gelirin (aile reisi beyanların
da eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında 
gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan za
rarlar (54 ncü maddeye göre hesaplanan gider 
fazlalığından doğanlar dâhil, 81 nci maddede 
yazılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer 
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 
kısmı, mütaakıp yılların gelirinden indirilir. Ar
ka arkaya beş yıl içinde mahsubedilemiyen za
rar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunamaz. 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, 
gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede 
vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 89 ncu mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

2. Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve 
yardımlar (Bir takvim yılı içinde yapılan bağış 
ve yardımların toplamı o yıla ait beyan edilecek 
gelirin % 5 ini aşarsa fazlası indirilmez. Bağış-
ve yardımın nakden yapılmaması halinde, bağış
lanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal 
veya hakkın mevcutsa mukayyet değeri, bu de
ğer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hüküm
leri dairesinde takdir komisyonlarınca tesbit 
edilecek değer esas alınır). 

MADDE 45. — Aynı kanunun 90 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

lU-i'ie.] K o , 

MADDE 43. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 43 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 44. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 44 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 45. — Millet Meclisince kabul edi
le nmetnin 45 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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JfatrahtıtH re </elir unsurlarından uıdtrdmufceel, 
giderler 

Madde 90. — Gelir Vergisi ile diğer şahsi 
vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi 
cezaları ve para cezaları, Âmme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki kanım hükümlerine gö
re ödenen cezalar, gecikme zamîan ve faizler 
Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsur
larından indirilmez. 

MADDE 46. — Aynı kanunun 92 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir 

Y di ıh- b(ıjaıuıavıeniıı verilmesi 

Madde 92. — Bir takvim, yılma ait beyan
name ertesi yılın Mart ayı. içinde : 

1. Tam mükellefiyette, vergiyi tarha yet
kili vergi dairesine; 

2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi mu
hatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturduğu ye
rin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa iş yerinin 
(iş yeri birden fazla ise, bu iş yerlerinden 
her hangi birisinin) bulunduğu mahal vergi 
dairesine verilir veya taahhütlü olarak .pofeta 
ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terkedenlerin 
beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 
15 gün. Ölüm halinde, ölüm tarihinden itiba
ren 4 ay içinde verilir. 

MADDE 47. — Aynı kanunun 93 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile reisi beyanı 

Madde 93. — Tam mükellefiyette, eşlerin 
ve velayet altındaki çocukların yıllık beyan
name ile bildirilmesi icabeden gelirleri (Me
denî Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır 
olmak üzere, ayrı yaşıyan eşlerin gelirleri ha
riç) aşağıdaki esaslara göre aile reisi tarafın
dan tek beyanname ile bildirilir. 

1. Eşlerin ve çocukların her birinin geli
ri beyannamede ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca 
imzalarlar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün gelir
ler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve 

Gseicı Ko. 

MADDE 46. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 46 ncı maddesi aynen kabul edil
miştir, 

MADDE 47. — Millet Meclisince kabul edi~ 
len metnin 47 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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bu toplam üzerinden vergi aile reisi nâmına 
tarh olunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirlerine isa
bet eden vergi kısmından sorumludur. Verginin 
eşlere isabet eden kısımları, bunların aile ge
liri içindeki hisseleri nisbetinde hesaplanır. 

Anonim ve limitet şirketlerden alman kâr 
hisseleri ile komanditerlerin komandit şirket
lerden aldıkları kâr hisseleri hariç olmak üze
re, eşlerin ve çocukların aşağıda yazılı irat
ları hakkında yukarıki hükümler uygulan
maz : 

1. Karı koca arasında mal ayrılığı usu
lünün cari bulunması halinde, karının, evlen
meden evvel mevcut veya evlilik esnasında 
miras veya vasiyet yoluyla iktisap ettiği mal
lardan dolayı sağladığı menkul ve gayrimen
kul sermaye iratları (evlenmeden evvel ko
cadan veya kocasının yardımı ile başkaların
dan iktisabedilen mal ve hakların iratları ha
riç) ; 

2. Çocukların üçüncü bir şahıstan miras 
veya vasiyet yoluyla iktisabettikleri mallar
dan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimen
kul sermaye iratları; 

3. İCarı ve çocukların 1 . 1 . .1947 tari
hinden evvel iktisabettikleri mallardan dola
yı sağladıkları menkul ve gayrimenkul serma
ye iratları. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında; aile 
reisi, eşler için koca, çocuklar için baba, ba
ba ölmüş veya velayeti nez'edilmişse anadır. 

Çocukluk hali bu kanunun 33 ncü maddesi 
hükmüne göre tâyin olunur. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 94 ncü mad 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazanç ve ücretlerde ver (ti tevkif atı 

Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, 
iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, tica
ret şirketleri, dernekler, tesis ve vakıflar, der
nek tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri, ger
çek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan tica
ret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını 
bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 
tesbit eden çiftçiler ; 

Geçici Ko. 

MADDE 48. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 48 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (İs
tisnadan faydalanan ücretler hariç); 

2. 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç); 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayı -
siyle bu işleri icra edenlere yapılan ödemeler
den (18 nci ve 69 ncu maddelerde yazılı olan
lara ve noterlere serbest meslek faaliyetlerin
den dolayı yapılan ödemeler hariç); 

4. 42 nci madde şümulüne giren işler dola-
yısiyle bu işleri yapanlara (kurumlar dâhil) 
ödenek istihkak bedellerinden; 

5. Dar mükellefiyete tâbi olanlara, telif ve 
patent haklarının satışı veya kiralanması dola-
yısiyle yapılan ödemelerden; 

istihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mah
suben (Avans, olarak ödenenler dâhil) tevkif at 
yapmaya mecburdurlar. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin 
yukardaki hükümlere göre yapacakları tevkif at, 
ticari, meslekî ve zirai işleri ile ilgili ödemele
rine münhasırdır. 

Tevkifi gereken verginin tediye yapan tara
fından deruhde edilmesi halinde bu vergi, bil
fiil Ödenen miktar ile tediyeyi yapanın yüklen
diği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

MADDE 49. — Aynı kanunun 96 nci mad- MADDE 49. — Millet Meclisince kabul edi-
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : len metnin 49 ncu maddesi aynen kabul edil

miştir. 
İratlarda vergi tevkif atı 

Madde 96. — Aşağıda 1 ve 2 numaralı fıkra
larda yazılı dağıtılmış veya dağıtılabilir sayı
lan menkul sermaye iratları bu fıkralarda be
lirtilen esaslar dâhilinde vergi tevkifatına tâ
bidir. 

1. Dağıtılmış sayılan menkul sermaye irat
larında vergi tevkifatı : 

a) Tahvilât faizleri ile mevduat faizlerinin 
istisna haddini aşan kısımları; 

b) Âdi komandit şirketlerde, komanditer
lerin kâr hisseleri; 

c) Sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerde, temettü ve kâr hisseleri; 

istihkak sahibi gerçek kişilere nakden ve
ya hesaben ödendiği anda dağıtılmış ve istih
kak sahipleri bakımından elde edilmiş sayılarak 
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bu Birada Ödemeyi yapan tarafından vergi tev 
kifatına tabi tutulur, 

Bu fıkrada sözü edilen lıesabeıı ödeme, irat
ları ödîyenleı i istihkak sahiplerine karşı borçlu 
durumda gösteren lıeı türlü kayıt ye muamele
leri ifade edeı 

2 Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye 
İratlarında vergi tevkif atı : 

Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilân 
çolarma göre ta has.su l eden safi kazançlarının 
aşağıdaki (A] ve (B) bentlerinde yazılı indirim 
ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı da 
ğıtılabilir menkul sermaye iradı Bayılır ve âdi 
komandit şirketlerde komanditerlerin Gelir 
Vergisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar 
Yergisi beyannamelerinin verileceği süre içinde 
bu şirketler tarafından vergi tevkif atma tâbi 
tutulur. 

A) Şirketlerin kapantından yapılacak in
dirimler : 

a) Gelir Vergisi tevkif atına tâbi şirket ka
zancı dolayısiyle Ödenmiş olan veya henüz öden
memiş olmakla beraber şirket için borç olarak 
tahakkuk eden Kurumlar Vergisi; 

b) Ticaret Kanunu ve özel kanunlardaki 
mecburiyete dayanılarak o yıl kazancından ay
rılmış olan her i^şit fhtlya':; akçeleri ve proviz
yonlar ; 

c) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediye
lere, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı 
derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış 
ve yardımlar. (Kurum kazancından bu neviden 
bir indirim yapılmışsa bu miktar hariç); 

d) Ödenmiş olan vergi ve para cezaları ile 
Âmme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki 
Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecik
me zamları ve faizler; 

e) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta-
hassul edip Kurumlar veya Gelir Vergisi kanun
larının alâkalı hükümleri muvacehesinde fiilen 
mahsubu yapılamamış geçmiş yıllar zararları; 

f) Şirketlerin gerçek kişi olmryan ortakla-
rma ait kazanç hisseleri; 

g) Bu fıkraya (2 nur1 aralı fıkra) göre ver 
.>i tevkif atı yapılmazdan evvel şirket ortakla-
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MADDE 50. — Millet Meclisince kabul edi-
| len metnin 50 nci maddesi aynen kabul edil-
! mistir. 

rina dağıtılmış olup üzerinden Gelir Vergisi ke
silmiş bulunan kâr hisseleri. 

B) Şirketlerin kazancına yapılacak ilâve
ler : 

a) Gelir ve Kurumlar vergilerinden istisna 
edilmiş olan menkul kıymet faiz ve temettüleri; 

b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 
olan iştirak kazançları. 

Âdi komandit şirketlerin dağıtılabilir ka
zançlarının tesbitinde, (A) ve (B) bentlerinde 
gösterilen indirim ve ilâvelerin yapılmasından 
sonra bulunan miktardan komandite ortakların 
hissesine isabet eden kâr hisseleri ayrıca düşü
lür. 

2 numaralı fıkraya göre vergi tevlrifatma 
tabi tutulmuş bulunan şirket kazançlarının 
sonradan ortaklara dağıtılması halinde, 1 nu
maralı fıkraya göre ayrıca Gelir Vergisi tevki-
fatı yapılmaz. Ortaklar, şirketçe kesilmiş olan 
bu vergileri iratların kendilerine intikal ettiği 
döneme mütaallik yıllık beyannameleri üzerin
den ödiyecekleri Gelir Vergisinden mahsub-
ederler ve mahsup fazlası varsa umumi hüküm
ler dairesinde hak sahiplerine iade olunur. 

2 numaralı fıkranın (f) bendi hilâfına ger
çek kişi olmayan ortakların kazanç hisselerin
den bu fıkraya göre Gelir Vergisi kesilmiş olma
sı halinde, kesilen bu vereler, istihkak sahibi 
ortakların yazılı talepleri üzerine Vergi Usul 
Kanunu hükümleri dairesinde, terkin ve kendi
lerine iade olunur. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 101 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir : 

Geliri, telif ve patent haklarının satışından 
ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle 
Gelir Vergisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete 
tâbi kimselerin bu gelirleri için münferit beyan
name vermeleri ihtiyaridir. 

MADDE 51. — Aynı kanunun 103 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Esas tarife 

Madde 103. — Gelir Vergisi aşağıdaki nis-
betlerde alınır : 

MADDE 51. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 51 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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İlk 
Sonra g 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gelir dilimleri 

elen 
2 500 
2 500 
5 000 

15 000 
30 000 
60 000 

150 000 
225 000 
225 000 
285 000 

lira için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Vergi nis-
beti % 

10 
15 
20 
25 
35 
45 
55 
60 
65 
68 

1 000 000 lira ve daha fazla matrahlara % 60 
nisbeti uygulanır. 

MADDE 52. — Aynı kanunun 105 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkif ah nisb etleri 

Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatmm nis
beti ; 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde sözü 
edilen istihkaklarda % 3, aynı maddenin 3 ve 5 
numaralı bentlerinde yer alan ödemelerde % 15, 
96 ncı maddede zikrolunan iratlarda % 20 dir. 

MADDE 53. — Aynı kanunun 109 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tarh zamanı 

Madde 109. — Gelir Vergisi; 
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, 

beyannamenin verildiği günde; beyanname pos
ta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daire
ye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde; 

2. Götürü usulde tesbit edilen ücretlerde, 
hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayın
da, bütçe yılı içinde işe başlanması halinde, işe 
başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; 

3. Götürü usulde tesbit edilen ticaret ve ser
best meslek kazançlarında, ticari ve meslekî faa
liyetin icra olunduğu takvim yılından sonra ge
len bütçe yılının ikinci ayında, 

Tarh edilir. 
2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 

ücret sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh 
zamanlarının hitamından evvel memleketi terk 

(ieçici Ko. 

MADDE 52. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 52 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 53. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 53 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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edenlerin vergileri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün içinde tarh olunur. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 
ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karne
lerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ede
rek, vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar. 

MADDE 54. — Aynı kanunun 110 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Vergilendirme dönemi içinde işe başhyan götürü 
kazanç ve ücret sahiplerinin vergi matrahı ve 

vergileri 

Madde 110. — 1. Bütçe yılı içinde işe baş-
lıyan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı, 
yıllık götürü matrahtan, işe başlama ayı hariç 
tutulmak suretiyle, o yılın sonuna kadarki ayla
ra isabet eden miktardır. 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bıra
kan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti bütçe 
yılının ikinci yarısı girmeden haber verenlerin 
ikinci taksite isabet eden vergileri terkin olu
nur. 

2. Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi 
bırakan götürü ticaret ve serbest meslek kazan
cı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat
rahtan işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle, çalışılan 
aylara isabet eden miktardır. 

MADDE 55. — Aynı kanunun 111 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ortalama kâr haddi esası 

Madde 111. — Yapılan vergi incelemelerin
de, satışlarının % 50 den fazlası perakende olan 
ticaret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sin
den fazlasını perakende olarak satan imalâtçıla
rın, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahve
hane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve isti
rahat yerleri işletenlerin ve her nevi taşıma işle
riyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâfi 
kazançlar; Vergi Usul Kanununa göre tesbit edi
len ortalama kâr hadlerinin, perakendecilerle 
imalâtçılarda perakende satılan emtianın mali
yet bedeline, bunlar dışında kalanlarda işletme 
giderlerine tatbiki neticesinde bulunacak mik
tarlara nazaran açık bir şekilde düşük bulundu-

Geçici Ko. 

MADDE 54. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 54 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 55. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 55 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ğu takdirde, beyan edilen bu kazançların yerine 
takdir komisyonlarınca tesbit edilecek kazanç
lar esas tutulur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için : 

1. Düşüklüğün, mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması; 

2. Düşüklük sebeplerinin inceleme ile mey
dana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar, orta

lama kâr hadlerinin, tüccar ve imalâtçıların pe
rakende satışları için, perakende satılan emtia
nın maliyet bedeline; bunlar dışında kalanlar
da işletme giderlerine uygulanması suretiyle el
de edilecek miktardan fasla olamaz. 

Bu maddede sözü edilen istetme giderlerinin 
nelerden ibaret okluğu Maliye Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur. 

Yukarıki hükümlerde yer alan «perakende 
satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin, aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 56. — Aynı kanunun 112 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Asgari zirai kazanç esası 

Madde 112. — Zirai kazançlarını, gerçek 
usullere veya 54 ncü maddenin 2 numaralı ben
dine göro tesbit edenlerin beyan ettikleri hası
lat ve giderleri, mezkûr kazançlarını 54 ncü 
maddenin 1 numaralı bendine göre tesbit eden
lerin beyan ettikleri hasılatları; Vergi Usul Ka
nunu hükümleri mucibince yapılan ekim ve sa
yım beyanları (Bu konuda idarece bir inceleme 
yapılmışsa ayrıca bu inceleme neticeleri) naza
ra alınarak aynı kanunda sözü edilen zirai ka
zanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesaplana
cak hasılat veya giderlere nazaran açık bir su
rette farklı bulunduğu takdirde bu hasılat ve gi
derler yerine takdir komisyonlarınca tâyin olu
nan miktarlar vergi tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için, 

1. Düşüklüğün mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izah olunamaması, 

Geçici Ko, 

MADDE 56. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 56 ncı maddeesi aynen kabul edil
miştir. 
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2. Düşüklük sebeplerinin inceleme ile mey
dana çıkarılamamış bulunması, 

şarttır. 
Bu maddeye göre takdir komisyonunca tak

dir edilecek hasılat veya giderler mükellefin be
yanından az olamaz. 

Komisyonlar takdirlerin icrası sırasında yü
rürlükte bulunan zirai kazanç ölçülerine isti-
nadetmeye mecburdurlar. Hâdisenin arz ettiği 
hususiyete binaen, cetvellerde yazılı hadlerden 
gayrı hadlere ve bu meyanda Devlet istatistik
lerine istinadedilnıesi zarureti hâsıl olduğu tak
dirde, komisyonlar kararlarında bu durumun 
mucip sebeplerini belirtmeye ve tevsika mec
burdurlar. 

MADDE 57. — Aynı kanunun 114 ncü mad- MADDE 57. — Millet Meclisince kabul edi-
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti- len metnin 57 nci maddesi aynen kabul edil-
rîlmiştir : j mistir. 

Ancak, dar mükellefiyete tâbi olanlarla, be
yan edilecek gelirleri; ücretten, götürü usulde 
tesbit edilen ticari ve meslekî kazançlardan, gö
türü gider usulüne göre tesbit olunan zirai ka
zançlardan, gayrimenkul sermaye iratlarından, 
mevduat faizlerinden ve yıllık gayrisâfi tutarı 
5 000 lirayı aşmıyan mevduat faizleri dışında 
kalan menkul sermaye iradından, sair kazanç ve 
iratlardan veya bunların bir kaçından veya hep
sinden ibaret olanlar servet beyanına tabi değil
dirler. 

MADDE 58. — Aynı kanunun 115 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıka eklenmiştir : 

Mükelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk 
defa servet beyannamesi vermeye mecbur olduk
ları yıldan evvelki devrelerle ilgili hiçbir mua
meleye mesnet teşkil etmez. 

MADDE 59. — Aynı kanunun 117 nci mad
desinin matlabı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yıllı!: beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit 
olunan ticari re mesleki kazançlar üzerinden 

tahakkuk eden vergilerde ödeme 

Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildiri
len gelirler üzerinden tahakkuk ettirilen ge
lir Vergisi, biri Mart diğeri Eylül ayında; gö
türü usulde tesbit edilen ticari kazançlarla ser-
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MADDE 58. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 58 nci maddesi aynenkabul edil
miştir. 

MADDE 59. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 59 ncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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best meslek kazançları üzerinden tahakkuk etti
rilen gelir vergileri ise, biri Nisan diğeri Ekim 
ayından olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

MADDE 60. — Aynı kanunun 118 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(T ötürü usulde tesbit edilen ücretler üzerinden 
tahakkuk eden vergilerde ödeme 

Madde 118. — Götürü usulde tesbit edilen 
ücretlerin vergisi : 

1. Ötedenberi işe devam edenlerde, yıllık 
verginin yarısı bütçe yılının ikinci, diğer yansı 
sekizinci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yansı içinde işe baş-
lıyanlarda, yıllık verginin yarısı verginin kar
neye yazıldığı ayda, diğer yansı bütçe yılının 
sekizinci ayında; 

3. Bütçe yılının ikinci yansı içinde işe baş-
lıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; 
ödenir. 

MADDE 61. — Aynı kanunun 122 nci mad
desinden sonra aşağıdaki mükerrer 122 nci mad
de eklenmiştir : 

Bina ve arazi vergilerinin mahsubu 

Mükerrer madde 122. — Gerçek kişilerin sa-
hiboldukları bina ve arazi için ödedikleri bina, 
Buhran, Müdafaa ve Arazi vergileri, aşağıdaki 
esaslara göre, bunların Gelir Vergisine mahsub-
edilir : 

1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. İn
dirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, aradaki 
fark nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş 
ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesapla
nacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 

3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına 
isabet eden kısmı, bunlann gelire olan nisbeti 
üzerinden hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden geçici muafiyete tabi 
olan binaların hesaplanacak vergileri aynen 
ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indirilir. 
mm. 

MADDE 62 — Aynı kanuna bağlı 1, 2, 3 ve 
4 numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cetveller
de yazılı sıra numarası, gelir kademeleri ve or-

Gecici Ko. 

MADDE 60. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 60 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 61. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 61 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 62. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 62 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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talama meblâğlar eklenmiş ve cetvellerin sonun
daki ihtar notları, bu kanuna bağlı cetvellerin 
sonunda yazıldığı şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 63. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

En az geçim indirimi hadleri 

Geçici madde 5. — a) 31 . 12 . 1964 tarihi
ne kadar elde edilecek kazanç ve iratlar (götü
rü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 31.12 .1964 
tarihine kadar elde edilecek ücretlerin, 1961, 
1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları götürü ücretle
rinin vergilendirilmesinde, 5421 sayılı Kanunun 
6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 32 nci madde
sinde yazılı hadler ve aynı kanunun 33 ncü mad
desi ile kabul edilmiş esaslar; 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek kazanç 
ve iratlar (götürü usulde tesbit edilenler dâhil) 
ile 1965 takvim yılında elde edilecek ücretlerin 
ve 1965 bütçe yılı götürü ücretlerinin vergilen
dirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci maddeleri 
ile tâyin olunan esaslar nazara alınmak suretiy
le, mükellef için günde 3, ayda 90, yılda 1 080 
lira; eş için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira; her 
bir çocuk için günde 1, ayda 30, yılda 360 lira 
en az geçim indirimi; 

c) 1 Ocak 1966 tarihinden itibaren elde edi
lecek kazanç ve iratlar (götürü usulde tesbit 
olunanlar dâhil) ile aynı tarihten itibaren elde 
edilecek ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp bütçe 
yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 
bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı 
esaslar ve en az geçim indirimi hadleri; 

Uygulanır. 
Şu kadar ki, durum imkân verdiği takdirde 

yukarıki fıkralarda sözü geçen yürürlük tarih
lerini kazanç ve irat nevilerine göre daha öne 
almaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

MADDE 64. — Aynı kanunun geçici 8 nci MADDE 64. — Millet Meclisince kabul edi-
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : len metnin 64 ncü maddesi aynen kabul edil

miştir. 
Cezalar 

Geçici madde 8. — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihten itibaren dört yıl içinde, ticari 
veya zirai kazançları dolayısiyle ilk defa Gelir 
Vergisine tabi olacak mükelleflerden götürü 

Geçici Ko. 

MADDE 63. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 63 ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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usulde veya işletme hesabı esasına göre vergi
lendirilecekler adına, mükellefiyete girdikleri 
vergilendirme dönemi ile ilgili olarak bu kanun 
ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine aykırı ha
reketlerinden dolayı kaçakçılık, kusur ve usul
süzlük cezalan kesilmez. Hileli vergi suçu ve hi
leli vergi suçuna teşebbüsten dolayı ceza uygu
lanmaz. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılâı dışında 
bırakanlar bu hükümden faydalanmazlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 65. — 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sa
yılı, 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçmiş yıllara aü vergiler 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — a) 1963 takvim yı
lından evvelki zamanlarda elde edilmiş bulunan 
kazanç ve iratlarla gerçek usulde vergilendirile
cek ücretler; 

b) 1963 malî yılından evvelki zamanlara ta
allûk eden götürü usulde vergiye tabi ücretler; 

Bu kanunun yürürlüğü ile ilgili mütaakıp 
geçici maddeler hükümleri mahfuz kalmak kay-
diyle eski hükümlere göre vergilendirilir. 

Uygulama süreleri 

GEÇlCÎ MADDE 2. — Bu kanunun; 
a) 6, 7, 8, 9, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 37, 41, 61 nci maddelerinin hükümleri 
1962 takvim yılı başından itibaren elde olunan 
kazanç ve iratlar, 

h{ 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 33, 38, 39, 
40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 
60 nci maddeleri 1963 takvim yılı başından iti
baren elde olunan kazanç ve iratlar, 

c) 34, 48 ve 49 ncu maddeleri 1964 takvim 
yılı başından itibaren elde olunan kazanç ve 
iratlar ve bu tarihten itibaren yapılacak vergi 
tevkif atı, hakkında; 

d) 63 ncü maddesi bu kanunun yürürlüğe 
girdiği ayı takibeden ayın başından itibaren, 

e) Yukarıld fıkralar dışında kalan diğer 
maddeleri bu kanunun yayımı tarihinden itiba
ren, uygulanır. 

C. Senatosu 
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MADDE 65. —- Millet Meclisince kabul edi
len metnin 65 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 1 nei madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 2 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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Yukarıki fıkralarda sözü edilen maddelerden 
götürü usulde vergiyo tabi ücretlerle ilgili olan
lar da takvim yılı yerine malî yıl esas alınır. 

GEÇÎCİ MADDE 3. — Bu kanunun 43 ncü 
maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı 1959, 1980 ve 1961 takvim yılların-
da tahassuî eden zararlar için de uygulanır. 

1962, 1963 ve 196-1 yıllarında götürü gider usu
lünün şümulü 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1962, 1963, 1964 yıl
larında elds edeceği zirai kazancım bilanço veya 
işletme hesabı esasına göre tesbite mecbur olan 
çiftçiler diledikleri takdirde, adı geçen yıllar 
zirai kazançları üzerinden götürü gider usulüne 
göre vergilendirilir. 

Mükellefler bu hususu beyannamelerinde be
lirtmeye mecburdurlar. 

1962 yılında asgari kazanç esası 

GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 
zirai kazançlarda asgari kazanç esası hakkın
daki 112 nci maddesi hükmü 1982 yılında elde 
olunan zirai kazançlar hakkında uygulanmaz. 

1961 vr 1963 takvim yıllan zirai kazançlarının 
vergileri 

GEÇİCİ MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun zirai gelirlerle ilgili hükümle
rinin tatbikinin tehiri hakkındaki 28 . 2 . 1962 
tarih ve 35 sayılı Kanunla tarh ve tahsili tehir 
olunan vergilerden : 

1. 1931 takvim yılında elde olunan zirai ka
zançlarla ilgili olanlar için beyanname verilmez 
ve bu vergiler tarh ve tahsil olunmaz. 

2. 1962 takvim yılında elde edilen zirai ka
zançlarla ilgili olanlar ise umumi hükümler dai
resinde tarh ve 1963 malî yılı içinde Maliye Ba
kanlığınca tesbit edilen zamanlarda ve dört eşit 
taksitle tahsil olunur. 

İlk beş yılda yapılacak yatırım, indirimi 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihi takibeden yılın bağından iti
baren beşinci yılın sonuna kadar yapılacak ya-

C. Senatosu 

Geçici Ko. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 3 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCİ MADDE 4. -
kabul edilen geçici 4 ncü 
edilmiştir. 

- Millet Meclisince 
madde aynen kabul 

GEÇÎCİ MADDE 5. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 5 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Mület Meclisince 
kabul edilen geçici 6 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 7 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 
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tırım indirimleri, bu indirimlerin uygulanacağı 
ticari ve zirai kazançların her yıl için % 20 sini 
geçemez. 

Ui sayılı Kanunla tehir edilmiş olan vergiler 

GEÇİCİ MADDE 8. - - Ücretleri ve ticari ka- GEÇİCİ MADDE 8. — Millet Meclisince 
zançları götürü usulde tesbit edilen mükellefle- kabul edilen geçici 8 nci madde aynen kabul 
re aidolup 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Ka- edilmiştir. 
nunla tarh ve tahsili tehir edilmiş olan vergiler 
aşağıdaki esaslar dairesinde tarh ve tahsil olu
nur : 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergilendiri
len mükelleflerin 1962 bütçe yık vergileri, Ge
lir Vergisi Kanununda bu kanunla yapılan de
ğişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapılacak 
tadilât uyarınca tesbit olunacak matrahlar üze
rinden tarh olunur. 

2. Götürü usulde tesbit edilen ticari kazanç
ları üzerinden vergilendirilen mükelleflerin 1961 
takvim yılı faaliyetlerinden dolayı 1962 bütçe 
yılında tarhı gereken vergileri, Gelir Vergisi 
Kanununda bu kanımla yapılan değişiklikler 
ve Vergi Usul Kanununda yapılacak tadilât 
uyarınca tesbit olunacak matrahlar üzerinden 
tarh olunur. 

3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı bentlerde ya
zılı vergilerin tarhına esas olacak matrahlara 
mütaallik takdir kararların kesinleşmesi, her 
ilçede vergi dairesinin hususi mahalline ilân kâ
ğıtları asılmak ve mûtat mahallî usuller kulla
nılmak suretiyle mükelleflere duyurulur. 

4. İlgili mükellefler işbu ilân tarihini takib-
eden ay başından itibaren bir ay içinde vergi 
dairelerine müracaatla vergilerini (Götürü 
ücretleri üzerinden vergilendirilecekler 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilecekler 1961 takvim yılı vergileri
ni) umumi hükümler dairesinde tarh ettirme
ye mecburdurlar. 

5. 4 üncü bent gereğince tarh edilen vergi
ler; 1963 malî yılı içinde Maliye Bakanlığınca 
tesbit olunan zamanlarda ve dört eşit taksitte 
tahsil olunur. 

6. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1963 ve mütaakıp bütçe yıl
ları, götürü ticari kazançları üzerinden vergilen
dirilenlerin 1962 ve onu takibeden takvim yıl
ları vergilendirme dönemlerine ait vergileri 
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umumi hükümler dairesinde tarh ve tahsil 
olunur. 

7. 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girmesinden önce götürü ücret
leri üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 
1962 bütçe yılı, götürü ticari kazançları üze
rinden vergilendirilenler adına 1961 takvim yı
lı vergilendirme dönemlerine aidolarak yapıl
mış bulunan tarhiyat terkin olunur. İşbu tarhi-
yata mukabil daha önce yapılmış olan tahsilat, 
ayni mükelleflerden yukardaki 5 numaralı bent 
gereğince yapılacak tahsilatın birinci taksitine, 
fazlası sırası ile ikinci, üçüncü ve dördüncü tak
sitlerine mahsubolunur. Bu suretle yapılacak 
mahsuptan bakiye kalacak miktarlar Vergi Usul 
Kanununun düzeltmeye mütaallik hükümleri 
dairesinde reddolunur. 

Vergi nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1962 bütçe yılında 
elde edilen ve gerçek miktarları üzerinden ver
gilendirilmesi gereken ücretlerle 1962 takvim 
yılında elde olunan kazanç ve iratların, 1962 
bütçe yılı götürü ücretlerinin vergilendirilme
sinde 193 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinde 
yazılı nisbetler; 1 . 1 . 1963 tarihinden itibaren 
elde edilecek kazanç ve iratların ve 1963 ve 
mütaakıp bütçe yılları ücretlerinin (Götürü 
usulde tesbit edilen ücretler dâhil) vergilendi
rilmesinde, zikri geçen 103 ncü maddenin bu ka
nunun 51 nci maddesiyle değiştirilen şeklinde 
yazılı nisbetler uygulanır. 

Götürü ücretlerde 1962 bütçe yılı, götürü ticari 
kazançlarda 1961 takvim yılı, vergileri 

GEÇtCl MADDE 10. — Götürü ücretleri 
üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilenler adına 1961 takvim yılı vergi
lendirme dönemlerine aidolan tarhiyatın 2 nci 
ve daha sonraki taksitleri alınmaz. 

Geçici Ko. 

MADDE 66. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

• Bu kanun yayımı tarihinde 

GEÇİCİ MADDE 9. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 9 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 10. — Millet Meclisince 
kabul edilen geçici 10 ncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 66. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 66 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Yürütme 

MADDE 67. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

44 ~~ 
(recici Ko. 

Yürütme 

MADDE 67. — Millet Meclisince kabul edi
len metnin 67 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Millet Meclisince kabul edilen [1] numaralı 
vergi cetveli aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen [2] numaralı 
cetvele yapılacak ilâve aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen [3] numaralı 
cetvele yapılacak ilâve aynen kabul edilmiştir. 

Millet Meclisince kabul edilen [4] numaralı 
I cetvele yapılacak ilâve aynen kabul edilmiştir. 
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Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
1067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
1085 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 

581 501 — 
582 501 — 
583 501 — 
584 501 — 
585 501 — 
586 501 — 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
598 
599 
600 
601 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

602 501 — 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 -
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 

582 500 
583 500 
584 500 
585 500 
586 500 
587 500 
588 500 
589 500 
590 500 
591 500 
592 500 
593 500 
594 500 
595 500 
596 500 
597 500 
598 500 
599 500 
600 500 
601 500 
602 500 
603 500 
604 500 
605 500 
606 500 
607 500 
608 500 
609 500 
610 500 
611 500 
612 500 
613 500 
614 500 
615 500 
616 500 
617 500 
618 500 
619 500 
620 500 
621 500 
622 500 
623 500 
624 500 
625 500 
626 500 
627 500 

582 000 
583 000 
584 000 
585 000 
586 000 
587 000 
588 000 
589 000 
590 000 
591 000 
592 000 
593 000 
594 000 
595 000 
596 000 
597 000 
598 000 
599 000 
600 000 
601 000 
602 000 
603 000 
604 000 
605 000 
606 000 
607 000 
608 000 
609 000 
610 000 
611 000 
612 000 
613 000 
614 000 
615 000 
616 000 
617 000 
618 000 
619 000 
620 000 
621 000 
622 000 
623 000 
624 000 
625 000 
626 000 
627 000 

46 — 
Ortalama 

Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1092 
1093 
1094 
1095 
1096 
1097 
1098 
1099 
1100 
1101 
1102 
1103 
1104 
1105 
1106 
1107 
1108 
1109 
1110 
1111 
1112 
1.113 
1114 
1115 
1116 
1117 
1118 
1119 
1120 
1121 
1122 
1123 
1124 
1125 
11.26 
1127 
1128 
1129 
T130 
1131 
1132 
1133 
1134 
1135 
1136 
1137 

627 501 — 
628 501 — 
629 501 — 
630 501 — 
631 501 — 
632 501 — 
633 501 — 
634 501 — 
635 501 — 
636 501 — 
637 501 — 
638 501 — 
639 501 — 
640 501 — 
641 501 — 
642 501 — 
643 501 — 
644 501 — 
645 501 — 
646 501 — 
647 501 — 
648 501 — 
649 501 — 
650 501 — 
651 501 — 
652 501 — 
653 501 — 
654 501 --
655 501 — 
656 501 — 
657 501 — 
658 501 — 
659 501 — 
660 501 •-
661 501 — 
662 501 — 
663 501 — 
664 501 — 
665 501 — 
666 501 — 
667 501 — 
668 501 — 
669 501 — 
670 501 — 
671 501 — 
672 501 — 

628 
629 

500 
500 

630 500 
631 
632 
633 

500 
500 
500 

634 500 
635 
636 
637 

500 
500 
500 

638 500 
639 500 
640 500 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

650 500 
651 
652 
653 
653 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

672 500 
673 500 

628 000 
629 000 
630 000 
631 000 
632 000 
633 000 
634 000 
635 000 
636 000 
637 000 
638 000 
639 000 
640 000 
641 000 
642 000 
643 000 
644 000 
645 000 
646 000 
647 000 
648 000 
649 000 
650 000 
651 000 
652 ooa 
653 000 
654 000 
655 000 
656 000 
657 000 
658 000 
659 000 
660 000 
661 000 
662 000 
663 000 
664 000 
665 000 
666 000 
667 000 
668 000 
669 000 
670 000 
671 000 
672 000 
673 000 
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— 49 
Ortalama j 

Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1322 
1323 
1324 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345. 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
1354 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 

857 501 — 
858 501 — 
859 501 — 
860 501 — 
861 501 — 
862 501 — 
863 501 — 
864 501 — 
865 501 — 
866 501 — 
867 501 — 
868 501 — 
869 501 — 
870 501 — 
871 501 — 
872 501 — 
873 501 — 
874 501 — 
875 501 — 
876 501 — 
877 501 — 
878 501 — 
879 501 — 
880 501 — 
881 501 — 
882 501 —-
883 501 — 
884 501 — 
885 501 — 
886 501 — 
887 501 — 
888 501 — 
889 501 — 
890 501 — 
891 501 — 
892 501 — 
893 501 — 
894 501 — 
895 501 — 
896 501 — 
897 501 — 
898 501 — 
899 501 — 
900 501 — 
901 501 — 
902 501 — 

858 
859 
860 
861 

500 
500 
500 
500 

862 500 
863 
864 

500 
500 

865 500 
866 
867 

500 
500 

868 500 
869 
870 
871 

500 
500 
500 

872 500 
873 
874 
875 
876 
877 
878 
879 
880 
881 
882 
883 
884 
885 
886 
887 
888 
889 
890 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

858 000 
859 000 
860 000 
861 000 
862 000 
863 000 
864 000 
865 000 
866 000 
867 000 
868 000 
869 000 
870 000 
871 000 
872 000 
873 000 
874 000 
875 000 
876 000 
877 000 
878 000 
879 000 
880 000 
881 000 
882 000 
883 000 
884 000 
885 000 
886 .000 
887 000 
888 000 
889 000 
890 000 
891 000 
892 000 
893 000 
894 000 
895 000 
896 000 
897 000 
898 000 
899 000 
900 000 
901 000 
902 000 
903 000 

0. Senatosu 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
1383 
1384 
1385 
1386 
1387 
1388 
1389 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
1395 
1396 
1397 
1398 
1399 
1400 
1401 
1402 
1403 
1404 
1405 
1406 
1407 
1408 
1409 
1410 
1411 
1.412 
1413 

S. S?:vısı 

903 
904 
905 
906 
907 
908 
909 
910 
911 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

912 501 — 
913 
914 
915 
916 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

917 501 — 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 

: 85 ) 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

904 
905 
906 
907 
908 
909 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

910 500 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
926 
927 
928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 
936 
937 
938 
939 
940 
941 
942 
943 
944 
945 
946 
947 
948 
949 

500 
000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

904 000 
905 000 
906 000 
907 000 
908 000 
909 000 
910 000 
911 000 
912 000 
913 000 
914 000 
915 000 
916 000 
917 000 
918 000 
919 000 
920 000 
921 000 
922 000 
923 000 
924 000 
925 000 
926 000 
927 000 
928 000 
929 000 
930 000 
931 000 
932 000 
933 000 
934 000 
935 000 
936 000 
937 000 
938 000 
939 000 
940 000 
941 000 
942 000 
943 000 
944 000 
945 000 
946 000 
947 000 
948 000 
949 000 



Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1414 
1.415 
1416 
1417 
1418 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
1424 
1425 
1426 
1427 
1428 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
1439 
1440 

949 
950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 —-
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

950 
951 
952 
953 
954 
955 
956 
957 
958 
959 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
972 
973 
974 
975 
976 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

950 000 
951 000 
952 000 
953 000 
954 000 
955 000 
956 000 
957 000 
958 000 
959 000 
960 000 
961 000 
962 000 
963 000 
964 000 
965 000 
966 000 
967 000 
968 000 
969 000 
970 000 
971 000 
972 000 
973 000 
974 000 
975 000 
976 000 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No. Lira Lira Lira 

1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1449 
1450 
1451 
1452 
1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 
1459 
1460 
1461 
1462 
1463 
1464 

976 
977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 _ 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 
501 — 

977 
978 
979 
980 
981 
982 
983 
984 
985 
986 
987 
988 
989 
990 
991 
992 
993 
994 
995 
996 
997 
998 
999 

1 000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

977 000 
978 000 
979 000 
980 000 
981 000 
982 000 
983 000 
984 000 
985 000 
986 000 
987 000 
988 000 
989 000 
990 000 
991 000 
992 000 
993 000 
994 000 
995 000 
996 000 
997 000 
998 000 
999 000 

3 «00 000 

İhtar : 1 000 500 lirayı aşan gelirler için or
talama. meblâğ uygulanmaz. 

C. Senatosu ( S. Sayısı r 85 ) 
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(l K L İ R 
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i i:' 
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1..I5 
116 
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.118 
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11*1 
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i 'IX 
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131 
1 " ! • ' 

12,3 
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i\ ademde! ' 
Lira 
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5 i ,51 
52.51 
53.51 
54,51 
55,51 -
56,51 
57.51 
58,51 
59,51 
60,51 
61,51 
62,5! 
63,5! -
64,51 
65,51 -
66,51 
67.51 
68,51 
69.51 
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7!,51 
72-51 
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7-' .51 
75,51 
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"9.51 
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69.50 
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Lira 
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92,51 
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94,51 
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96.51 
97,51 
98.51 
99,51 

!eı 
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89,50 
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91,50 
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ihtar : 
UH).;~)0 lirin:/ >(.<an gündeliklerde : 
/ Gündelik ücretin 360 hah alınır, 
'). Hvlunan miJi'tann (1) numaralı cetvele 

ilkahı)! i İl i/ı i meblâğ teshit olunur. 
.'•:. fin ortalama meblâğ üzerinden hesapla. 

iKiral- fert/ivin i'pati'î > ücretin <jündelik vergisi-
. • / ? ; • 

-~*«2$ > «*> ' < ffH»» 
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