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Sayfa 

1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı 
değişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük 
Vergileri hadleri FTtırılımış olan alkar ya
kıtların stok Vergisine tabi tutulması hak
kında kanım tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/361) (S. S^-rm : 
46) 585:603,680:683 

2. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı 
ve M>l,ve ve Plân komisyonları rakor
ları (1/360) (S. Sayısı : 45) 603:6O9,609:610 

3. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 neu maddesi ile 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nei 
maddecinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı . 
Kanunun muvakkat 1 nei maddesinin kal
dırılması (hakkında kanun t r (sarısı ve Ma-
live ve Plân komisyonları raporları d /3fv^ 
(S! Sayısı : : <58) • 610 #15,688:691 

4. — Dış seyahat harcamaları kanunu ta
sarısı ' ve Mal1've ve Plân kom:< v '̂i'.n ' 
raporları (1/367) (S. Sayısı : 54) 615:620,692: 

695 

5. —- 31*. 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
GHir Vorı^'si Kanununun bâizı maddele
rinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hü
kümler eklenmesi ve •bir kısım hükümlerin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile 
31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Ve'rgisi Kanununun geçici 5 nei maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Hükümetçe 
h, izırlanıan kanun tasarıları ve Manas Miîl-
letvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
M il lelıvekili Kemal Sarı'lbralhimoğlu'nuıı 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ıbâzı 
nıaddclYHnin ilgası ve yeni hükümler ihda
sına dair kanun teklifi, Adana Milletvekilli 
Keınıal Sarı'for. Ihimoğlu'nun, 193 sayılı 
0 el ir Vergisi Kanununun 68 nei maddesi
nin 'tadili hakkında kanun teklifi, Cumhu
riyet 'Senatosu İçel Üyesi Cav it Tevfi'k 
Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı 
(î Gİir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri-
n'n. i'ıgası v yeni hükümler ihdasına dair 
' ' ;rai Vergi Kanunu teklifi, Adana. Mil-
1 et vekili Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Zi
ra' Gelir Vergiisi 'kanunu teklifi, Isfcan-
İml Milletvekilli Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 



Sayfa 
tarih -\fj 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 68 nci maddesine hir fıkra eklenme
sine dair kanım teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu izmir Üyesi Ömer Lutfi Bozcaiı'nın, 
193 ısayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 neü 
maddesinin 1 ve 5 numaralı !bc) itlerinin de
ğiştirilmesine dair kanun teklifi, Cumhu
riyet Senatosu Adana Üyesi1 Mehmet Ünal-
dı'nın 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu -

Birinci Oturum 
Sayın üyelerden bâzılarına, okunan Başkan

lık tcfckeresindesi sürelerle, ifchı verilmesi ka
bul olundu. 

Ticaret Komisyonunda açık ibuiunan üyelik 
için yapılacak seçimin bütçe ıgöı-üşmelerinin so* 
ırana bırakılması hakkında 'Antalya Milletvekili 
ihsan Ataöv'ün önergesi1 kafbul edildi. 

Damga Resmi Kanununun bâzı maddelerine 
ilâveler yapılmalına ve bu tonuna geçici 'bir 
madde eklenmesine dair kanun tasatnsı üzerin
de bir süre -göriişüldükten sonra Birlerime ara-
verildi. 

Başkan Kâtip 
Baskanvekiili Balıkesir 
Mekki Keskin Mithat Şükrü Çavduroğlu 

(Kâtiip 
Ağrı 

Rıza Pokıt 

İkinci Oturum 
Damga Resmi (Kanununun 'bâzı maddeler ine 

Teklifler 
1. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Munıcuoğ-

lu'nun, 4 . 4 . 1929 tarih ve 1412 sayılı Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanununun 4 . 6 . 1936 
tarih ve 3006 sayılı Kanunla değişen 305 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi (2/416) (Adalet Komisyonuna) 

Sayfa 
nnn 5 ve 7 nci maddelerinin kaMınlmasına 
dair kanun teklifi ile Kütahya Milletvekilli 
Ali Erhek ve 18" arkadaşının, 31 . 12 . 1960 
tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nuna ek bir madde ile «geçici bir madde» 
ektaımesine dair kamın ıteklilflleri ve Geçici 
Komisyon raporu ,('1/307, ,1/055, 2/12, 
2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 
2/171) (S. Sayısı : 49) 620:639,640:679,684:687 

ilâveler yapılmasına ve ,bu kanuna secici bir 
madd«e eklenmesine, 

Cumhuriyet K^Âıatosu Üyesi Seçimi Kanu
nunun 4 ncii maddesi öle geçici 2 noi maddesi
nin değiştirilmesine ve, 

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarıları kafbul olundu. 

iGider Vergileri Kanununda bâzı değî iklük-
ler yapılması, İstihsal ve Oütarük Vergileri 
hadleri artırılıınş olan akar yakıtların 'stok ver
gisine tabi tutulması hakkında kanun tasarısı 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

7 . 2 . 1963 perşembe ıgünü saat 10,00 da top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanıveMli Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 

Kâtip 
{Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

2. —- Tekirdağ Milletvekili Hayri Munıcuoğ-
lu'nun, 18 . 6 . 1927 tarih ve 1086 sayılı Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 21 . 12 . 
1949 tarih ve 5464 sayılı Kanunla değişen 8 ve 
427 nei maddeleriyle 438 nci maddesinin ilk fık
rasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/417) (Adalet Komisyonuna) 

ıı m»* ıı 

1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

2 — GELEN KAĞITLAR 
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3. — Tekirdağ Milletvekili Hayri Mumcuoğ-

lu'nun, Teniyiz Mahkemesi Teşkilâtına dair 
14 Nisan 1928 tarih ve 1221 sayılı Kanunun 
2020 sayılı Kanunla değişik 7 ve 6082 sayılı Ka
nunla değişik 8 nci maddelierin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bir ek ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifi (2/418) (Adalet Ko
misyonuna) 

4. — îstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Sivas Milletvekili Güner SarısÖzen, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletve
kili Nuri Bayar'ın, Milletlerarası Andlaşmala-
nn yapılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile 
bâzı Andlaşmaların yapılması için Bakanlar Ku
ruluna yetki verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/419) (Anayasa Komisyonuna) 

5. — İsparta Milletvekili Lokman Başaran 
ve 3 arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununa geçici bir madde eklenmesi
ne dair kanun teklifi (2/420) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

6. — Kastamonu Milletvekili İsmail Hakkı 
Yılanlıoğlu ve Malatya Milletvekili Avııi Akşit'-
in, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu-

B t R Î N C l C 
Açılma saati 

BAŞKAN — Başkanv 
KATİPLER — Nuretin Akyurt (Malatya), 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLA 

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

BAŞKAN — BaşkanveMli Nurettin Ok 
KATİPLER — Nuretin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMALAR 
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı) 

1. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük Ver-
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nun geçici 65 nci maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi (2/421) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

7. — izmir Milletvekili Kadri özek ve 4 ar
kadaşının, 22 . 1 . 1962 tarih ve 1 numaralı Ka
nuna ek kanun teklifi (2/422) (Maliye ve Plân 
komisyonlarına) 

Raporlar 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov

yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti 
arasında Telli - Telefon irtibatı kurulmasına ve 
mevcut Radyo - Telgraf servisine dair Andlaş-
nıanm onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ulaştırma 
komisyonları raporları (1/270) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 60) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

9. — Emlâk Alım Vergisi kanunu tasarısı ile 
Nevşehir Milletvekili Ali Baran Numanoğlu ve 
16 arkadaşının işçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun 20 nci maddesine bir bent eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/372, 2/274) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 61) [Dağıtma tarihi : 6 . 2 . 1963] 

• 

BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, 
müzakerelere başlıyoruz. 

gileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
stok Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/361) (S. Sayısı : 46) (1) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Aydın Bolak'-
mdır... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarını; dün müzakeresine 
başlanan kanun tasarısı, gider vergileri Kanu
nuna bâzı değişiklikler yapılmasına, istihsal 
ve gümrük vergileri hadlerinin artırılmasına, 
akar yakıtların stok vergisine tâbi tutulmasına 
dairdir.Bu kanun iki müesseseyi ihtiva etmek
tedir. 

Birincisi, akar yakıtlarda lon 1) aşın a alın
makta olan istihsal vergisine, bir zam yapmak, 
ikincisi, ha]en akar yakıtlardan Türkiye'de 
satış şirketleri elinde veya satıcılar veya müs
tehlik elinde mevcut bulunan stokları vergi
lendirmek. Bu kanunun müzakeresi esnasında, 
Sayın Asım Eren, stokla ilgili hükümleri, Pet
rol Kanununun stok hükümleri ile birlikte 
mütalâa ederek Maliye Bakanından ve Tica
ret Bakanından dikkat istilzam ettirir bir ko
nuşma yaptılar ve bu arada ecnebi sermaye 
ile kurulmuş şirketlerin Türk Millî petrolünü 
ve Türk Milletini istismar ettikleri yolunda 
konuştular*. Bendeniz, bu konuşmadan sonra, 
komisyon adına söz alarak, şu hususları arz et
tim : Konuşmamı aynen zabıttan okumak isti
yorum ki, her hangi bir iltibasa mahal verme
sin : 

«Sevk edilen tasarıda istihlâk edilen akar 
yakıtın tabi olduğu gider vergisinde bir ilâve 
düşünül mektedi r.» 

Binaenaleyh, tasarının Sayın Asım E ren'in 
mevzuubahsettiği petrol hukuku ile irtibatı 
yalnız ismidir. Petrol isminden ibarettir. Yok
sa, Petrol Kanununun istihdaf ettiği bir ver
ginin artırılması mevzuubahis değildir. Tarna-
miyle Gider Vergileri Kanununun mevzuu olan 
ve Türkiye'de istihsal ve Türkiye'de istihlak 
edilen akar yakıtın tonuna ilâvesi düşünülen 
bir vergi mcvzuubahistir. Bu istikamette bir 

müzakere yapılırken Türk Hükümetinin de 
ortaklığı bulunduğu ecnebi sermayeler hakkın
daki konuşmalarda titizlikle davranmakta ve 
millî menfaatin, ecnebi sermayenin Türk millî 

(1) 46 S. Sayılı basmayazı 6 . 1 . 1963 ta
rihli 41 nci Birlfi§im tutanağı sonundadır. 
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petrolünün değerlendirilmesinde, millî menfaat
ler istikametinde istihdam ve istismarım temin
de isabet vardır dedim... 

Eğer müsaade buyurulursa bu cümlenin ay
nını zabıttan tekrar etmek isterim. «Basiret ve 
kiyaset millî petrolün menfaatleriyle, ecnebi 
şirket menfaatlerini korumada muayyen bir öl
çü tutmak, millî menfaatler bakımından bu ser
mayeyi, yani ecnebi sermayeyi, istihdam ve is
tismar ederek neticeye ulaşmaktır. Muvaffak 
olan milletler 'bu yolda yürümüşlerdir.» diyerek 
de ilâve etmişizdir. Sayın Asım Eren bu konuş
manın kendisine bir sataşma istihdaf ettiğini 
ifade ederek tekraren söz aldılar ve bendenizi 
bugün sizlerin, huzurunuzu işgal etmemin sebebi 
olan bir konuşma yaptılar. 

Bu konuşmanın ana hatları şu idi : Türkiye'
de faaliyette bulunan yabancı sermaye Türk 
millî perolünü mağdur duruma düşürmek için 
1957 senesinde, tadille Parlâmentoyu kendi mak
sadına âlet etmiş, istimal etmiş ve hattâ bu de
fa bununla da yetinmemiş, son defa bendenizi, 
ecnebi sermayenin bir mümessili olarak da Yük
sek Meclise kadar sokabilmek kabiliyetini gös
termiştir. Bu ithamının barizce olan ifadesidir. 
Asını Eren ilâve ederek; «Bendeniz plân müza
kereleri esnasında millî petrolümüzün 'himayesi 
için bâzı konuşmalar yaptım. Benim bu tutu
mumu Yüksek Meclis alkışladı ve kabul etti.» 
Meclisin bu havası, eğilimi muvacehesinde ec
nebi sermayenin artık Türkiye'de petrol mev
zuunda bu Meclisten taviz koparmasına imkân 
yoktur. Binaenaleyh, ümitleri de kesilsin... Bu 
çiğ sözlere rağmen; benim söyliyeceğim yine şu
dur : Maharet odur ki, isnat ve iftira karşısın
da sakin olabilelim. O celse yapılan konuşma
nın mevzu ve hakikat ile hiç alâkası olmadığı, 
Sayın Asım Eren yerine oturduktan sonra Ba
kandan sorduğu sorudan anlaşıldı : «Rafinerinin 
gümrük hnttı dışı dediğiniz stokları bu kanuna 
tabi midir?» Sayın Bakan da kanunu açtı ve: 
«Rafineride ithal malı petrol yoktur, ham pet
rol gelir, mamul hale getirilir; gümrük sını
rını geçtikten sonra İthal Vergisi, Hazine his
sesi, Gümrük Vergisi, İstihsal Vergisi alınır.» 
dedi. Böylece konuşmanın tamamında beyan edi
len mütalâaların hiçbir hukuki mesnedi olmadığı 
ve yalnız bir istihraç ile, yani stok kelimesine 
dayanarak bunun ham petrol stokajma şâmil 
olduğu, istihracı ile bir fikrî spekülâsyondan 
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'ibaret bulunduğu anlaşıldı. Hal böyle iken, 
Asım Eren Beyin bendenize hücum etmesinin 
hukuki mesnedini bulamamakla beraber, bâzı 
ciddî sebeplerini tesbit edebiliyorum. Bunu, 
kendimi savunmaktan ziyade Türkiye'de büyük 
miktarlara baliğ olan ve Türk millî menfaatle
ri bakımından ehemmiyeti aşikâr olan ecnebi 
sermayenin huzuru için beyan ediyorum. 

Mesele şu; Türk Hükümeti îpraş rafinerisi
ne yüzde 51 nisbetinde bir hisse ile ortak. Tür
kiye Petrolleri Şirketi ile Türik Hükümeti Bat
man rafinerisine yüzde yüz sahip. - Bir de Tür
kiye'de Mersin rafinerisi var. Mobil British 
Petrol ve Şhell, Şirketi kurmuş. Bu üç rafine
ri arasında bir koordinasyon henüz temin edil
miş değil ve bu üç rafineri tam kapasite ile 
çalışmamaktadır. Bu sebeple, ihraç malı, Ataş'-
ın malı, Batman'in malı, memleket ihtiyacından 

* fazla olarak, Petrol Kanunu tâbiri ile Sürplü 
olarak mevcut bulunmakta ve bu sebeple plânda 
yılda 300 bin ton benzin ihracını temin edebil
mek için gayret sarf edilmesi lâzımgeldiği hük
mü de yer almaktadır. Yani Türkiye'ye gelen 
ham petrol mamul hale geldikten sonra Tür
kiye'nin istihlâk ihtiyacından fazla olduğu için 
depolanır kalır ve bu sebeple rafineriler de tam 
kapasite ile çalışamamaktadır. 

Bendeniz bu esbabı mucibe ile Ticaret Ba
kanlığı bütçesinde - Sayın Asım Eren'in bura
da bulunmasını arzu ederdim - Türk millî 
petrolünün ne suretle değerlendirilmesi icabet-
tiğini yazılı olan rakamlarla belirten ve 3 rafi
neri arasında satış güçlerine göre bir koordi
nasyonun temininde zarurete temas ettim. Lüt
fen okurlarsa göreceklerdir. Kanaatimce Asım 
Eren Beyi her şeye rağmen tek taraflı konuştu
ran ahenksizliğin tevlidettiği stokların mesulle
rinin tazyikidir. Zannediyorum ki, bu günlerde 
iftira nasibim imiş, nitekim görüşülmekte olan 
vergi tasarısının Bütçe Encümenindeki görüş
mesinde verginin Hükümet teklifi veçhile kabu
lünün Türk millî sanayiinde birtakım mahzurlar 
tevlidedeceği esbabı mucibesi ile zam tekliflerin
de bulunmuştum. Bendenizin kanaatine göre 
bu zammın üç cins mala teşmil edilmesinde za
ruret vardı. Ne acayip bir tesadüf tir ki, bu zam 
teklifi evvelâ Yön mecmuasına intikal etti ve 
(zammın aleyhinde bulundu diye) yazı neşredi

lerek bana tarruzda bulunuldu. Yön'ün bana 
taarruz etmesini memnuniyetle karşılarım. 
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(Sağdan, alkışlar) Mensubu olduğum parti için 
emek ve sermaye aynı himayeye sahiptir. Men
subu olduğum parti için sermayenin kudsiyeti 
kadar emeğin kudsiyeti vardır. Kârın kudsiyeti 
kadar almterinin kudsiyeti vardır. Böylece te
cellisini temenni ettiğimiz menfaatler müsa
vatını, aşırı devletçilik ismi altında kimsenin 
tahrife hakkı yoktur. Ve bu inancı tahribetmek 
için kimsenin hakikatleri tahrif ederek bir şah
sı isnat ve itham ile karşı karşıya bırakmaya 
hakkı yoktur. Yalnız şuna eminim ki ; hakkın 
cephesi, doğruluğun cephesi, milletin itibar et
tiği cephe o kadar sağlamdır ki, «Yön» ün hilafı 
hakikat beyanı millet katında mâkes bulmaz ve 
sönük kalmaya mahkûmdur. Ne acı talihtir ki, 
Askerlik Tarihi dersi aldığım Sayın Asım Eren, 
'bendenizi ecnebi sermayenin Parlâmento içinde 
savunmasını yapan insan olarak ve hattâ avu
katı olarak itham ettiLsr. Bendeniz hu ithamları 
serinkanlılıkla karşılarım; Asım Eren şu anda 
geldikleri için dünkü konuşmamın son cümlesi
ni kendilerinin insaflarına terk ediyorum. Ay
nen şöyle ifade ettim: Basiret ve kiyaset «Türk 
millî menfaatleri ile ecnebi sermayenin menfaa
tini korumada muayyen ve güçlü bir ölçü tu
tup ecnebi sermayeyi, Türk millî menfaatleri 
istikametinde istihdam ve istismar etmekte 
muvaffak olan milletler böyle hareket etmişler
dir.» 

Zannederim ki, çok Sayın Asım Eren, mü
zakereler sonunda dün görüşülmesine başlanan 
kanun tasarısının ifadeleri ile ilgisi olmadığını 
artık takdir buyururlar... 

ASIM EREN (Niğde) — Cevap beni tatmin 
etmediği için cevap vereceğim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Pet
rol Dairesinin bütçesinin konuşulması esnasın
da Petrol Kanununun tadilâtı gerektirip gerek
tirmediği, gerektiriyorsa hududu ve millî pet
rolün ne nisbette himaye edilmesi lâzımgeldiği 
hususlarının münakaşasına intizaren tekrar arz 
edeyim ki, çok Sayın Asım Eren 1963 bütçesi
nin tevzi edilen raporları arasında Ticaret Ba
kanlığı raporunun Petrol Ofisle ilgili kısmında 
bendenizin raportör olarak müdafaa ettiğim fi
kirleri lütfen bir kere mütalâa buyursunlar. 

Evvelen şunu arz etmek isterim, bendeniz 
grupumuzun bir müntesibi ile bir haysiyet ya
rışmasına girişmek istemem. Bendenizin haysi-

— 587 — 
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yet ve fikrî içtihadı, grupumun müntesibinin ta
rizleri karşısında değişmez; bu tarizler ve hak
sızlıklar ne kadar fazla olursa olsun, mütecaviz 
olmam. Hele bana bu tariz yapan bir askerlik 
hocam olursa... Yalnız neticeten şunu arz etmek 
isterim ki, Türk petrolünün himayesi lâzımdır. 
'Bu himaye ecnebi sermayeye tecavüz yerine 
müşterek menfaatlerin "koordinasyonu sistemi 
içinde yürütülmelidir. Yoksa Türk Milletinin 
petrolünün himayesi, Rusya'nın beyaz silâhı 
olan ham petrolü, Avrupa pazarlarına girdiği 
gibi, 10 dolar düşük fiyatla ve mübadele esas
larına dayanarak Türkiye pazarına sokulması 
istikametinde tecelli etmemelidir. Türk millî 
menfaatleri Rus ham petrolünün pazar dışı tu
tulması istikametindedir. Asım Beyefendiye şu
nu ifade etmek isterim ki, bendeniz meslek ha
yatımda bugünkü kadar Mobil, ıShell ve B.P. 
şirketlerinin ücretli ücretsiz vekâletini deruhde 
etmedim. Hürmet ederim. 

' BAŞKAN — Aziz Zeytinoğlu. 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlarım,'elimizdeki tasarı Türk petro
lünün himayesi tasarısı değil, petrola zam su
retiyle bu millete 200 milyon liralık bir vergi 
zammı tasarısıdır. Türk petrolünün himayesi 
tasarısı inşallah çok temenni ederiz, gelsin. Bu 
Mecliste bu hususta da konuşacaklarımız var
dır. Şimdi bu zam tasarısı üzerinde konuşaca
ğım. 

Sayın Maliye Vekilimiz, bu zam tasarıları 
geldiği zaman, çok cüzi zamlardan bahsetmekte 
idi. Arkadaşlarım nasıl damlaya damlaya göl 
olursa, bu küçük küçük tasarılarla da yapılan 
zamlar, vatandaşın vergi Ödeme gücü haricine 
çıkmış bulunmaktadır. Hiçbir zaman ve hiçbir 
kimse zamma aleyhtar olamaz, fakat takati aş
tığı zaman onun aleyhinde bulunacağız. Bu 
vergi de, milletin takatini taşıran 200 milyon
luk bir vergi zammı tasarısıdır. Bu tasarının 
esbabı mucibesinde yalnız, Devlet Demiryolla
rını himaye etmek kasdı ile Devlet Karayolla
rından istifade eden nakil vasıtalarına başka 
türlü vergi tahmili mümkün olmadığından, bu 
«Akar yakıta zam tasarısı» getirilmiş bulun
maktadır. Devlet Demiryollarının, bu memleke
te yaptığı hizmetleri bütün millet müdriktir. 
Fakat Devlet Demiryollarının zararını telâfi 
kasdı ile, başka bir zümrenin ve bu memleke
tin en büyük zümresini teşkil eden bu fakir 
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zümrenin zararına olacak bir zam tasarısını ti 
getirilmesi büyük hatadır. 

Devlet Demiryolları zararları bu şekilde de
ğil, başka yollardan telâfi edilmek icabederdi. 
Bunun imkânları komisyonlarda araştırılabilir. 
Böyle milletten zam suretiyle vergi almak şek
linde gelirse doğru olmaz. Bu hususu tetkik et-
etmek lâzımdır. Biraz zor yollarına gitmek 
Devlet Demiryollarının zararlarını başka yol
lardan telâfi ederek bu fakir millete tevcih et
memek lâzımdır, ki, içinde şoförü ve çiftçisi 
vardır. Bu zamdan en ziyade zarar görecek 
bunlardır. Bizde yeni yeni gelişmekte olan da
hilî turizm, yeni yeni gelişmekte olan otobüs 
seyahatleri, yeni yeni gelişmekte olan güzel 
yollarımız dolayısiyle bu zammı getirmek, âde
ta Devlet Demiryollarını himaye ederken, diğer 
taraftan bir zümreyi burada baltalamak mâna
sına gelir. Çok cüz'i görmiyelim, bir arkadaşım 
burada ifade etti, bir şoföre senede düşen 1 000 
liranın üstünde bir vergidir. Nihayet akşama 
kadar çalışarak yalnız çoluk çocuğunun nafa
kasını ancak çıkarabilen bir zümreye ve onun 
yanında otobüsleri görerek onları da çok çok 
kazanıyor, zannetmiyelim, arkadaşlarım, hepsi 
birbirleriyle rekabete girişmiş, hepsi de zarar 
etmektedirler. Nakliyeci arkadaşlarımız da iyi 
bilirler, bugün kamyon nakliyecileri de zarar 
etmektedir. Bunun yanında bir de bu verginin 
gelmesi, meselâ, dün kabul edilen Damga Res
mi Kanunu ile olduğu gibi ayrıca lâstiğine % 5 
zam yapmak doğru değildir. Bizde benzin ucuz 
olabilir. Arkadaşlar, bunların yanında Avrupa 
benzinine nazaran 10 - 20 kuruş ucuzsa bunun 
yanında % 1000 yani on misli nakliyat araba
ları, hissesi pahalıdır. Bunu düşünmek lâzım
dır. 

İşte arkadaşlarım, bu esbabı mucibe altında 
bu zammın doğru olmıyacağı kanaatindeyim. 
Bu zam çiftçiden alınmaktadır. Çiftçinin moto
rize olmasına ehemmiyet verdiğimiz şu gün
lerde akar yakıta zam yapmakla bu işi geriye 
mi bırakacağız? 

Sonra çiftçinin su motorları vardır. Hiç ol
mazsa bu vergilerden çiftçiyi muaf tutacak 
usule gitmek lâzımdır. Çiftçiye kolaylık göste
rilmelidir. Ziraat işlerinde benzinle, mazotla ça
lışan birçok traktörler ve motorlar vardır. Hiç 
olmazsa çiftçileri himaye bakımından bir çiftçi 
karnesi ihdası suretiyle bu akar yakıt zammın-

588 



M. Meclisi B : 42 
dan çiftçilerimizin korunması lâzımdır, kanaa
tindeyim. Zamanı geldiğinde okunmak üzere 
Sayın Başkanlığa bu hususta bir de takrir su
nuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Sayın Sadık Tekin Müftüoğlu. 
SADIK TEKÎN MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) 

— Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 
huzurunuzda müzakeresi yapılan Gider Vergisi 
Kanununda bâzı değişiklikler yapan, istihsal, 
gümrük ve akar yakıt hakkındaki kanun tasa
rısının en mühim müzakere safhasını bu yeni 
kanunun, bir vergi reformu getirip getirmediği 
veya bir vergi zammı mı getirdiği meselesinin 
halli teşkil etmektedir. Eğer bu kanunun, biza
tihi vergi reformu şeklinde tahakkuku sağlan
mak isteniyorsa, o takdirde hakikaten bu ka
nunu bir bakıma şükranla karşılamak icabeder. 
Böyle değil de vergi reformu maskesi altında, 
bir vergi zammı olarak getirilmişse, bu takdir
de, durumu, bütün şümulü ile tavzih ederek 
sizlerin oylarına başvurmak gerekir., 

Bir yergi tasarısının, bahusus huzurunuzda 
müzakere edilen bu vergi tasarısının, ne dere
ceye kadar reform getirmiş olup olmadığını 
her şeyden evvel, gerekçesinin ifade ettiği hü
kümlerden çıkarmak mümkündür. Zira, bir ver
gi reformu tasarısının, ne dereceye kadar ger
çeklere ve prensiplere uygun olup olmadığı iza
hını ancak gerekçesinde bulur. 

Gerekçeyi tetkik ettiğimiz zaman şöyle bir 
durum ile karşılaşıyoruz: Gider Vergisi Ka
nununa göre Demiryolları üzerinde işliyen va
sıtalarla, motorla müteharrik gemiler, uçaklar
la yapılan taşıtlar, şehir içi otobüs taşımaları 
vengi mevzuudur. Bunların muayyen bir nakli
yat vergisi vardır. Fakat maatteessüf, şehirler
arası otobüs işletmelerinde bu tatbik sahası bu
lamadığı için, gerekçede denildiği gibi şehir 
ici otobüsleri vergiye tabi olduğu halde maale
sef şehirlerarası otobüsleri bugüne kadar vergi 
mevzuuna tabi tutulamataiştır. Bu sureti mutla-
kada büyük külfetlerle kendi yollarını kendisi 
yapan Devlet Demiryollarına karşı otobüs işlet
melerinin rekabetine mani olmak için verginin 
getirdiği tasarıda bu, şu şekilde ifade edilmek
tedir : «İBu sebeple bu mâni hükmü kaldırmak 
babında otobüs işletmelerini karayollarının 
masraflarına iştirak ettirme lüzumu hâsıl ol
muş ve bu şekilde de iki kara ve demiryolu ara-
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sındaki rekabet insaf ölçüleri içerisine sığdı
rılmak istenmiştir.» Esbabı mucibesi zikredil
mektedir. 

Şimdi, bu kanunla bu gerçek ne dereceye 
kadar tahakkuk ettirilecektir. Bunu bir nebze 
tahlil edelim. 

Tasanda denmektedir ki; «DemiryolHarı 
aleyhine zararlı bir rekabete meydan verdiği 
gibi karayollarından faydalananların bu yol
ların büyük masraflar icabettiren inşa ve ba
kım giderlerine iştirak ettirilmeleri gibi bir ne
tice hali hazırda mevcuttur.» Demek ki, bura
da verginin teveccüh ettiği vergi mükellefi, 
karayollarından istifade eden kişilerdir. Bu 
faydalanan kişiler tabirinin içinde, karayolla--
rında yolculuk yapan şahıslarla, nakliyatı ka
rayollarında yapılan emtianın, eşyanın olma
ması gerekir. 

Eğer, böyle ise, aynı emtia, aynı eşyayı, 
aynı zamanda DD yolları vasıtaları ile nakle
dilmektedir. 

Şu halde, bu faydalanan tâbirinden maksut, 
doğrudan doğruya karayollarında nakliyat ya
pan araba sahipleridir. Şimdi bu şekilde işaret 
edilen imkânlara kavuştuktan sonra bu kanun 
ne dereceye kadar vasıta sahiplerini vergi mü
kellefiyeti altına almaktadır, bunu tetkik ede
lim. 

Kanaatimce Hükümet ve alâkalılara bu mev
zuda bir sual tevcih etmek mümkün olacak
tır. Buıgüne kadar tatbikatını .gördüğümüz ara
baların motor ve yedek parçalan, nakil vası
taları ile alâkalı emtiaya zamlar yapıldığı za
man bunu nakliyatçılar taşıma ücretlerine. 
yaptıkları zamlarla halika inikas ettirmektedir. 
Şimdi bu kanun tasarısının maksadı nak%ıat 
yapan vasıta sahiplerine müteveccih olduğuna 
göre, TI caba Hükümet ve alâkalılar araba sa
hiplerinin ve nakliyecilerin bu vergiyi halk yı
ğınlarına inikas ettirmemesi için ne gibi bir 
tedbir düşünmektedir? Bunun cevabını bize 
tatminkâr şekilde verebilirler ve bu tedbiri 
ortaya koyaibilirlerse bir bakıma kendilerine 
hak vermemek mümkün değildir. Fakat bunu 
bu şekilde cevaplandırmalar dahi gene de esba
bı mucibe ile ne dereceye kadar mutabakat ha
linde kalırlar, onu da tahlil edelim. Diyelim ki; 
yolcu nakli ve eşya nakliyatı bakımından be
lediyeler vasıtasiyle bir tahdidi hüküm koydu
lar; Hükümetin piyasaya müdalhale etmemesi 
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prensibine rağmen, maalesef, şu kanunun yer
gi mükellefini tamamen vergi fonksiyonları içi
ne alabilmesi babında bir misal olarak, beledi-

• iye • vasıtası ile şehirlerarasında ücretlerin artı-
rılmaması için bir prensibe vardılar. Bu tak
dirde dahi, acaba gerekçe, Di) yolu ile Kara
yolları arasındaki rekabet müessesesini ne de
receye kadar haklı bir duruma getirecektir? 

Burada anlaşılan, esbabı mucibe, DD yolları 
kendi yolunu kendisi yaptığı için, ister istemez 
masrafları fazladır. Bu masrafları içindir ki, 
yolcu ve eşya nakliyatında .fiyatları aktırmak 
lüzumunu hissetmektedir. 

Eğer, bu tahakkuk ettirilmek istenilen ver
gi vasıtası ile, vergi yükü halk yığınlarına ini-

. kas ettirilecek ise, bu demektir ki, şehirlerara
sı işletme, şehiırlerarası yolcu ve emtia ücretle
rine bir taşıma zammı yapamıyacaktır. Bu 
zammı yapamaymca bu durumda bugünkü üc
retler aynı kalacak, demiryolları nakliye üc
retleri de bu yolid'a yine bir rekabete, gkişemi-
yecektir. Bu takdirde hu tasarı hiçbir zaman 
demiryollarına daha fazla bir yolcu taşıması 
eşya taşıması suretiyle kârlı bir durum veya 
zararlarını telâfi edecek bir yol açmıyacaktır. 
Her halükârda bu tasan esbabını kendisinde 
bulan hükümlerin içinde maalesef bir vergi re
formu getirmemektedir. Kanaatimce bir vergi 
zammından başka da huzurunuza bir şey getir-
«ıemiştir. 

Bu durum muvacehesinde arkadaşlarımızın 
kanaatlerini ne şekilde izhar edecekleri, bahu
sus iktidar kanatlarının bu yolda ne gibi bir fu
tuma girişecekleri haliyle bizi değil, kendilerini 
alâkadar eder. Bu efkârı umumiye nezdindeki 
alacakları puanlara bağlı olacağı için bu nokta 
üzerinde daha fazla durmak istemiyoruz. Hulâ
sa etmek icabederse; huzurunuzda yaptığını tah
lil neticesinde maalesef hakiki hüviyet ve sebe
bi ile, gerekçenin tahlilinden dahi anlaşılacağı 
üzere, bu kanun tasarısı bir vergi reformu değil, 
bir vergi zammı getirmektedir. 'Vatandaşın ik
tisadi durumu ortada iken vatandaşı daha faz
la vergi yükü altına almakta fayda yoktur. Da
ha muslihane ve daha âdil, vergi kurallarına da
ha uygun bir tasan getirilmesinde fayda vardır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Üren. 
ASIM EBEN. (Niğde) — P e k muhterem, ar

kadaşlar; Sayın Maliye Bakanının burada ol-
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masını çok arzu ederdim, yoklar. (Senatoda, ses
leri) Bulunmaları benim için çok uygun olurdu. 
Çünkü, dün verdikleri cevap beni tatmin etme
diği için vereceğim cevapta, memleket bakımın
dan fayda mülâhaza ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; petrol dâvasına ve 
konusuna, elimizdeki Petrol stokları Vergisi ka
nunu tasarısını sıkı sıkıya ilgilendirdiği için te
mas etmiştim. Fakat, Sayın Aydın Bolak arka
daşımızla, Sayın Maliye Bakanının aksi tezleri 
ile karşılaştım. 

Dediler ki : (Bu taşarı ile petrol dâvasının 
ilgisi yoktur.) Yalnız aramızdaki beyan farkla
rı şöyle idi; bendeniz Petrol Kanununun içinde 
bulunmuş olan bir mekanizmanın yabancı şirket
lere faydalı şekilde işlediğini belirttim ve bu 
kanun maddelerini ele aldım, okuyarak izah et
tim, ve Meclise bir tefsir veya tadil teklifi geti
rilsin, birbirine zıt hükümleri taşıyan maddeler 
vardır, bunların tefsiri veya tadili ile, kanun; 
yabancıların şeytaniyetle istifade etme kombine
zonunu bozacak şekle konsun dedim. Stok ver
gileri fevkalâde artacağı için bu kanun beş on 
tane az sermayeli Türk akar yakıt bâyimin aza
na 40 - 50 ton raddesinde mahallî stoklarından. 
vergi almak yerine binlerce, oııbinlerce ton akar 
yakıtın bugüne kadar verilmemiş olan İthal 
Gümrük Vergi resimleri de dâhil olmak üzere 
Stok Vergisi alınabileceği ki ve bundan dolayı 
da bu verginin son derece verimli hale geleceği
ni anlatmak istedim. Bendeniz bu şekilde vakı
alara dayanarak konuşurken bana verilen ce
vapta Sayın Maliye Vekili. çok üzülüyorum 
ama söylemek mecburiyetindeyim, yuvarlak ko
nuştukları gibi, Sayın Bolak arkadaşımız da, 
böyle hukuki mevzulara kimsenin dokunmaması 
lâzımgelir mealinde konuştukları içindir ki, her 
Türk vatandaşının, ister hukuk tahsili yapmış 
olsun, ister başka tahsil yapmış olsun, isterse ilk 
okul diploması ile buraya gelmiş olsun, millî 
petrol konusu geçtiği zaman, mutlaka bu kürsü
ye çıkacağını her türlü söz ve teşriî teşebbüs
lerde bulunduğunu bilirler diye bunu ifade et
tim. Benim hassasiyetim; hiçbir zaman Sayın 
Aydın Bolak arkadaşımıza müteveccih değildir. 

A. AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Teşekkür 
ederim. 

ASIM EREN (Devamla) — Sayın Bolak ar
kadaşımız evvelce Türk Petrol Şirketinin vekâ
letini haizdi, bu dâvaları bilirler, zannediyorum. 
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Bir şirket 20 milyon liralık bir mobil alâkasiyle 
milK hüviyetini sarsmıştır. Sayın Bolak'm İm 
şirketin başındaki zatla çok yakın bir karabeti, 
vardır zannediyorum. 

A. AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Yok Asım 
Bey. 

ASIM EREN (Devamla) — Bütün bunların 
hiçbir ehemmiyeti yoktur, ama asıl olan mesele 
yabancı şirketlerin Türk milletinin atıfet ve 
müsamahasının sınırını aşarak, Petrol Kanunu
nun hüsnüniyetle hak ve vecibe emreden bu hü
kümlerini çiğnemesini ve yalnız kendi menfaat
lerini amaç edinmelerini önlemektir. Bu konuda 
arkadaşlarımın benimle aynı fikirde olduklarını 
görmek, tek arzumdur. 

A. AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Teşek
kür ederim efendim. Çok lütufkârsmız. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız efen
dim. 

ASIM EREN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi bir noktaya da arzı cevap 
etmek isterim. Maalesef bugün hasta bir vatan
daş yüzünden vaktinde Meclise yetişemedim, ve 
böylece Sayın Aydın Bolak arkadaşımın söz
lerinin hepsini dinliyemedim. Yalnız, sonunda 
bulunabildim. Zannederim, bir kesimde Rus 
petrolünden bahsettiler. 

A. AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Rus 
petrolü diye bir şeyden bahsetmedim efendim. 
Yön mecmuası hakkında konuştum. 

ASIM EREN (Devamla) — Bu münasebetle 
bir şey arz etmek isterim. Amerikan sermaye
darları dünyada kendi menfaatlerine dokunan 
her kişiye, her konuya Rus damgasını vurarak 
onu çürütmeye uğraşırlar, öteden beri müteamel 
propagandaları budur. Rusya petrolü konusu 
değil de, Rusya'nın Türk petrolleri ile alâkadar 
olduğu kanaatindeyim. Türk petrollerine göz di
ken devletlerin başında, en yakın sınır komşu
muz Rusya'nın bulunduğu kanaatindeyim. Fakat 
bunlar bizim konumuzu ilgilendirmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz tekrar arz 
ediyorum. Petrol stokları vergisi münasebe
tiyle ilgili Devlet sorumlularımız, Petrol Ka
nununda bu yabancı şirketlerin tatbikatlarını 
ilgilendiren ve bir tefsir kararı veya tadil ka
nunu ile Türkiye bütçesine milyonlar ilâve ede
cek olan hükümler üzerinde yeter ilgiyi esirge
miş oluyorlar. Bundan dolayı bendeniz madde- j 
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ler zikrederek, yabancı şirketlerin bugün Türki
ye'de kendi akar - yakıt perakende satış pompa
larında, Türkiye'ye ithal ve Gümrük Vergisi ver
meden soktukları, petrolü kendi imkânlariyle 
tevzi etmek suretiyle, kanunun bu boşluğundan 
faydalandıklarını belirttim. 

Fakat kanunlarımızdaki hükümlerle Maliye 
Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının pekâlâ bun
ların yakasına yapışarak, evvelce vermedikleri 
ithal ve Vergi resimlerini de alabilmek imkânı 
olduğunu ve bunlardan Stok Vergisini de alabi
leceklerini arz ettim. Muhterem Maliye Bakanı 
dediler-ki, bu şirketlerin harici ezmemleket 
stokları vardır. Bunlar Türk Gümrüğünden içe
ri girmiş değildir ve vergi ve resimleri alama
yız. Dâhilde memleket ihtiyacına münhasır stok
ları da vardır. Evet, ama, vergi mevzuubahsol-
dukça elbette bu harici ezmemleket depolarını 
âzami kapasite ile dolu gösterirler. Boşalttıkları 
iç satışına ait petrolü ise yine bu harici ezmem
leket depolarından ikmal ederler! Büyük tan
kerler dâhil, memleket ihtiyaçlarını her gün 
nakletmekte olan yüzlerce normal tanker dâhil, 
bu kadar akar yakıtı faaliyetlerini hangi ma
kam yakından kontrol ediyor? Harici ezmemle
ket tanklardan böylece dahilî memlekete akta
rılan akar yakıt, kontrol ediliyor mu? Bende
niz bilmiyorum. İstanbul'da Kartal'da Shelle'in 
ve Kuruçeşme'de Mobil'in normal akar _yakıt 
tankları vardır. Kalteks'in de tank ve tankerleri 
var, memleketin birçok yerlerinde' daha başka 
tanklar da kurulmuştur. Bunların hangileri ha-
ri ezmemleket stoklar olduğunu söylemelerini 
ben Sayın Bakandan rica ediyorum. Bunun ka
yıt ve hesapları tutulmuş mudur? Tutanakları 
var mıdır? Hayır, yoktur. Alabildiğine başıboş 
vaziyette, istedikleri gibi Gümrük ve ithal Res
mi vermeden soktukları malzemeleri Stok Ver
gisi veya başka bir vergi vermeden kaçırabilir
ler. Sayın Maliye Bakanının dikkatini çekmek 
istediğim husus budur. Bana sarih ve tatminkâr 
bir cevap vermediler. Tefsir kararı veya tadil 
kanunu üzerine bir şey söylemediler. 

Ayrıca dedim ki, (perakende tevzi ve satış 
pompalarından, Mobil, She'ı şirketleri vo diğer 
yabancı şirketlerin, kanunun bir maddesi ge
reğince .vermekle mükellef oldukları ithâl es
nasında vermedikleri ithal ve gümrük vergi ve 
resimlerini alıyor musunuz?) Cevap vermediler. 
Muhterem arkadaşlar, ben bütün bunlar için ayrı-
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ca bir yazılı soru da vereceğim, bu meselenin ar-
aksmı bırakmıyacağım ve huzuru âlinizde bun
ları iıtceİiyerek Devlet kontrolümüzün derece
sini öğreneceğim. -Çünkü *türk Milletinin, 
haksız otarak Petrol Kanununda 1955 - 1957 
senelerinde cömertçcsdne verilmiş olan bu 
muaflıklarla bu atıfet ve müsamaha ile Türk 
milletinin beyaz kanı verilmiştir, ama bu atı
fetlerin ötesinde yabancılara menfaat temin 
etmek yoluna da set çekmek istiyorum. Naçiz bir 
Türk vatandaşı olarak şunu arz edeyim ki yabancı 
şirketlerin Türkiye Büyük Millet Meclisinin çıkar
dığı kanunların türlü boşluklarından istifade ede
rek, Türk avukatlarının da akıl öğretici fi
kirleriyle, kanunların arkasından önünden do
lanarak, türlü yollardan kanunsuz menfaat te
min etmeleri, artık yasak edilmelidir. Bu hu
susları ayrıca, buraya Petrol Kanunu geldiği za
man konuşacağız. Sayın Aydın Bolak arkada
şımızın temas ettiği mevzu yakında gelecek
tir. Bugün maalesef bunlar iki millî petrol 
müessesemizi birbiriyle mücadeleye düşürmüş
lerdir. Ve yabancı şirketler bu iki millî mücs- i 
sesenin mücadele halinde bulunduğunu bildik
lerinden ve bence hattâ teşvik ettiklerinden 
meydanı boş bulmuşlar ve alabildiğine bun
dan istifadeye girmişlerdir. Bugün (Petrol 
Ofisi'nin ilga edilmesi mi lâzımdır, yoksa 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına mı bağ
lanması lâzımdır) meselesi ortaya atılmıştır. 
Bugün Petrol Ofisi huzursuzdur. Teşkilât 
ümitsizlik içindedir. Lâğv mı edilecektir, ne 
olacaktır, bilememektedirler. Teşkilât, kendi
rlisini lâğvedilecek bir teşkilât haleti ruhiye-
sine kaptırmıştır. Perakende satış işinde I 
Kalteksle ortak olm&sı, Petrol Ofisimizin le- I 
hine değil; zararına ojmuş; zira Petrol Ofisini I 
kontrol altına almış; ortaklık kârını Kalteks, I 
sınır dışına transfer ettiğinden Türk milleti I 
bu yönden sömürülmeye mâruz kalmıştır. Tür- I 
ikye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise dürüst I 
ve bilgili, ihtisas sahibi fen adamlarının elin- I 
deki büyük gelişmesini (Türkiye'de • yalnız I 
Türk petrolü) jmrolaama bağlamak amacına I 
başariyle yürürken istihsal ve tevzide tekelin I 
en iyi yol olduğuna inanmakta ve Petrol Ofisi I 
lâğvedilmezse bizim şimdiden koyduğumuz, I 
yaptığımız gelişme programı ve yatırımlar ne I 
olacaktır demektedirler. Tasarıda bu pren- | 
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I sip bulunmazsa, Mobiloil ve Shell, ikisi de bııiı-
I dan faydalanacaklardır. 
I Mersin'de Ataş ve îzmit'de îpraş rafineleri 

meydanı iyice boş bulacaklardır. İzmit'deki 
îpraş'in yarı sermayesi yani •:% 51 i Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığımndır. Fakat 
îpraş'da Türkiye Anonim Ortaklığı, Kalteks 
Şirketinin bir paıatoneri olarak kullanılmak
tadır. Ipraş'm bütün amacı, Batman millî 
petrolümüzün Batı'da da satılmasını önlemek
tir. Aslır./ln bunun için kurulmuştur. Ayrıca 
Batı'da bütün pazarlarımızı ve pompalarımızı, 
bu yabancı sermayelerin elinde kalmasını sağ
lamak için oraya ortak olmuşlardır. 

[ Muhterem arkadaşlarım, şimdi bu vaziyette 
iki müessese birbiriyle mücadeleye girdiği bir 
zamanda biz burada naçiz bir milletvekili ola
rak bu konuda ikna edersek her halde hoş gö
rürler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşula
cak önemli millî meselelerinin başında millî pet
rol meselesi gelir. Bugün ancak, 1,5 sene geç
miş olmasına rağmen Ataş adlı Mersin rafine
risi. öldürücü ekonomik darbelerini bize vur
maya başlamıştır. Stok Vergisi dolayısiyle bir 
kanun tadilâtı yapmakla, pekâlâ birinci fıkra
yı nefeden .112 nci maddenin ikinci fıkrası ta
dil ve her iki fıkra, bize faydalı tek bir fıkra 
haline irca edilebilir ve yabancı şirketlerin 

stok vergisi de alabildiğine helâl olarak Türk 
hazinesine akar. Bundan dolayı bu kürsüden 
haykınyorum. Yoksa, bendeniz Stok Vergisi 
ile ilgili olmıyan bir meseleyi ortaya getirmiş 
değilim. Teferruatını Sayın Bakan ile, Sayın 
Tarım Bakanı ile görüşmeye, hususi olarak gö
rüşmeye de hazırını. Bendenizin bu hususlarda 
tetkiklerim, etüdlerim vardır. Hattâ bu husus
larda Petrol Ofisi Genel Müdürü ve Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü sa
yın arkadaşlarımızla birlikte bu hayatî mesele
yi, millî petrol meselesini, başbaşa ele almak 
zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir, kanaatinde
yim. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sorduğum so
ruların cevabını Sayın Maliye Bakanından tek
rar rica ediyorum. Yabancı memleketlerhı pera
kende akar yakıt satış pompalarından da ev
velce vergisiz ithal edilmiş olan petrol malze
mesinin ithal ve gümrük vergi ve resmi, dün 
arz ettiğim maddeye dayanarak, bu tevzi pom-
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palanndan alınıyor mu? Bunlardan da yeni 
stok vergisini alacaklar mı? Bu nevi yabancı 
şirketlerin perakende pompalarına bunların 
(harici az memleket tankı) depolarından aktar
maları kontrol ediliyor mu? Binaenaleyh, muh
temel gelir ve stok vergi kaçakçılıkları da ta-
kibediliyor mu? Bunların, Türkiye'mizin mem
leket ihtiyaçlarını karsılıyacak olan miktarda 
memleket stokları da hakikaten var mı? Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi es
nasında akar yakıt meselesi üzerindeki müza
kereler kısmını orada bulunan arkadaşlara ve 
Karma Komisyona hatırlatırım. Bendenizin de 
orada naçizane bir fikrim vardı. Bu Stok Ver
gisi münasebetiyle tekrar arz edeyim : Petrol 
Kanununun 117 nci madde 2 nci fıkrası (Mem
leket ihtiyacı petrolü) Türkiye'de daimî stok 
etmeye, yabancı şirketler mecburdurlar. Ama 
Stok Vergisi çıkınca bunu dışarı kaçırırlarsa, 
her zaman bir harb kopma nazarı itibara alına
rak, bu şirketlerin stok bulundurmaları kon
trol edilmeli ve bulundurmadıkları takdirde 
hem mukaveleleri feshedilmeli, hem de vergi
den kaçırma işlemi uygulanmalıdır. Bunu her 
gün bir millî dâva olarak takibetmek lâzımge-
lir. Acaba bu hususu takibeden bir resmî me
kanizma var mıdır? 

îşte muhterem arkadaşlarım, benim arzım 
bundan ibarettir. Tekrar iki noktaya parmak 
basıyorum : Türk Milleti için petrol beyaz kan
dır; ekonomik istikbalimizin büyük kısmını 
millî Türk petrolünde görmekteyim. İnşallah 
15 - 20 sene sonra, biz sağ kalırsak biz, sağ 
kalmazsak çocuklarımız ve torunlarımız o mut
lu günü görecektir; çok iyi günler, petrol sa
yesinde göreceklerdir. Bendeniz bu kanuna 
ümitle, büyük bir ümitle bağlanmaktayım. Ve 
buna karşı millî petrol hususunda, dünya dev 
petrol tröstlerinin birçok kitapların yazdığı 
entrikalarla bu memlekette Büyük Millet Mec
lisinden Devlet dairelerine ve hattâ perakende 
pompalarımız kadar her yerde kendilerini teh
dit ve tazyik ettiklerini ve rüşvet, menfaat, 
riya ve yalanla, yani her nevi desise silâhiyle 
ve namuslu Türklere karşı her türlü iftira ve 
şantjalara bile karıştıklarını görürsek şaşmıya-
lım ve sıkı duralım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunların en büyük 
propaganda şekilleri, mukavemet eden yerli 
insanları lekelemek veya doyurmak suretiyle 
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küçültmek ve onların mukavemetlerini bu şe
kilde kırmak, millî petrolü ezmek için Türki
ye'de satış fiyatını düşürmek suretiyle rekabet 
etmektir. Buna petrol harbi denir ve hakkında 
yazılmış birçok kitaplar vardır, kütüphanede 
okuduğunuza eminim. Göreceksiniz ki, Ameri
ka'da, bilhassa Güney ve Orta - Amerika ile 
A. B. D. arasındaki ve Orta - Doğu'daki kanlı 
petrol tarihi böylece devam edegelmiştir. Çok 
şeytan adamların elinde petrol tarihi, kanlı 
mücadelelerle dolup taşmaktadır. Evet, bu
gün bu adamların para ve tecrübeleriyle ya-
pamıyacağı hiçbir şey yoktur. Geçen sene bir 
tek tröstün Mobil'in safi kazancı 15 milyar 
Türk lirası idi. 15 milyar lirayı bir senede ka
zanan yalnız bir şirket olup bu kudrette dev 7 
şirket tröst halinde, ESO ise onların başında 
olduğuna göre kudretlerini düşününüz. Ben, 
yalnız Amerikan şirketlerinden bahsediyorum, 
bu arada Britanya petrol şirketleri de var, fa
kat bizle alâkalı asıl, Amerika şirketleridir. 
Bizdeki Kalteks Ipraş'ta T. P. A. O. nın ortağı 
ve perakende satışta Petrol Ofisinin ortağıdır. 
Fakat esasında Amerika'da (Standard oil of 
Kalifornia) ile (Teksas'ta) şirketlerinin kur
dukları bir kıtalararası şirkettir. Bizde ilk de
fa yerli sermayesi galip olarak kurulmuş (Türk 
Petrol) Şirketi de şimdi Mobil'in sermayesinin 
baskısına uğramıştır. Maalesef en fazla faali
yette olan Amerikan sermayesidir ve bunlar 
bize darbe vurmaktadırlar. («Bunun stokla il
gisi yok» sesleri) Stokla ilgisi olmasaydı vakti
nizi almazdım. Bu husustaki mücadeleye her 
zaman devam edeceğimi sözlerime ilâve eder; 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğdu, söz sırası siz
de, fakat Sayın Bayındırlık Bakanı söz istemiş 
bulunuyorlar. Takdimen kendilerine söz veri
yorum. Buyurun Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; Sa
yın Ferid Melen arkadaşımız, Maliye Bakanı ola
rak, Cumhuriyet Senatosunda Maliye Vekâleti 
1963 malî yılı bütçesi hakkındaki görüşmeler se
bebiyle oradadırlar. Bendeniz burada kendisi 
adına burada yapılan vergi reformları ve zammı 
kanunları hakkındaki konuşmalara Hükümet 
adına arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Huzurunuzda müzakere edilmekte olan kamı-
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nun başlığını okumakta fayda görüyorum : 
Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılması, istihsal, ve gümrük vergileri hadleri 
artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine 
tabi tutulması hakkında kanun tasarısı.» 

Şimdi, Müftüoğlu arkadaşım, buyurdular ki, 
«Bunun vergi reformu ile ne alâkası var?» Bu 
tasarının, umumi vergi reformu ile alâkası yok
tur. Bu tasarı vergi reformu tasarısı şeklinde, 
Büyük Meclise takdim edilmiş bir tasarı değil
dir. Vergi reform tasarıları, Gelir Vergisi, Ve
raset ve İntikal Vergisi, Gider vergileri, Damga 
Resmi gibi tasarılardır. Bunlar millî bünyemize 
uygun, ve aynı zamanda ihtiyaç . duyduğumuz 
sağlam, sıhhatli finansman kaynakları temin et
mek maksadiylc yapılan reformlardır. Bunun 
dışında şimdi huzurunuzda müzakere edilmekte 
olan kanun, akar yakıtlardan alınmakta olan İs
tihsal Vergisinin nisbetlerini artırmak için geti
rilmiş tasarıdır. Bunun vergi reformu ile alâkası 
yokmuş... Doğrudur... Biz de Hükümet olarak 
Bütçe Encümeninde ve plân müzakere edilirken 
vergiye mütehammil kaynaklardan bir miktar 
daha vergi almak maksadiylc bu tasarıyı Yük
sek Meclisinize takdim ettik. Sayın Müftüoğlu 
arkadaşımla bu mevzuda münakaşa etmiyece-
ğim. Vergi reform tasarılarını arz ettim ; bunlar 
düşünülen işlerin yapılması için getirilen tasarı
lardır. îç finansman kaynaklarını temin etmek 
maksadiylc, tahakkuk ettirmek istediğimiz işleri 
yapmak için getirdiğimiz kanun tasarılarıdır 
bunlar... 

Şimdi Sayın Zeytin oğlu arkadaşımız bu ka
nun gerekçesinde zikredilen bâzı hususlar üze
rinde tenakuzların olduğunu ve Devlet Demir
yolları işletmesinin zararlarını telâfi etmek mak-
sadiyle bu kanun tasarılarının getirildiğini ifa
de ettiler. Bu, gerçeğe uygun bir mülâhaza de
ğildir, ai'kadaşlar. Bu tasarı, bir varidat kanunu 
değildir. Bu kanun ile alınacak fazla vergiler. 
İstihsal ve Stok vergileri, Devlet Demiryolları
nın zararlarını karşılamak maksadiylc alınacak
tır diye bir hüküm bahis konusu değildir. Dev
letin umumi varidatının artması maksadiylc ge
tirilmiştir. Bu birincisi. İkincisi, umumidir, yal
nız DDY değil, zarar eden bütün İktisadi Dev
let Teşekküllerinin zararlarının Devlet bütçesin
den ve yılı içinde karşılamayı Hükümet prensib-
olarak kabul etmiştir. Bu arada^Petrol, Azot Sa
nayii gibi diğer büyük İktisadi Devlet Teşekkül-
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1 erinin zararlarını karşılamayı da kabul etmiş
tir. Başka türlü istikrarlı bir malî politika takib-
etmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
«Halka büyük mikyasta inikası olacaktır» 

buyurdular. Yaptığımız hesaplara göre yapıla
cak olan bu zamların eşya nakliyatında, Anka
ra - İstanbul arasında kilo başına 20 para bir ini
kası olacağı gibi insan nakliyatında da gene An
kara, - İstanbul arasındaki nakliyatta şahıs başı
na 75 - 80 kuruş bir tesiri oluyor... Şimdi bu, 
plân konuşulurken, Bütçe; Encümeninde her ta
rafından mevzuııbahsedildi: Millî ekonomi bakı
mından, karayolları yapımında Devlet bütçesin
den sarf edilen paralar karayollarının yapımı 
ve nakliyatı ile ilgili değildir. Devlet Demiryol
ları nakliyatına nazaran yapım, ücret ve her 
türlü yenileme masrafları Devlet Demiryolları 
tarifelerine tesir icra ettiği için yüksektir. 

Öteden beri ve halen de dünya memleketleri 
arasında en ucuz akar yakıt, Türkiye'de olduğu 
yapılacak zamlar da çok cüzi olduğu için büyük 
kütlelerin taarruzunu gerektirecek gibi beyan
larda bulunmak ve bu şekilde ifade etmekte fay
da yoktur. 

Sayın Zeytinoğlu arkadaşınım ifade ettiği 
«çiftçi karnesi» nin ihdası meselesine gelince, 
muhterem arkadaşlar, karne tatbikatının bu 
memlekette ne kadar kötü neticelere verdiği 
malûmunuzdur. 

Binaenaleyh, kiloda 8 - 8,5 kuruş gibi cüzi 
miktarlardaki vergi artışlarım esas ittihaz et
mek suretiyle, hakikaten çok güç tatbik kabi
liyeti olan ve hem de vatandaşları ızrar eden 
ve bunun için kurulacak en idari formüllerle 
karışı karşıya getirecek olan bu sistemi Hükü
met olarak uygun bulmamaktayız. 

Şimdi ikinci mesele: Sayın Asım Eren Bey
efendi, «,Stok Vergisi alalım, bunun Mecliste 
tedvin ettirelim. Karar alalım. Ecnebi şirket
ler devamlı olarak vergi kaçırmasınla]', reviz
yona, tabi tutalım» diyorlar. Stoklarını devamlı 
olarak ikontrola. tabi tutulmasını yeter bulmak 
gibi bir yanlış ze'habm hâsıl olduğunu görmek
teyim Asım Eren Beyin zihninde... Mesele şu
dur: Şimdiye kadar İstihsal ve Gider vergile
rine tabi olan maddeler üzerindeki bu vergi 
•hadleri, hangi tarihte yükselmişse, o tarihte 
bilhassa bu işin ticaretini yapan vatandaşların 
ellerinde, ambarlarında mevcut stoklara aidola-
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r ak ve bir defaya mahsus olmak üzere ve en 
son vergileri de nazara alınarak bir araya ge
tirilip konulan bir stok vergisidir. Kimler ve
recektir bunu? Türkiye'de istihlâk edilmek 
üzere deposu bulunanlar yani gümrük kapıla
rından içeri girmiş, istihlâk edilmek üzere top
tancının, perakendecinin deposunda, tankerin
de, akar yakıt ambarında bulunan stoklardan 
ileri gelmektedir. Bu, bir defaya mahsus ola
caktır. Bu arada Shell ve Britisih petrolleri, bu 
firmalardan Gıümrük ve İstihsal vergileri daha 
çok tarife ile ithal edilmiş ve stokların bir de
faya mahsus olmak üzere tevezzüü ve haksızlı
ğı önlemek için alınan vergilerdir. Bir defaya 
mahsus olmak üzere alınır. Usulü dairesinde ka
nunda adı geçen akar yakıt üzerinden kanun
daki tariflere göre elbette ki, bir vergi alına
caktır. Arkadaşımız iyi bir asker ve bir tarih
çi olmakla beraber kendilerinin mekanizma ba
kımından eksiklikleri olduğunu tahmin ediyo
rum. 

Bu şekildedir muhterem arkadaşlarım: Bir 
yabancı şirket, îpraş olsun, Çukurova Mersin 
Rafinerisi veya Petrol Ofisi olsun, Türkiye ve 
ithalâtı nasıl yapar? Türkiye ithalâtçılarından 
akar yakıtları 10 bin tonluk bir gemi ile'gelip 
boşalttıkları gün, orada sto'klanır. Çünkü defa
ten bu 10 tonluk için para ödiyebilecek pek 
kimse yoktur. Peki ne yaparlar Bu akar yakıt 
Gümrük antrepolarında muhafaza ve stok edi
lir. Gümrük muhafaza memurlarımızın kontrol 
ve muhafazasmdadır. Bu henüz yurda girmiş 
değildir. Türk .toprakları içinde, harici ez mem
leket imiş gibi sayılır. Halen bu mal Türkiye'
de satışa hazır değildir. Bu bekletilir ve pey
derpey, bu 10 bin tondan 200 - 300 er ton ya
vaş yavaş çıkarılarak gönderilir s'atışa. 200 ve
ya '50 tonu o gün o depodan çıkarıldıkça ver
giye tabi tutulacaktır. Şimdi, bu kanun 1 Mart 
1963 de yürürlüğe girecektir değil mi? 1 Mart 
1963 te o depodan toptancıya, perakendeciye 
verilecek olan her kilo malın bu kanuna göre 
yüksek nisbetle vergiye tabi tutulması iktiza 
edecektir. Aslında bu kanunların daha takdi
minde, Gümrük Vergisi almadığımız maddeleri 
bu kanun sebebiyle, hiç kimsenin ödemeye gü
cünün yetmiyeceği bir şekilde gümrüklemede 
bir İstihsal Vergisi tatbikatı usulünü koymanın 
ve müsait usullerin değiştirilmesinin bir fay
dası yoktur. Hazinenin bunda zerrece vergi 
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I kaybı bulunmamaktadır. Onun için mekaniz

mayı gayet iyi anlamak lâzımdır. Bu kanun 
I meriyete girmeden evvel, toptan veya peraken

de satış yapanların depolarında müşterice in
tikal etmemiş olan stoklar için bu stoklardan 
bir defaya mahsus olmak üzere beyannameye 
tabi tutulması ve tevezzüün temini için bir 

1 tedbiri ihtiva eden maddedir. Şekere yapılan 
zamlarda da bakkalda mevcudolan şekerlerin 
maliyetleri tesbit edilir. Bunun gibi pek çok 
emsali de vardır. İnhisar maddelerinde stok 
için vergi ve beyanname alınır. Bu Gümrük 
Resmi, İnhisar Resmi tevazün ettirilir. Yapı
lan mekanizma, bundan evvelki yapılanların 
aynı olup dünya milletleri literatürlerine uy
gun ve Türk Hazinesinin bir tek kuruşuna da
hi zararı olmadan yapılan bir kuruluştur. Bu 
hususta Asım Eren arkadaşımın şüphe etme
melerini ifa etmiş ve - sordukları suallerine de 
burada arzı cevap etmiştim. 

S «'Bunu kontrol eden bir Devlet mâkanizma-
sı var mı?» dediler. Arkadaşlar; «5 - 10 - 15 bin 

i tonluk petrol tankeri hiç kimsenin haberi olma-
1 dan istediği kadar petrol çıkarıp sataDfllir mi? 

Gümrük Vekâletinin teşkilâtı beyannamesi 
müşterek her türlü tedbiri alarak Gümrük Ver-
g'usi ödemek için antrepoda veya iç hudutları-

j rmzda Devl'et bunları kontrol ediyor mu, etmi-
j yor mu?» diye gönüllerde rüsup bırakacak, zi

hinlerde bulanıklık yaratacak bir beyanı bu-
| rada yapmalarında bir fayda mülâhaza etme-
j dim. Devlet elbette ki, koyduğu vergilerin ve 
j resimlerin noksansız alınması için teşkilâtını 
j kurmuştur ve onu takibetmektedir. Zamanında 
i tedbirlerini alır. Antrepodan, depodan, gümrük 
i kapısından geçerken vergisini alır. 
! Şimdi tefsir kanununu getirelim de Petrol 
i Kanununun 112 nci maddesindeki tenakuzu 
i ortadan kaldıralım, buyurdular. Arkadaşlar, 
j Anayasamıza göre tefsir yasak. Teşriî meclisler 
j tefsir yapamazlar, öyle bir olmaz. Çok müdek-

kik olduğunu bildiğim Asım Eren arkadaşımı-
I zuı bunu teklif etmemesini bilhassa isterdim. 

Tefsir müessesesi 'Türk Parlâmentosu için 
mümkün değildir. Değişiklik yapılır, tadil yapı
lır, yenisi konur ama tefsir yapılamaz. O ba
kımdan Asım Eren arkadaşımızın bu husustaki 
bütün tereddütlerini izale etmesini bilhassa is
tirham ederim. Petrol Kanunu buraya gelecek, 

I bütçe sebebiyle getirirler, tahkikat yaparlar. 
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sözlü soru sebebiyle getirirler ama, münhasıran 
istihsal ve gider vergilerinde bir miktar artış 
yapmayı derpiş eden bu kanun vesilesiyle Tür
kiye'deki petrol rejimi yönetimi mevzuu ile zer
rece alâkası olmıyan hususları bu kürsüye ge
tirmelerini şahsan uygun görmemekteyim. Bu 
mesele enine hoyuna konuşulur ama, bu vesile 
ile konuşulmaz. Bu, mücerret ve münhasıran, 
tipik bir vergi kanunudur. Bu vesile ile Türki
ye'nin petrol rejimi hakkında münakaşa açıla
maz. Bu mesele konuşulurken bu meselelerle 
alâkası olmadığı için şimdi konuşulmaması lâ
zımdır. Onun için getirilmiş olan tasarının en
cümenden çıktığı gibi kabul edilmesini istirham 
ederim. 'Hürmetlerimle. 

BAŞKAN ~~ Zeynel Gündoğdu. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, Aziz Zeytinoğlu ve ondan 
sonra konuşan arkadaşımız yapılacak bu akar 
yakıt zamlarının, nakliyeci, kamyoncu ve tak
silere zararı olacağını iddia ettiler. Mesele hiç 
de böyle değildir. Yani mesele hiç de zannettik
leri gibi değil. Dün burada onların hisselerine 
isabet eden miktarı, hesabını ve dokümanlarını 
vermiştim. Vaktinizi almamak için tekrar etıni-
yeeeğim. Yapılacak zam esasen fiyatlara intikal 
ettirilecektir. Bunun müstehlike olacak tesiri 
nedir? Mesele buradadır. Dün izahat verirken, 
nakliyat üzerindeki tesirini arz etmiştim. 

Yalnız, çiftçilere olan tesiri ve turistlere ola
cak olan tesiri üzerinde durdular. Esasen buna 
bir zam değil de bir ayarlama demek daha doğ
ru olur. Zira memleketin akar yakıt fiyatları
nın düşük olması neticesiyledir ki, bizdeki du
rum dış piyasalara uymamaktadır. Hattâ öyle 
ki, Yunanlılar bizden mazot almaktadırlar. Ya
pılacak zammın müstehlike olan tesirinin az ol
duğunu arz etmiştim. Devlet Demiryolları ile 
ortadaki rakabete de tesiri olmayacaktır. Devle
tin eliyle işletilen bir müesseseye karşı ferdin 
rakabet yapması mevzuubahsolamaz. Devlet De
miryolları bugün âmmeye hizmet ediyor deni
yor. Bendeniz bu kanaatte değilim. Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi geldiği zaman konuşacağım 
ve fikirlerimi arz edeceğim. 

Sevgili arkadaşlarım; biraz evvel elime bir 
mecmua geçti. Görüyorsunuz konuşmalarım 
akar yakıta konacak zammın az olduğu veya 
artırılması merkezindedir. 
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Dünkü konuşmamda yapılan zamlar fiyatla-

lara intikal ettirileceğinden bu sınıf esnafın 
zararı olnııyacağını, müstehlike ise tesirinin 
cüz'i olacağını açık hesap vermek suretiyle arz 
etmiştim. Orupumda da bendeniz bu tezi mü
dafaa etmiştim. Halbuki yönü karanlık olan, 
servetlere karşı neşriyatında buram buram hu
sumet kokar bir «Yön» mecmuası var... Bakın 
ne diyor bu mecmua : 

(Vergi tasarılarını O.'H.P. gruplarında haz
mettirmek kolay olmıyacaktır. Zira vergiler 
milletvekillerini yakından ilgilendiriyor. Nite
kim, nakliyeci milletvekili Zeynel Gündoğdu ile 
petrolcü Aydın Bolak fakir vatandaşı siper edi
nerek akar yakıt zammına şiddetle karşı koy
dular.) 

Halbuki mesele tamamen ters istikamettedir 
ve ben bilâkis zammın yükselmesi için iddialar
da ve teklifte bulundum. Hattâ akar yakıta 
zam yaptırmak için uğraşan bendenizim. Bu 
miktarı da ilâve ettiren bendenizim. Meselenin 
iç yüzünü bilmeden, böyle alçakça bir tecavü
zü bilmem ki, nasıl cevaplandırmak icabeder? 

Sevgili arkadaşlarım, bu, üç satırlık bir ya
zıdır ama, mânası çok derindir. 

Ben Türk siyasi tarihini tetkik ettim. Üç 
tip siyaset adamına rasladım : Sandalyesinin 
adamı, menfaatinin adamı, dâvasının adamı. 
Sandalyesinin adamı için şu parti, o parti ve
ya bu parti mevzuubahis değil, sandalye nerede 
mebusluk nerede ise bu tip adam oradadır. 

Menfaatinin adamı için de yine bir ideal 
mevcut değildir. Dışarda bin lira çıkaramıyor-
sa, milletin başına nasıl çöreklenirim, orada üç 
bin, beş bin var diye buraya koşan insanlar da 
olabilir. Fakat onlar bu Mecliste yoktur, hiçbir 
suretle kimse üzerine alınmasın. Belki geçmiş 
tarihlerde olmuştur. 

•Tüccarsa şunun için gelir; gideyim içeriye 
gireyim, her şeyi zamanında öğreneyim diye, 
Evvelden almış olduğu istihbarata dayanarak 
şu cepheden bu cepheden menfaatimi yükselte
yim der. 

Üçüncü tip, dâvasının adamı olarak buraya 
gelir. Ben bir dâva için buraya geldim, bunun 
için halimle, mazimle ortadayım. Hiçbir taraf
tan karanlık cephem yoktur. Eğer varsa bu kür
süden çıkıp söylesinler. O zaman benim bu sı
ralarda oturmam dahi doğru olmaz... 
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BAŞKAN — Konu ile ilgili konuşmaya de

vam etmenizi istirham edeoeğim. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Bu 

da konu ile ilgili, akar yakıta yapılan Banı
mın çok olduğunu iddia etmişim. 

Evet arkadaşlar, akar yakıta az zam yapı
lırsa menfaatim vardır. Çünkü 18 taııe vası
tam var, bunların har kısmı mazotlu, bir kıs
mı da benzinlidir. Fakat ben menfaatimi de
ğil, milletin lehine olarak zammı az gördüm, 
grupta da burada da bunu izah ettim. Ha
kikati bilmenizi de isterim. Yalnız Hükü
metin bu gibi yıkıcı neşriyat karşısınla 
ne zaman harekete geçeceğini beklemekteyim. 
Bunun çok zararları vardır. Kendilerini pi
yasaya davet .ediyorum, çıksınlar, halk ara
sına girsinler. Bu gibi neşriyat yabancı ser
mayeyi de tereddüde sevk etmektedir. Bu 
gibi neşriyat yerli yatırımı tereddüde sevk 
etmektedir. Bu gibi yayınlar, yarın dış yar
dımlara da tesir edecektir. {Bu mesele üzerin
de ittifak «itmeliyiz, bu mesele üzerinde has
sa» olmalıyız, şu parti, bu parti gibi bir 
fark gözctmemeliyiz sevgili arkadaşlarım. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem 

arkadaşlarım, Sayın Bayındırlık Bakanı îl-
yas Seçkin arkadaşımızın da Maliye Baka
nına iştirak eder bir kanaat ifade ettklerini, 
teessürle dinledim. Şu halde .tekrar teknik 
olarak mekanizmayı kanun maddeleriyle izah 
mecburiyetindeyim. 

«Halk oyunu üçtür» derler. İlk defa arz 
ettim. Maalesef kudretim izaha yetmedi. Şim
di üçüncü defa maddeler üzerinde duracak 
ve o yoldan iaçiklıyacağım. Peftrol Kanunu
nun yabancı şirketlerle ilgili maddeleri üze
rinde arzı cevap edeceğim. Bendeniz tefsiri
ni veya 2 nci fıkranın tadilini istediğim 
112 nci maddeyi dün arz etmiştim. Bu mad
de (Petrol hakkı sahibine gümrük ve ithâl 
ve resimlerinden muaf olarak ithâl) yetkisi
ni verir. Müddeti 25 senedir ve Hükümet, 
altı sene geçtikten*soıwa isterse bu vergi mu
aflığını kaldırabilir. Şart, aynı evsaf ve mik
tarda yerli istihsâl bulunmasıdır. Bu hüküm
ler 1 nci fıkradadır. 2 nci fıkra ise (ithâl 
muaflığını) (teyideder. Ayrıca, üç fıkrası da-
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ha vardır. Sayın llyas Seçkin arkadaşımızın 
buyurdukları gibi bunlardan resini alınmıyor. 

BAYINDIRLIK BAKANI tLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Petrol mevzuu-bahis değil beyefendi. 

ASIM EREN (Devamla) — Türkiye'de pera
kende satış ve tevzi pompalarının % T6 sı ya
bancı şirketlerindir. % 24 ise Petrol Ofisinin-
dir. Gittikçe de azalmaktadır, çünkü yabancı 
rekabeti çok kuvvetlidir. Mobil ve Shell ve B^ 
P. petrol hakkı sahibi olarak vergiden muaf 
petrolü ithal ederler. Vergi alındığına dair beyan
ları elbette realiteye uymaz ve merduttur. Ancak, 
kanunun 112/1. ikinci cümlesine göre 6 ncı se
nesinden sonra İcra Vekilleri Heyeti Türkiye'
de istihsal veya imal edilen mümasil maddeler 
varsa, Gümrük ve İthal vergilerini tekrar koyar 
ve alır. Bendenizin dayandığım hüküm budur, 

Muhterem arkadaşlarım, İcra Vekilleri He
yeti 1960 senesinden bu yana bu İthal ve Güm
rük vergilerini koymamıştır. Bu i§ kime aittir? 
Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığına ait bir 
görevdir. Sanayi Bakanlığı istihsalden rafina
ja (dâhil) kadar yetkilidir ve Petrol Dairesinin 
işidir. Ticaret Bakanlığının ise işi tamamen ti
caret ve malî kanunlarımıza tabi işlerdir. Sa
tış, tevzi, depolama Ticaret Bakanlığının ihti
sası ve yetkisi dahilinde olan işler meyanında-
dır. Maliye Bakanlığı ise bu işin muakkibi ol
ması dolayısiyle malî işleri uhdesinde bulundu
ran Bakanlıktır. 

112 nci maddenin ikinci fıkrası birinci fık
ra ile tezat teşkil eder. Bu ikinci fıkra 1957 de 
kabul edilen fıkradır. Daha evvel okuduğum 
birinci fıkra ise 1955 fıkrasıdır. Birinci fıkra 
25 sene muafiyet ile mukayyettir; fakat 6 se
nede de kesmek hakkını vermiş, temdit hakkı ile 
beraber. 

Şimdi, bu fıkra ile petrol hakkı devam etti
ği müddetçe, meselâ, Mobil firması, 66 sene için 
mi mukavelelidir, 99 sene için mi mukaveleli
dir? Yani 5 - 6 kuşak, torunlarımızın ömürleri 
nihayetine kadar bu muaflıkta devam edecektir. 
Çok uzun bir müddet için rafinerinin aldığı 
hak. Mersin rafinerisi gibi, bu uzun intizar 
müddeti içinde, petrol ameliyesine lüzumlu 
malzemeyi petrol dâhil vergilerden muaf ola
rak ithal edebilir. 

Şimdi 112 nci maddenin birinci fıkrasını oku
duğunuz zaman millî menfaatlerimizin korun
masını sağlıyacak durumdadır. 

e w -
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Bendeniz arz ettim. Petrol Kanununun 2 nci 

maddesi nazara alınırsa, 112 nin 2 nci fıkrasın
daki muaflık zıt hükmünün ancak 1 nci fıkra
daki (vergiyi almak yetkisi) nin ışığı altında 
mânalandırılması gerekir kanaatindeyim. Zira 
ikinci madde, millî petrolün mutlak himayesini, 
kanunun başında, ana bir hüküm olarak getir
miştir. 0 halde yabancıların ham petrol stokla
rına için de muafiyetin kaale alınmaması var
dır. Zira 2 nci maddede aslolan millî menfa
atlerin korunmasıdır. Bu takdirde Gümrük, İt
hal Vergi ve resimleri hâlâ almmıyacak mı? di
ye sordum; niçin cevap vermiyorlar İl yas Bey, 
'bilmiyorum. 

BAYİNDİRLİK BAKANİ İli YAS SF<JKİN 
(Ankara) — Biliyorum, hepsine şimdi arzı cevap 
edeceğim. 

ASİM KRKN (Devamla) — Bu kanun ge
reğince bugün bu vergilerin alınıp alınmadığını 
kendilerinden sordum. Şimdi arz ettiğim gibi, 
almıyorlar. Halbuki alınması temin edildiği 
takdirde; bu yeni stok vergisi de gayet net olarak 
alınabilecektir. Bir defada alınabileceği gibi, iki 
ay zarfımda da iki taksitte de verilebileceğini bi
liyorum. Ama bunlar halen mevcudolan stokla
rından, harici ezmemieket diye işledikleri ve 
tanklardıAd hanı petrolden, bu stok vergisinin 
nasıl, niçin vergi aimmıyacağmı ve nasıl vergi 
alınabileceğini anlıyamıyorum. Kala kala birkaç 
Türk akar yakıt bayii nin elindeki 40 - 50 tonu 
geçmiyen pompa stoklarından yani Türk mükel
lefinden vergi alınacaktır! Asıl vergi kaynağı 
ise, vergiden muaf kalacaktır, olur mu arkadaş
lar? O halde kanunun mekanizmasında bu stok 
vergilerinin alınmasını da temin edecek maddeyi 
okuyacağım. Sayın Milletvekili Aydın Bolak 
arkadaşım, 95 nci madde, konu stok kanunu 
tasarısı ile ilgili değildir, dediler. 

Şimdi, bu maddeyi okuyacağım; 95 nci. mad
denin 2 nci fıkrası : «Bu bakımdan yazılı petrol 
ameliyeleriyle birlikte umumi hükümlere tabi di
ğer faaliyetlerde bulunan - yani ticaret iride bu
lunan - petrol hakkı sahipleri, petrol ameliyele
rine mütaallik faaliyetleri için ayrı sermaye tah
sis eder, bu mahiyetteki muamelelerini tefrik 
etmek üzere, ayrı kayıt ve muhasebe tutar ve 
petrol ameliyelerinin netice hesaplarını, diğer 
faaliyetlerin netice hesaplarına karıştırmaksızın 
ayrı bir beyanname ile bildirirler. Petrol ameli-
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yelerinden mütevellit neticeler müstakilleri ver
gilendirilir.» 

Muhterem arkadaşlar; Mobil, Shell gibi şirket
ler bir taraftan bir ortaklık halinde olarak özel 
sermayeli, Mersin Rafinerisini kurmuşlar, Cal-
tex (% 51 i yüzde elli biri Türkiye petrolleri A. 
Ortaklığına ve % 49 Caltex'in sermayesiyle 
İzmit'te tütün çiftliğindeki Jtpraş kurulmuştur. 
Petrol ameliyesi terimi esasen Petrol Kanunun
da tarif edilmiştir. Madde; «Keşif, arama, istik
şaf ve toptan satış faaliyetini» ihtiva eder. Fa
kat perakende satış ve tevzi sistemini ihtiva et
mez. Petrol Kanununun <S nci maddesi bunu ay
lıca tasrih etmiştir. Demek ki, bu rafinerler 
perakende pompa ticareti yapamazlar. Ama ken
di. adlarına her türlü gümrük ve ithal vergi ve 
resimlerinden muaf en stokları ham petrolü işle
diktim sonra kendi perakende pompalarında ken-
ki hesaplarına gene vergiden muaf olarak satışa 
devam ediyorlar. Ben bunu ikaz ettim. Vergi 
alıp almadıkları hakkında cevap vermediler. 
Beri gene ikaz ediyorum. (Gürültüler) 95 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasına göre ayrı muhasebe 
tutacaklar ve ayrı hesap ve vergi vereceklerdir. 

Fakir Türk bayileri; zavallı, fakir bayiler 
ithal vergisi vcreceık. O halde bunlar da aynı 
şekilde, ithal vergisi, gümrük vergi ve resmini 
versinler, bunu alıyorlarsa tasrih etsinler, net 
cevap versinler. İşte bu kanunun hayati noktası 
burada. Bu işte, Türk petrol ve bayilerini ve 
Hazinemizi koruyucu mekanizmayı böyle kur
malarını istiyorum. Neden, (Bu kanun tasarısı 
ile, Asım Eren'in konuştuklarının alâkası yok
tur.) diyorlar? Ben maddelerle bunu izah edi
yorum. Bu madde bunu ifade etmiyorsa lütfen 
izah etsinler. Bendenizin anladığıma göre bu 
112 nci madde ölüdür. (İthal Vergisi alınmıyor, 
çünkü ikinci fıkra mânidir.) diyorlar, ilgili da
ire ile temas ettim. Teşriî faaliyet bunu der
hal telif etmelidir. Kanun tefsiri T. B. M. M, 
de caiz değilse, kanun, tadil edilir. Ve millî 
menfaatler yine korunur. Netice itibariyle dün 
de arz ettiğim gibi, kapitülâsyon devrinin ıstı
rabını çekmiş ve yaşamış, nâçiz bir arkadaşını
zım, bu devrin kapanması için kanlarını kemali 
fahrile akıtan bir kuşaktanım. Muhterem arka
daşlar, dostlarımızın kalbimizde açtıkları ya
raya razi değiliz, (Dost elinden yüreğim yara
lıdır.) derler. 

s. 
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Muhterem arkadaşlar, ittifak pahasına Türk 

Milletinin somürülmesini ne Amerikan sermaye- j 
darlarına, ne ingiliz sermayedarlarına karşı el
bette müsaade etmiyeceğiz. Elbette kapütülâs-
yonlar ihya edilmiyecektir. Ama bu petrol me- : 
selesinde fiilî bir kapitülâsyon vardır. Evvelce ' 
gümrükten muaf olarak soktukları malzeme- .' 
nin, 95 nci madde gereğince, vergiye tajri olma- : 
sı icabettiğine göre, vergileri alıyorlarsa izah ; 
etsinler, almıyorlarsa neden almadıklarını izah \ 
etsinler. • 

Ben bu mevzuu Türk menfaatlerini korumak 
maksadiyle huzurunuza getirdim. Niyetim iyi | 
niyettir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Hükümet adına Bayındırlık 
Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; hu
zurunuzu 2 nci defa işgal ediyorum, özür dile
rim. 

Bu petrol konusu bir seminer, meselesine 
döndü, Asım Eren arkadaşımızın İsrarı üzerine. 

Efendim, Türkiye'ye petrol ithal eden fir
malar, Shell, Mobil, daha ne kadar varsa, bu 
şirketlerin, ithal ettikleri, her Kg. akar yakıt
tan vergi alınmaktadır ve bundan sonra da alı
nacaktır. Kapitülâsyondan v. s. den bahsetme
ye ' zerrece lüzum yoktur, i thal Vergisi, Gider 
Vergisi; stoklardan alınmaktadır. Bütün ver
giler alınmaktadır. Mevcut mevzuata göre ver
giye tâbi tek kilo mal stokundan vergi alın
makta, istisna yoktur. Ve Petrol Kanunu buna 
mâni değildir. 95 nci maddenin ikinci fıkrasını 
okumuyorsunuz. Bu birincisi. 

ASIM EREN (Niğde) — Okudum. 
BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKÎN 

(Devamla) — ikincisi, Türkiye'de halen mev
cut rafineri tesisleri dâhil, rafineri kuran işlet
meler için getirdikleri ham petrol, Gider, Güm
rük Vergi ve Resminden muaftır. 6802 sayılı 
Kanunla, muaftır. Onun için işi karıştırmıya-
lım, zihinlerde bir rusup kalmasın. Petrol Ka
nununda bu muafiyeti vermiş değildir. Petrol 
Kanunundan sonra çıkan 6802 sayılı Gider Ver
gisi Kanununa göre ham petrol Türkiye'ye iş
lenmek üzere geldi mi, Türkiye hudutları için
de bir fabrikada işlenip mamul madde haline 
gelinceye kadar vergi mevzuu dışındadır. Bu 
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Petrol Kanununun verdiği bir muafiyet değil. 
Türkiye'nin vergi kanunlarında, ehemmiyetli 
bir yer alan gider vergileri Kanununun sarih 
ve açık ve Türkiye'nin menfaatlerine uygun bir 
hükümdür. Bu itibarla mevzuu hudutları dışı
na taşırmıyalım. Bu, bir Stok Vergisidir. 
Beyefendi arz edeyim. Mobil'in Türkiye hu
dutlarına kanunun meriyetinden evvel Türkiye'
ye ithal etmiş olduğu her kilo akar yakıt bu 
kanuna göre Stok Vergisine tabidir. Bilmiyo
rum daha ne şekilde arz edeyim, izah edeyim. 
Arkadaşımız hâlâ ısrar ediyor. Böyle, bir ver
gi almamak söz konusu değildir. Kapitülâsyon, 
ve vergi muafiyeti söz konusu değildir. 

Şimdi, bu kanun yürürlüğe girmeden bir sa
at evvel, bu konuda bir ya,bancı şirket müra
caat edip bir kilo akar yakıt ithal etmişse, ka
nundaki tarifeden düşük tarife üzerinden ver
giye tabi olacaktır. Bir defaya mahsus olmak 
üzere, Stok Vergisine tabidir. Yerli; yabancı, 
hususi şirket, herkesi! Onun için, zihinlerde bir 
rüsüp kalmasiri. Ezhanı teşviş etmiyelim. Bu 
bakımdan ne Hükümet böyle bir tasarıyı T. B, 
M. M. ne getirmek cesaretinde bulunur, ne de 
T. B. M. M. böyle bir tasarıya müsaade eder. 

Türkiye'nin millî menfaatine aykırı şu ka
nunda zerrece hüküm yoktur. ^ 

• Muhterem arkadaşlar ham petrolü işliyece-
ğiz, rafineri kurmuşuz. Petrol Kanunu hüküm
lerine göre kurulmuş bir rafineri... Bu rafineri
nin hammaddesinin Türkiye'de istihlâk edilip 
edilmiyeceği belli olmadan Türkiye'ye tasfiye 
etmek için ithal edilen ham petrolü işlemek için 
getiren işletmeleri vergiye tabi tutmakta ne gi
bi bir millî menfaat vardır?.. Türkiye'ye mi 
ithal edilecek, dışarıya mı gidecek belli değilki. 

Türkiye'de kullanılacaksa usulü dairesinde 
o rafinerinin depolarından satış müesseselerine 
intikal ederken, Gümrük, istihsal vergileri alı
nır, her türlü mer'i kanun işletmeleri yapılır. 
Bunun anlaşılamıyacak bir tarafı yoktur. Şu 
bu petrol dampingi ile alâkası bahis konusu 
değildir. Bedava da girse ucuz da girse, mev
cut mevzuata göre, vergisi tamamen alındık
tan sonra ithal edilir, istirham ediyorum. Asım 
I]ren Bey arkadaşım ısrar buyurmasınlar. Yer
li, yabancı kimin tarafından Türkiye'nin güm
rük kapılarından tek bir kilo akar yakıt girse 
yerli firma toptan vergiye tabidir, yabancı fir
ma da toptan vergiye tabidir. Halen mevcu-
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dolan stoklar içinde bu stok yerlinin elinde de 
varsa, yabancının elinde de bulunsa vergiye 
tabidir. Zaten başka türlü muamele yapmağa 
akıl, iz'an imkân bırakmaz. Böyle vergi kanunu 
olmaz. Böyle vergi kanununu Hükümet ge
tirmez ve böyle getirilen bir kanunu Meclis ka
bul etmez. 

Hürmetlerimle arz ederim. 
ASIM EREN (Niğde) — Size kanunu oku

dum, halâ inkâr ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kanunun tümü üze
rinde görüşmeler bitmiştir. 

ASIM EREN (Niğde) — Kanun yok deyin, 
çıkın işin içinden Türk milletine hakikati anla
tın. 

BAŞKAN — Efendim, maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Bu kanun teklifi hakkındaki Plân Komisyo
nu raporunda ivedilikle görüşülmesi teklifi var
dır. ivedilikle görüşülmesini oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyeuler.. Kanu
nun ivedilikle görüşülmesi teklifi kabul edilmiş
tir. 

Gider Vergileri Kanununda bâzı değişiklikler ya
pılması, istihsal ve Gümrük Vergileri hadleri 
artırılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine 

tâbi tutulması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 13 . 7 . 1956 tarihli ve 6802 
sayılı Gider Vergileri Kanununa bağlı 1 numa
ralı ilk istihsal maddeleri tablosunun 2/D pozis
yonunun (i) fıkrası ile (iii) fıkrasının (a) ve (b) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

D) Akar yakıtlar : 
Petrol ve şist yağlan (ham yağlar hariç), 

esas unsur olarak % 70 ve daha fazla petrol ve
ya şist yağını ihtiva eden : 

i) Kapalı kabda alevlenme noktası 30 san
tigrat dereceden aşağı olan hafif yağlar (1 Kg. 
S. den 45 Kr.) 

iii) Kapalı kabda alevlenme noktası 55 san
tigrat derece ve daha yukarı olan ağır yağlar; 

a) Taktir mahsulü yakıtlar : 
Kraking vuku bulmadan % 80 den fazlası ta-

kattür edenler (1 Kg. S. den 16 Kr.) 
b) Tortu yakıtlar : 
Kraking vukubulmadan takattur eden kısmı 

% 80 den az olanlar (1 Kg. S. den 16 Kr.) 
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«Kanunun 4 ncü maddesinin (k) bendi hük

mü saklıdır.» 
BAŞKAN — Efendim, birinci maddeyi oku

muş bulunuyoruz. Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Söz istiyen olmadığına göre, bu mad
de hakkında verilmiş bir önerge var onu okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Birinci maddenin sonuna «bu vergiden çiftçi 

akar yakıtları müstesnadır. Bunun tanzimi Ba
kanlar Kurulunca yapılır» ibaresinin konulma
sını arz ve teklif ederim. 

Aziz Zeytinoğlu 
Eskişehir 

BAŞKAN — Komisyon filhâl katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI SEKİP 

İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKİN 
(Ankara) — Hükümet de katılmıyor. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet katıl
mıyor. önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... önerge kabul edilmemiş
tir. 

Maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde olduğu gibi ka
bul edilmişth'. 

Geçici maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE — Bu kanunla İstihsal 

Vergisi hadleri ve 5383 sayılı Gümrük Kanunu
na bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
pozisyonlarında değişiklik yapılmasına dair 2 . 
1 . 1961 tarihli ve 197 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine istinaden Gümrük Vergisi hadleri ar
tırılmış olan akar yakıtlar Stok Vergisine tâbi
dir. 

Sözü edilen akar yakıtların ticareti ile işti
gal eden özel ve tüzel kişilerle, bunların bilcünı-
e şube, acente, bayi, komüsyoucu ve sair satıcı
ları, bu kanunun yayımı tarihinde ana defco, de
po, ticarethane, mağaza ve tanklarında veya sair 
yerlerde veya yolda bulunan akar yakıtlarını 
cins, miktar ve sikletleri ve bulundukları yerler 
itibariyle bir beyannameye kaydetmeye ve be
yannameyi Maliye Bakanlığınca bu konuda ya
pılacak ilânı takibeden günün akşamına kadar 
bağlı oldukları yer vergi dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

Beyanname vermek mecburiyetinde olanlar, 
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yukarda "zikrolunan ve kendilerine ait bulunan 
yerlerde mevcudolup başkalarına satılmış, fa
kat bedelleri henüz tahsil edilmemiş veya hibe 
edilmiş veya sair suretlerle mülkiyeti devredil-
miş akar yakıtları da beyannamelerinde göster
meye mecburdurlar. 

Vergi daireleri, beyan olunan akar yakıtla
rın beher kilosu üzerinden, Ticaret Bakanlığın
ca bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce tes-
bit ve ilân edilmiş olan ana depo satış fiyatları 
ile, İstihsal ve Gümrük vergileri hadlerinin ar
tırılması dolayısiyle aynı bakanlıkça yeniden 
tesbit ve ilân edilmiş olan ana depo satış fiyat
ları arasındaki farkları tarh ve tebliğ ederler. 

Beyan üzerine tarh olunan Stok Vergileri 
tebliğ tarihini takibeden ay başından itibaren 
iki ay içinde her ay bir taksit olmak üzere iki 
eşit taksitte ödenir. Vâdesinde ödenmiyen ver
giler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usu
lü hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

Süresinde beyanda bulunmıyanlar veya nok
san beyanda bulunanların beyan etmedikleri 
veya noksan beyan ettikleri akar yakıtlara ait 
vergiler iki kat zamlı olarak tahsil olunur. 

Cezalar hariç, Vergi Usul Kanununun diğer 
hükümleri işbu Stok Vergisi hakkında da uygu
lanır. 

BAŞKAN — Geçici madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi aynen 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz isti-
yen olmadığına göre ikinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... ikinci 
uıadde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz istiyen 
olmadığına göre, oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Kanunun 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar

kadaşlarım, akar yakıt İstihsal Vergisine yapıla
cak zammın kanun gerekçesinde, Karayolların
daki motorlu taşıt vasıtalarının, Devlet Demir-
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yolları ile rekabete girmiş olması ve bu rekabet 
sonunda Devlet Demiryollarının aleyhinde bir 
netice tecelli etmiş olduğu ifade edildiği için 
bunun motorlu nakil vasıtalarına, taşınacak eş
yaya bir fiyat konması suretiyle karayollarının 
rekabetinden kurtarılmasına çalışıldığı açıkça 
gösterilmektedir. Ancak burada Devlet Demir
yollarının zararlarını, akar yakıttan alman pa
ralarla kapatacak diye bir iddiamız yoktur. Sa
yın Vekil öyle söylediler. Ylnız karayollarında 
nakliyata bu vesile ile fiyatlanacak bunun neti
cesinde Devlet Demiryolları rekabeti olamıya-
cak ve bu suretle Devlet Demiryolları rekabet
ten kurtarılacaktır. Şimdi akar yakıta yapılacak 
olan zam, nakliyecilere komisyonculara ve am
barcılara aslında hiçbir surette ağır gelmez, çün-' 
kü bunlar verecekleri zamları naklettikleri me-
tağ üzerine ilâve etmek suretiyle kendilerini bu 
zararın dışında bırakırlar. Bu zam nakledilen 
eşya dolayısiyle vatandaşın üzerine yüklenir. Bu 
bakımdan kanuna muhalifim, bir. 

ikincisi, yine gerekçede en ucuz akar yakıt 
bizdedir mülâhazası üzerine nakliyeci arkadaşı
mız Zeynel Gündoğdu'nun Yunanistan bizden 
mazot alıyor demesi bir gerçek değildir. İzmir'
den Antalya'ya gelen Şilepçilik İşletmesinin bir 
gemisi İzmir'de mazot varken Pire'ye gitmiş, 
Yunanistan'dan mazot almış, Antalya'ya öyle 
gelmiştir. Bu hareketin sebebini sorduğum za
man, Yunanistan'da bilhassa dış hatlarda çalışan 
gemiler için çok ucuz akar yakıt bulunduğuna, 
mazot bulunduğunu, binaenaleyh bu aradaki 
açık fiyat farkı dolayısiyle bu vaziyet bizim lehi
mize olduğundan, İzmir'den değil de Yunanis
tan'dan alıp, buraya geldiklerini söylemişlerdir. 
Buna şahit olan bir arkadaşınız olarak, akar ya
kıtın bizde ucuz bulunmadığını ve dışarda, Av
rupa piyasasındaki akar yakıt fiyatlarına ulaş
mak için, akar yakıta zam yapmayı doğru bul
madığımı ifade ediyorum. Bu kanun netice iti
bariyle, bu kanunla akar yakıta teşmil edilen 
zamlar mazot ve benzindeki miktar arasındaki 
fark vergi zaruretini koruyucu bir hüviyette ol
madığını, akar yakıta yapılacak zantlâ bütün 
piyasadaki nakliyata zam yapılacağını yani bu 
kanunla bugün Türk vatandaşının hakikaten ye
ni bir yükün âltma girdiğine inandığım için bu 
arada yalnız otomobilciler esnafının bundan çok 
müşteki olacağını bildiğim için bu. kanuna kır-
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mızı oy vereceğimi bildirir, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Kanun tümü açık oylamaya tâ
bidir. Buyurun Sayın Zeynel Gündoğdu. Ne hak
kında konuşacaksınız? Lehinde mi, Lehinde. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) —Arka
daşlar, her nedense hakikatler üzerinde ne kadar 
açık hesaba dayamlırsa dayanılsın bir türlü bir-
leşemiyoruz. Bu memleketi kötü bir kaderi ola-
cakki, her sınıf, her teşekkül, her fert birbiri
nin doğru sözünü, doğru hesabını nakzetmeyi, 
hususi menfaatine mi, umumun menfaatine mi 
uygun buluyor, işte burasını ben bir türlü teş
his edemiyorum. 

BAŞKAN — Lütfen oyunuzu nasıl vereceği
niz hakkında konuşunuz. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Sevgi
li, arkadaşlarım, (Soldan «Vekil olmak mı isti
yorsun?» sesleri.) Hayır vekil olmak istemiyo
rum. îslâmın şartı beş ise altıncısı da haddini 
bilmektir. Ben onu bilenlerdenim. 

Yeter ki, hepimiz bilelim. (Gürültüler) 

BAŞKAN —. Müdahale buyurmayın. 
ZEYNEL GÜND03-LU (Devamla) — Dün 

vermiş olduğum hesapları tekrar veriyorum. Bu 
hesapların dışına çıkmaya imkân yoktur. 45 li
raya bir kamyon İstanbul'dan buraya gelip git
mektedir. Akar yakıt zammı olduğu takdirde 
bunu 90 liradan kabul ediyorum. Bu 90 lira üze
rinden hesap vereceğim. Bundan evvelki hesabı
mı 45 lira üzerinden vermiştim ama mademki 
daha fazla olduğu söyleniyor. Sizlere aynı he
sabı 90 lira üzerinde arz edeyim. On tonluk bir 
kamyon gidip gelmesi sırasında 20 ton taşıdığı
na göre beher tona beş lira, ayakkabıya beş ku
ruş, manifaturanın metresine bir kuruş, sabunun 
kilosuna yirmi para isabet eder. Mesele, müs
tehlike intikalinde tesiri no olacak ? İşte müstah-
sıla olan tesiri bu olacaktır. Bunun ötesinde ol-
mıyacaktır. Gelelim yolcular meselesine : 

Beri tarafta bir Devlet Demiryolları var. 
Üçüncü mevkide vatandaşı 34 liradan tahta sı
ralar üzerinde İstanbul'a götürür. Bu tarafta 
otobüs işletmeleri var, 17 liraya Taksim'in or
tasına ıgötürür. Demek 'ki, bu yapılan zam 
Devlet Demiryolları rekabetini önlemek gaye
sini de taşımamaktadır. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Gerekçede 
Öyle, 
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ZEYNEL GÜNDOĞDU (Devamla) — Ge

rekçe öyle olabilir. G-erekçede hataya düşül
müş olabilir. 

Bunun öte tarafında hususi ellerin ödediği 
zamlar var. Kalkıyoruz evimizden, hususi 
araba ile Emirgâna çay içmeye gidiyoruz. Ma
dem ki o seviıyeye gelmişiz; gayet tabiîdir ki ben
zine 2,5 lira fazla 'ödiyeceğiz. öbür tarafta 
traktör kullanan çiftçiler, bu tarafta onun ya
nında senelerden beri babasından, dedesinden 
intikal eden Ihizmetkârlar var. . Onu onun hiz
metkârlığından kurtarmak, yahut beri taraf
taki, karasabandan onu kurtarmak için, traktör 
kullanacak seviyeye ıgelmiş olan çiftçi de elbet
te 'bu vergiyi verecektir. Nihayet onun da gün-
lük mesaisine on lira fazla ödiyecek. 

'Bunun dışında Vergi Kanunu yeri geliyor. 
Bunun nisbetinin ne olacağı, randımanda he
nüz meçhuldür. Ziraatçilerin bunu vermesi gayet 
tabiîdir. Benzinli arabaların şehir içinde çalı
şanların ise ekserisi servis arabalarıdır. Büyük 
nakliyecilerde, büyük bakkallarda bulunur. 

'Sayın arkadaşım buyurdular ki «ambarcı
lar ve nakliyeciler de zam yapacaklardır, onun 
için bunların cebinden çıkan bir şey olmıyacak-
tır..»1 Bu doğrudur. 'Tabiî zam yapacağız ama 
biraz evvel söylediğim nisbette zam yapabile
ceklerdir. Bunun müstehlike tesiri de yine hi-
raz evvel arz ettiğim nisbette olacaktır. Yalnız, 
meseleyi ters ele alıyoruz. Eğer kamyoncu es
nafını ıkorumak istiyorsak -ki korunmaya 
muhtaçtır bugün eğer taksi esnafını korumak 
istiyorsak - ki korunmaya muhtaçtır bunun-
koruma yolu bu değildir. Ta'ksi plâkalarını 
doldurmak lâzımdır. Kamyon ithalâtını dur
durmak icabeder. Nitekim bundan 7 - 8 ay ev- > 
vel «bir takriri huzurunuza getirmiştim. 

Bu'gün karayollarında yıkıcı bir reka'bet 
vardır. Bunun Önüne ve ancak bu suretle ge
çilebilir. («Motor devrindeyiz» sesleri) Evet 
arkadaşlar, motor devrindeyiz, fakat bugün 
bunların arasında, çok ağır bir rekabet mevcut
tur. öyle ki bu vasıtaların ısalıibi dışarıdaki 
teşebbüslerin hesa'bma çalışmaktadır. Bir re
kabet ki faydalıdır, teşvike değer, fakat bu
nun faydası hudutların dışına taşmış iç bünye^ 
ye intikal etmişse bunda hükümetlerin ve mec
lislerin tedbir alması lâzımdır, Durum bu
dur sevgili arkadaşlarım, 
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BAŞKAN — Kanunun açık oylamasına ge

çiyoruz. Oy kupaları sıralar arasında gezdiri
liyor. 

2. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) (1) 

BAŞKAN — Daha evvel öncelik kararı 
alınmıştı. Bu yönden, tümü üzerinde görüş
mek istiyen varsa, lelhte, aleyhte ve üzerinde 
olmak üzere rica edeceğim. Tümü üzerinde 
görüşmek istiyen var mı? Kanun tasarısının 
tümü üzerinde görüşmek istiyen bulunmadığı
nla göre maddelere geçilmesini 'oyunuza sunu
yorum: Maddelere' geçilmesini ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul .edil
miştir. 

Raporda ivedilik teklifi vardır. İvedilik 
teklifini' oyunuza sunuyorum... Kabul edenler 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum: 

Değerli Kâğıtlar. Kanunu 

Değerli kâğıtlar 
. MADDE 1. — Bu kanuna bağlı tabloda ya

zılı kâğıtlar ve cüzdanlar «Değerli kâğıt» sa
yılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok... Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kullanıma mecburiyeti 
MADDE 2. — Değerli kâğıtların ilgili bu

lundukları işlemlerde ve kira sözleşmeleri no
terlerce yapıldığı takdirde noterlerde kullanıl
ması ımec'buridir. 

, BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre ikinci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıtların hazırlanmiası ve satılması 
MADDE 3. — Değerli kâğıtlar, ilgili ba

kanlık ve dairelerin mütalâası alınmak suretiy
le Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bastırılır. 

(1) 45 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
d û â \ r . • • • • • ' • • . 
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Bu Jtâğıtların Maliye Bakanlığının muvafa

kati ile, ilgili 'bakanlık ve daireler tarafından 
hazırlanıp bastırılması mümkündür. 

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

BAŞKAN — Madde halikında söz... istiyen 
var mı? Yok. Olmadığına göre maddeyi reyle
rinize arz ediyorum. Ka'bul edenler,.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

'bu kanuna bağlı tabloda gösterilen 'bedeller 
'karşılığında satılır. 

BAŞKAN — Bağlı tabloyu okuyoruz. 

Değerli Kâğıtlar Tablosu 

Değerli kâğıdın cinsi : 

1. 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 

Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b> Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'-

sen senet 
Kira sözleşme kâğıtları : 
Pasaportlar : 
Birinci sınıf kaplı olanlar (Dip
lomatik, özel Ve hizmet damgalı 
pasaportlar dâhil) 
İkinci sınıf kaplı olanlar 
İkamet tezkereleri : 
Evlenme cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
İkinci sınıf kaplı olanlar 
Üçüncü 'sınıf kaplı olanlar 
(Köyler için) 
Nüfus cüzdanları : 
Birinci 'sınıf kaplı olanlar 
'İkinci sınıf kaplı olanlar 

Bedeli 
Kuruş 

.25 
.25 

50 
100 

3000 
2500 
1000 

1000 
500 

100 

250 
50 

BAŞKAN — Dördüncü, madde üzerinde söz 
istiyen var mı? 

OSMAN ORHAN BİLEN (Gfaziantep) — 
Sö'z istiyorıi'm ©fendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
'OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantepj. .--. 

Muhterem •arkadaşlarım, mâruzâtım gayet kıs,a 
olacak. Elimizdeki tasarının ve Hükümet ta
sarısının arkasındaki iki tablodan komisyonun 
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değistirişi (diğerinden farklıdır. Tablolıar ara
sında şu fark göze çarpmaktadır. Hükümetin 
teklifine bağlı 7 nolu cetvelde vergi beyanna
meleri de değerli kâğıtlardan sayılmış ve bir 
iiorete tabu kılınmıştır. Halbuki, komisyon, 
bunu kaldırmış görünüyor. Bendenizin Zanaa
tına 'göre, eğer komisyon da 'münasip görürse, 
bunun Hükümet teklifi »gibi kabul edilmesi 
doğrudur. Gerekçesinde bu kanunun fiskal 
ehemmiyeti a.z görülmüş daûıa ziyade, muame
lâta verilen nizam ve intizam esas olarak dü
şünülmüştür arma, ne olursa olsun, bu elimiz
deki de bir malî kanundur. Fiskal mahiyetin
den azade olarak düşünülmesi doğru değildir. 
Muhterem arkadaşlarım; 'bir defa. mesele bu 
bakımdan ön'emlidir, Hükümet teklifi daha 
isabetlidir. İkincisi, 'kanunun (gerekçesini mü
talâa ettiğimiz takdirde, eğer muamelâta bu 
kanunla bir nizam veril inek isteniyorsa, bu ko
misyonun değiştirişi file ıgerekç-e arasında bir 
mugayeret, demektir. Komisyon değiştirişi. 
bu nizam ve intizamın temininden nıaihrumiyeti 
t azam mim etler. 

Arkadaşlar bu yedinci maddedeki evrak, 
en ziyade kullanılacak bir evraktır. Yani vergi 
beyannameleri, yıllık beyannameler, münferit 
beyannameler... 

Şimdi, değerli kâğıtlardan çıkarılan evrak, 
ya tamamen piyasada serbest bırakılır, isti-
yen matbaa bunu tabeder, istediği fiyata sa
tar; veyahut bir numune verilerek numuneye 
göre dışarda basılır. Üçüncü bir ihtimal bun
ları Devlet tabeder, basur, fakat bedelsiz ola
rak tevzi eder, verir... 

Şimdi, burada gerekçeden anlaşılıyor ki, bu 
vergi beyannameleri bundan önce olduğu gibi 
değerli kâğıtlardan sayılmıyacak, Hükümet tu-
sansından çıkarılıyor, sayılmıyacak, fakat 
matbaalara bir serbesti de verilmiyeeek, va
tandaşa mükellefe serbesti vermiyeeek, istediği 
yerden temin eder denmiyeeek. Ancak bunları 
maliye tevzi edecek. Arkadaşlar, prutikte 
hepiniz görmüşsünüzdür, ki, en ziyade israf 
edilen Devlet evrakından birisi de beyanname
lerdir. Her mükellef maliyeden vergi ödeme 
zaraunında, yahut muhtasar beyanname verme 
zanıanındn bu beyannamelerden kendisine bir 
tane lazımsa 3 tanesini asgari alır, 5 tane alır 
iç yapraklardan muhtelif tipte olanlardan hep
sinden alır Her ticarethanede bunlar kullu-
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nılsm veya kullanılmasın senelerce rafla
rında tozlanıp kalır. Şimdi, bu bakımdan 
Hükümet teklifinin daha isabetli olduğuna 
kaaniim. Komisyon niçin hangi sebeplerle bu
nu çıkarmıştır, onu anlamak mümkün değildir. 
Bunun Hükümet teklifinde olduğu gibi kal
masında bilâkis bol bol faydalar vardır. Arka
daşlar, bir defa biz vergi veremiyecek olan 
bir kimseyi teklif etmek istemiyoruz. Şu halde 
maliye kapısına gelip bir kâğıt alırsan, gelir 
temin eder. O halde vatanduşm ben bir gelir 
sahibi oldum, bir gelirim olmuştur, bu bakım
dan ben vergiye müstahakım diyenden niçin 
sarfınazar edelim? 1,5 iki 'lira gibi cüzi bir fi
yatla bu evrakı değerli kâğıt telâkki ederek 
bedelini alalım. Bunun yanında birçok vergi 
kanuniariyle, verme kabiliyetinden uzak oldu
ğuna inandığımız kimseleri dahi, teklif edi
yoruz. Memleketin malî bütçesi şudur, buna 
lüzum vardır esbabı mueibesiyle vergilendiri
yoruz. Bilhassa bu yedinci maddedeki vatan
daşlar, münhasıran bunlar, vergi kudreti olan, 
vergi verme kabiliyeti olan kimselerdir. Anaya
samıza göre de, vergi prensiplerine göre de 
vergi, iktidarı olandan alınır. Bunlar maliye 
kapısına kadar gelmiş, iktidarım vardır, vergi 
vereceğim diyen kimselerdir, iktidarları oldu
ğunu göstermişlerdir. Bu Bakımdan, bu değiş
ti riyi anlamak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun ayrıca bir 
karinesi, bir sebebi daha vurdır. Şimdi, bun
lar bir Devlet faaliyetinden istifade eden kim
selerdir. O halde vergide bir nimetten isti
fade edene bir külfet yüklemek en tabiî bir 
prensiptir. O halde bu bakımdan da vergilen
dirmeden kaçmamak lâzımdır. Arkadaşlar, bu 
olmazsa Devlete ne de olsa geniş bir masraf ka
pısı açılmış demektir. Eğer teklifim kabul edi
lirse Devlet kendi içerisinde bir israfı önlemiş 
olur. Ne olursa olsun cüzidir, fakat belki de 
şu değerli kâğıtlar tasarısı içinde, 6 ve 7 nci 
madde arasında Devlete en fazla malî gelir Bağ
lıyacak olan madde de bu 7 nci maddedir ve ay
rıca bu 7 nci maddede Değerli kâğıtlar Kanu
nunun en ziyade maliyeye gelir getiren mad
desi olduğu halde, fert tarafından yükü lıisse-
dilmiyecek olan bir maddedir. Yükünü hisset-
tirmiyecektir, bu bakımdan ve bilhassa vergi 
psikolojisi bakımından gayet müsaittir. Halk 
üzerinde katiyen bir itiraz da duyulmıyacaktır. 

604 — 



M. Meclisi B : < 
S 000 lira vergi yatırmaya giden elli kuruş ve
rip çıkacaktır. Buraya köylü gitmiyecek, zen
gini gidecek, patron gidecek, işçi girmiyecek 
fakat iş veren onu çalıştıran gidecektir. Devle
tin bir hizmetinden istifade eden ve malî kud
reti gayet müsaidolan bir kimseden bunu niçin 
almıyoruz? Niçin kaldırıyoruz, bilmiyorum. Bu 
bakımdan, maliyeye 3 kuruş kazandıralım da 
şu çlân karşısında Hazineyi iyi hale getirelim, 
esbabı mucibesiyle yapılan bu zamlar arasında 
değerli kâğıtlar içinde bir hususiyeti olmıyan, 
malî kudreti olanlar tarafından ödenecek olan, 
vergi psikolojisi bakımından müsaidolan, Dev
let israfını önliyecek olan bu 7 nci maddeyi 
niçin bu tablodan çıkarmışız anlamak mümkün 
değildir. Maliyeye en fazla gelir getirecek de 
bu maddedir. 

Şimdi, bu yönden Hükümet teklifinin aynı
nın alınmasını istirham ederim. Ayrıca, bu de
ğerli kâğıtlar hizasına konulan kuruş bedelleri 
gayet azdır ve münasip değildir.. 

Arkadaşlar, gerçi gerekçede de söyleniyor, 
«Bir konjonktür seviyesi farkı olursa yahut fi
yat artmasında yeniden bir kanunla yeni bir 
ayarlama yaparız.» Fakat bu da doğru değil
dir, önceden ayarlıyalım. Elbette piyasada bir 
müddet sonra hayat pahalılığı olacağını, fiyat
larda bir yükselme müşahede edileceğini mülâ
haza edelim, buna göre kanunu çıkaralım ve 
ondan sonra ikide bir Meclisin huzuruna ve ef
kârı umumiye huzuruna zam teklifi, zam teklifi 
diye gelmiyelim. 

Noter kâğıdı deniyor, bundan 25 kuruş alı
nacak. Notere giden ve noterde işi olan vatan
daşlar 25 kuruş yerine 50 kuruş versin. 25 ku
ruş zaten kâğıt masrafı, ve tab masrafıdır. Bu
gün 25 kuruş deyip bir sene sonra yanılmışız, 
maliyetinden eksiğe satıyoruz, bu bize yük tah
mil ediliyor, bunu yeni bir zam kanunu ile 50 
kuruş yapalım, demektense vatandaşın seve 
seve vereceği 25 kuruş yerine 50 kuruş diye
lim. 

Protesto beyannamesinde de aynı şeyi yapa
biliriz. Bu onların bir malî kudreti olduğunun 
karinesidir. 

Evlenme cüzdanları var, bir, 5 ve 10 lira 
olarak kapaklarına göre fiyatları tâyin edil
miş. 

Arkadaşlar, evlenme herkesin başına gelebi
lir, ama birinci sınıf kaplı evlenme cüzdanı al-
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mak mecburi değildir. Birinci sınıf kapİı bir 
evlenme cüzdanı lüksün işaretidir, zaruret de
ğildir, 10 lira olan bir evlenme cüzdanının lüks 
kaplı olmasını arzu eden bir kimsenin hiç de
ğilse oradaki fotoğrafçıya verdiği kadar, 10 
liraya değil de 50 liraya lüks kaplı bir cüzdan 
almasında beis yoktur, 50 lirayı verebilir. 

Arkadaşlar, ikinci sınıfı 5 lira olarak yaz
mışlardır, kabul edelim, fakir halk için, köylü
ler için de bir lira kabul edelim. Fakat lüks 
kaplı evlenme cüzdanını 50 liraya çıkarmakta 
hiçbir beis yoktur, lüksün karşılığını değiştir
mek, 10 u 50 ye çıkarmakta hiçbir zarar yok
tur. 

Nüfus cüzdanları geliri; birinci sınıf, kaplı 
olması arzu ediliyor, 2,5 lira, 5 lira olabilir. 
İkinci sınıf kaplı olanlar 50 kuruş demişler, 50 
kuruş olarak kalsın ama, onun zararını birinci 
sınıftan almak suretiyle, lüks ihtiyacını tatmin 
edenden alalım. 

Pasaportlar; birinci sınıf kaplı olanlar ve 
ikinci sınıf kaplı olan pasaportlar vardır. Bi
rinci sınıf 30 lira, ikinci sınıf 25 lira. Avrupa'
ya gidecek, masraf yapacak, belli ki, zengin de 
ondan gidecek. Çünkü, birinci sınıf alıyor, 
lükse kaçıyar, Niçin 30 lira yerine 100 lira 
olmasın? Avrupa'ya, Amerika'ya gidecek bir 
•kimsenin pasaport olmış, lüks olmasını arzu 
edecekse 30 lira yerine 100 lira verebilir. 
Arkadaşlar uzatmıyayım. Hakikaten bir re
form teşkil eden kanunlardan bir tanesini teş
kil eden şu Reform Kanunu çıkınca, işte zam 
geldi denilecektir. Bu denilmişken neden ve
rebilecek olanla, veremiyecek arasında kıl 
mesafesi görüyoruz? Nasıl olsa bu Vergi Re
formu Kanunu efkârı umumiyede zam geti
riliyor diye telâkki edilecektir. Verecek olan
dan alalım, vermiyecekten de almıyalım. Bu 
kanun çıktıktan sonra her hangi bir suretle 
zam yapılmasına Maliye Bakanlığı yetkili de
ğildir. İhtiyaç, olursa, devlet bu matbuadan 
ben zarar ediyorum diye ilerde bir gün buraya 
yeniden gelecek ve zam istiyecetotir. Buna 
da meydan vermemek için şu biraz sonra arz 
edeceğim tabloyu lvutuf buyurun kabul ede
lim. Bu suretle hem Hükümetin teklifine 
uyulmuş ve hem de biraz, lüks ve zaruret 
tefriki yapmış olalım. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hürmetle
rimle. (Ortadan, alkışlar) 
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BAŞKAN — /Sayın Aziz Zeytinoğlu. Dör

düncü madde üzerinde, bir de ilişik tablo üze
rinle, buyurun. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem. arkadaşlarım, biraz evvel konuşan arka
daşım, bu tasarıdaki kâğıtların hepsinin ade
ta bir ihtiyaç saikasiyle değil de lüks ımahi-
yeıtinde görerek konuştular. Şimdi, noter
ler de olsun, nüfusta olsun, hattâ .evlenme
lerde olsun, yüksek tabakadan ziyade, köylü, 
fakir tabakanın bunlarla meşgul olduğunu bil
mek lâzımdır. Noterlerde... (Orta sıralar
dan gürültüler, «dinlememişin, anlamamışsın» 
sesleri) Noterlerde işi olanların ekserisi fa
kir zümredir, köylüdür. Binaenaleyh note
re gidince de, bir kimse bir y>aprak ile, bir no
terden muamele çıkmaz. Böyle olduğuna göre, 
zira bir muamele için 5 yaprak, 10 yaprak 
sarf edilir, 25 yerine 50 kuruş olursa noter 
harçlarından ve pullarından gayrı 5 lira" da 
kâğıt parası vermek lâzımdır ki, bu doğru 
değildir. 

Pasaportlar 100 lira olsun diyorlar. Av
rupa'ya çok az kimse gider, ama yalnız sey-
yahat için : gitmez, okumak için, görgü için 
gidenler de vardır. Bunların içerisinde has
talar, talebeler vardır. Bunların da pasa
portları 100 lira olursa - ki bir tefrik yapıl-
mamışitır•••- bir pasaport için 100 lira çoktur ar
kadaşlar. Bu doğru olmasa gerektir. 

Evlenme cüzlanmm 50 lira •olmasından da 
bahsettiler. Bir taraftan 'evlenmeyi teşvik ede
lim, kaçak evlenmelerin' önüne' geçelim di
yoruz, diğer taraftan da evlenmeye mâni 
olmak için tedbirler alıyoruz. Binaenaleyh, 
evlenme cüzdanlarının 10 lira yerine 50 lira 
olması doğru bir şey değildir. 

Nüfus cüzdanlarında da ayni... Nüfus cüz
danlarına da bugün on kuruşluk pul yapı
şırken (Orta'dan, gürültüler) 

Siz ne kadar söz söylerseniz söyleyin ar
kadaşlar, bu vergi zamlarını millet çok iyi 
biliyor, Juz de burada-bunu tescil - ediyoruz. 
Muhalefet, ... vazifesini yapacaktır, bu vergi 
zamlarının ne,şekille burada görüşüldüğünü 
millet, anlıyacaktır ' ve millet, efkârı bunu 
bilecektir. İstediğiniz kadar konuşun biz de 
bildiğimizi burada söylemeye mecburuz arka-
das/l.aı\ . . ..-.'. *. 
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ZEKÎ BALTÂCIOĞLU (Bolu) — Yalan 

söyleme, yalan... 
AZİZ ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Yalanı 

söyliyen söyler. (Gürültüler) 
«Nüfus cüzdanları 250 kuruştan 5 liraya çı

karılsın.» diyor arkadaşım. Bugün nüfus cüz
danları parasız verilir, muamele yapılır, 10 ku
ruşluk da pul yapıştırılır. Bunu 250 kuruşa 
çıkarıyorsunuz, hu da kâfi görülmüyor, 5 lira
ya çıkaralım deniyor. Onun için, bu tablodaki 
rakamlar, esasen pahalıdır, tekrar tezyit doğ
ru olmaz arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bilen. 
. OSMAN ORHAN BİLEN (Gaziantep) — 

Muhterem arkadaşlarını, şimdi Zeytinoğlu ar
kadaşımızın konuşmasını dinledikten sonra, ıs
rarla tekrar istirham ediyorum, gördünüz, ne 
şekilde huzurunuzda geçen biraz evvelki Konuş
mam ne şekilde değişmiştir ve ne şekilde efkârı 
umumiyeyo yayılacaktır. Millet bunu zam diye 
biliyor, millete zam diye geliyor, zammın üze
rinde duracağız diyo ifade buyurdular. 

İfadem şu idi, ben şunu söyledim. (Orta
dan «anlamadı» sesleri) Ben diyorum ki; lük
se kaçan'lardam biraz vergi alalım, bunun mu
kabilinde hakiki vergi vermiyen köylünün nü
fus tezkeresinin ve sairenin fiyatını artırmıya-
lım dedim. Maliye kudretli oldukça zayıf taba
kadan vergi alınmıyacaktır demektir. Avrupa'ya 
gidecek kimseler çoktur. Niçin Zeytinoğlu ar
kadaşımız bundan çekindiler bilmiyorum. Av
rupa'ya gidenler de lüks değil, sadesini alabilir
ler ve her vatandaş gi'bi onlar da az para vere
bilirler. İllâ ısrar edip lüksünü alayım derse 
o zaman da biraz fazla para vermek mecburiye
tindeler. 

BAŞKAN —- Dördüncü madde üzerinde de
ğiştirge önergeleri var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Kanuna bağlı tabloda kuruşla ifade edilen 

ve bir liradan aşağı olarak tesbit edilen rakam
ların, alelıtlak (100) kuruş olarak kabul ve tab
lonun bu suretle tashihini arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Fahir Giritlioğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Değerli kâğıtlar Kanununun (S. Sayısı: 45) 

(Değerli kâğıtlar tablosu) ndaki, . , ^ ,. 
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(Noter kâğıtları) bölümünün (c) bendinde 

belirtilen 50 kuruşun (100 kuruş) olarak de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Tekirdağ 
Turhan Kut 

Gerekçe : 
(c) bendinde sayılan protesto, vekâletname 

ve emsali vesikalara ait masraflar, mahkemece, 
dâva sonunda haksız çıkan tarafa tahmil olu
nan mahkeme masrafları niteliğindedir. 

Bu itibarla yapılacak zam, haklı taraf için 
•büyük bir külfet teşkil etmiyecek, fauna muka
bil Hazine için küçümsenmiyecek bir gelir Bağ
lıyacaktır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
G-örüşülmekte olan tabloda aşağıdaki tashih

lerin yapılmasını arz ederim : 
Nüfus cüzdanlarının 1 nci sınıf kaplı olanla

rın 10 lira, 
Pasaportların 1 nci sınıf kaplı olanların 

' 100 lira, 
Evlilik cüzdanlarının 1 nci sınıf kaplı olan

larının 50 lira. 
Edirne 

Fahir Giritlloğlu 

'•Sayın Başkanlığa 
Değerli Kâğıtlar kanunu tasarısının 4 ncü 

maddesinde mevzuubahsedilen bu kanuna bağh 
tablonun aşağıda arz edilen şekilde değiştiril
mesini teklif ederim. 

Gaziantep 
Osman Bilen 

Kuruş 

1. Noter kâğıtları : 
â) Noter kâğıdı 50 
b) Beyanname' 50 
c) ' Protesto, vekâletname, 

re'sen senet 100 
2. Kira sözleşme kâğıtları : 
3. Pasaportlar : 

Birinci sınıf kaplı olanlar 100.00 
İkinci sınıf kaplı olanlar 30.00 

4. İkamet tezkereleri 10.00 
5.ı Evlenme cüzdanları : 

Birinci sinıf kaplı olanlar 50.00 
İkinci sınıf kaplı olanlar 5.00 

" Üçüncü sınıf kaplı olanlar 1.00 
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6. Nüfus cüzdanları : 

Birinci sınıf kaplı olanlar 5.00 
İkinci sınıf kaplı olanlar 50 

7. Vergi beyannameleri : 
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi : 

a) Dış kapak (numune gelir 27) 2.50 
b) İç yaprakları her biri 1.00 

Gelir muhtasar ve münferit be
yannameler 1.00 
Kurumlar Vergisi beyannamesi 10.00 

BAŞKAN — Sayın İnal, her önerge hakkın
da mütalâanızı verecek misiniz? önergeler hak
kında, buyurunuz. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKANI 
SEKİP İNAL (Hatay) — Muhterem arkadaş
lar, değerli kâğıtların kıymetleri üzerinde muh
terem arkadaşlarımızın vermiş olduğu takrirler 
ve mütalâalara dair Bütçe ve Plân Komisyonu 
adına mâruzâtta bulunacağım. 

Konuşmalar arasında vergi beyannameleri
nin Hükümet tasarısından çıkarılmış olmasını ve 
'binaenaleyh Bütçe Komisyonunda çıkarılmış 
bulunan bu vergi beyannamesinin bir değer mu
kabilinde vergi mükelleflerine verilmesini söy-
liyen arkadaşlarımız oldu. 

Vergi beyannameleri esasen vergi mükellef
lerine verilmektedir. Binaenaleyh vergi ile mü
kellef olan vatandaşlar zaten vergi verdiği için 
bu kâğıtları halen mevcut usul dairesinde, pa
rasız olarak almaktadırlar. Komisyonumuz mev-
cudolan usulü kaldırmayı ve yeniden paralı be
yanname verilmesini uygun görmemiş, Hükü
met temsilcileri ve Sayın Maliye Bakanı dahi ay
nı mütalâaya katılarak bu vergi beyannamele
rinin mevcut usul dairesinde, tekrar mükellef
lere parasız olarak verilmesi esası kabul edil
miştir. 

Binaenaleyh, burada komisyonumuzun, Hü
kümetle tam bir mutabakatı mevcuttur. Bunu 
arz ederim. 

Değerli kâğıtların, tabloda, hizalarında gös
terilen değerler üzerinden satılması hususunda, 
komisyonumuz., uzun hoylu müzakerelerde bu
lunmuş, vatandaşların ödeme gücü göz önünde 
tutularak ve Hükümetle tam bir mutabakat dâ? 
hilinde bu bedeller tesbit edilmiştir; binaen
aleyh komisyonumuzca tabloda gösterilmiş olan 
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değerlerin kabulünden sonra, halen muhtelif I 
önergelerle artırma teklifini komisyon olarak 
yerinde görmüyoruz, Hükümet ile mutabakat 
dahilindeki değerlerin aynen kabulünü komis
yon olarak istirham ederiz, takdir Yüksek He
yetinizindir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Aykırılık derecelerine göre 
önergeleri okutacağım. 

(Gaziantep Milletvekili Osman Bilen'in öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi ve ilişiği tabloyu din
lediniz. Dikkate alınmasını kabul edenler... Et-
miyenler... Dikkate alınmıştır. Komisyona veri
yoruz. 

Diğer takriri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 4 neü maddesine bağlı tablonun 

evlenme cüzdanı kısmındaki, üzüncü sınıf kap
lı olanlar ilâvesinin yanından bulunan «köyler 
için» kelimelerinin Türk yurdunda köylü ve şe
hirli olarak iki zihniyete ayırması yönünden 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA

NI ŞEKlP İNAL (Hatay) — Evet. 
BAŞKAN — Komisyon da katılıyor. Takri

ri oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Takrir kabul edilmiş ve dikkate alın
masına karar verilmiştir. 

En aykırı tablo hakkında verilmiş olan tak
rir kabul edildiği için diğer takrirleri okutmu
yorum. Diğer takrirlerle beraber tabolnun yeni
den düzenlenmesi için komisyona iade ediyo
ruz. Şimdi, 5 nci maddeye geçiyoruz. 

Sayın arkadaşlar, oylarını kullanmıyan var
sa, lütfen kullansınlar. Oy toplama muamelesi 
bitmiştir. 

5 nci madleye geçiyoruz. 

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, I 
değerli kâğıdın bedeli ve bunun iki katı tuta-
rında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış olan âdi kâğıt ! 

7 , 2 .1963 O : 1 
üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle tah
sil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki 
fıkralarda yazılı bedel ve cezadan sorumludur. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurunuz efendim. 

OSMAN ORHAN BÎLEN (Gaziantep) — 
Muhterem arkadaşlar; bu 5 nci madde, bu ka
nunun müeyyide maddesidir. Yani, yukarda, 
meselâ 1 nci maddede, noterlerin kullanmakta 
oldukları kâğıtlardan başka kâğıt kullanılırsa 
ne müeyyide tatbik edileceği hakkında bir ce
za maddesidir. Bu madde ile ne müeyyide tat
bik edilir? Burada deniyor ki, kâğıt bedelinin 
iki katı alınır. Kâğıt bedeli bir lira, iki katı da 
iki liradır. Maddedeki iki liranın, ceza olarak 
mânası yoktur. Eğer münasip görürseniz bunu 
kaldıralım, bir de ceza korkusu salmıyalım. 

Bu ceza ile hiç kimse meşgul olmıyacak, 
köylü vatandaş da meşgul olmıyacak. Meşgul 
olacak olan en azından hukuk tahsili yapan no
terlerdir. Maddeyi tatbik edecek midir, tatbik 
etmiyecek midir? Asgari hukuk tahsili yapmış 
olan, çok kıymetli olan bu arkadaşlarımız için, 
300 tane noterlik açılınca, binlercesi müracaat * 
eden bu meslek erbabı için iki lira ceza?.. Ya 
kaldıralım, yahut da münasip görürseniz on 
misli diyelim. Kanunun çıkmasından sonra ağır 
ihmallerine göre on lira ceza versin. Çünkü bunu-
bilmiyen sair vatandaş değildir. Bununla sade
ce noter ilgilidir. Noter yapacak, yahut noter 
yapmıyacak ve noter verecektir. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem arka

daşlarım, kira akitleri özel akit şeklinde de 
olabilir ve noterlere başvurmadan âkıdlar 
kendi aralannda piyasada bir hayır kurumu 
adına satılan kira mukavelesine yazılarak özel 
akit yapılabilir. Binaenaleyh bunu nazarı iti
bara almamış olan bu madde, o bakımdan ben-
denizee, mualleldir. Yani o imkân gereğince 
şimdiye kadar yapıla gelmekte olan, özel mahi
yette noterlere tasdik ettirilmemiş kira akitle
ri bundan böyle olmayacak mı? Bunu ortada 
bırakmakta, bunu önlemektedir. Yani, bir hayır 
derneği yararına, sanıyorum -Çocuk Esirgeme 
Kurumu yararına satılmakta olan, beheri 50 
kuruş olan kira akti kâğıtları bundan böyle 
kullanılmıyacak mıdır? Kullanıldığı takdirde 
ceza mı alınacaktır? Bu hususta bir sarahat ol-
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madiği için, bendeniz, noterlerde yapılmakta I 
olan akitler hakkındaki kaydı hariç tutarak 
kira akitlerine aidolan kayıt için, Sayın Ko
misyonun izahatını rica edeceğim; aksi takdir
de bir yanlışlık yapacağız. Halen cari olan ve 
yine hasılatı hayır cemiyetine gitmekte olan 
piyasadaki kira akitlerine ait kâğıtların vazi
yeti ortada kalacaktır. Bunun tasrihi lâzımdır. 

Eğer onlar yine devam edecekse noterde ak-
tedümedi diye ceza alınması mı icabedecektir? 
Ona göre maddeye bir sarahat konulmalıdır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Ol

madığına göre bu hususta verilmiş bir değiş- I 
tirge önergesi var, onu okutuyorum. I 

iSayın Başkanlığa 
Değerli kâğıtlar kanunu tasarısının 5 nei I 

maddesindeki cezanın iki katı değil, 10 katı 
olarak kabul buyurulmasını arz ve teklif ede
rim. 

Gaziantep 
Osman Bilen I 

BAŞKAN — Komisyon, teklife katılıyor mu 
efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI ŞEKÎP İNAL (Hatay) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir dikkate I 
alınmak kaydı ile kalbul edilmiş ve Komisyona 
verilmiştir. 

Kaldırılan "hükümler 
MADDE 6. — Aşağıda yazılı kanunlar ve 

kanun hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır : 
il. 28.5.1934 tarihli ve 2459 sayılı Tay

yare Resmi hakkındaki Kanunun 5 nei mad
desi, 

2. 22.6.1938 tarihli ve 3478 sayılı Kanu
nun 25 nei maddesinin kira kontratları, noter 
evrakı ve ferağ ve intikal ilmühaberleri ile il
gili fıkraları, 

3. 11.4.1938 tarihli ve 3356 sayılı Ka
nun, I 

4. 2.4.1958 tarihli ve 7109 sayılı Kanun, 
5. 12.4.1927 tarihli ve 1025 sayılı Ka

nun, 
6. 5.7.1939 tarihli ve 3686 sayılı Kanu

nun 2 nei maddesi, 
7. 126.6.1926 tarihli ve 859 sayılı Kanu

nun 9 ncu maddesinin son fıkrası, 

7 . 2 .1963 0 : 1 
8. 29 . >6 .1938 tarihli ve 3529 sayılı Kanu

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

9. 21. 7 .1953 tarihli ve 6183 sayılı Kamı
mın 45 nei maddesinin 2 nei fıkrası, 

10. 2.5.1949 tarihli ve 5383 sayılı Ka
nunun 153 ncü maddesinin 2 nei fıkrası, 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isti-
yen var mı Olmadığına göre oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 6 ncı 
madde kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 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 işlemim 
Maliye Bakanlığı düzenler. 

BAŞKAN — Geçici 1 nei madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Olmadığına göre geçici 1 
nei maddeyi aynen oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Geçici 1 nçi madde ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Geçici 2 nei madde üzerinde 
söz istiyen var mı? Yok.. Geçici 2 nei maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyen
ler... Geçici 2 nei madde kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar dördüncü ve beşinci mad
delere dair tadil önergeleri Komisyona gön
derilmişti. Komisyondan gelecek neticeye göre 
yedinci ve sekizinci maddelerin görüşülmesi 
öğlenden sonraya bırakılmıştır. 

Şimdi, Gider Vergisi Kanununda bâzı deği
şiklikler yapılması, İstihsal ve Gümrük vergi
leri hadleri artırılmış olan akar yakıtların Stok 
Vergisine tabi tutulması hakkında kanunun 
açık oylamaisına (242) sayın üye katılmış, (171) 
kabul, (66) ret, ve (6) çekinser oyla kanun 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Daha evvel verilmiş bulunan bir karar ge
reğince saat 13 te Birleşime ara vermek gerek
mektedir. Bu itibarla, saat 14 te toplanılmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 13,05 



Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN -— Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nevzat Şener (Amasya) 

«̂ , 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Kâfi çoğunluğumuz vardır, 

müzakerelere başlıyoruz. 
Bir önceki oturumda değerli kâğıtlar kanun 

tasarısı ve Maliye Komisyonu raporları okun
makta idi. Bu hususta 4 ve 5 nci maddeler üze
rinde bâzı arkadaşların, dikkate alınmasına ka
rar verilen değiştirge önergeleri konusunda ko
misyon hazır mıdır, efendim? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET AY-
DİN BOLAK (Balıkesir) — Yarın sabah 9,30 ! 

da hazırlanıp, ancak 10,00 oturumuna yetiştire- i 
biliriz. i 

BAŞKAN — O halde bu maddeleri geçiyo- \ 
ruz. Bu kanun tasarısını yarın sabah 4, 5 ve j 
7, 8 nci maddeleriyle birlikte görüşmeye de- ! 
vaın edeceğiz. 

3. — 7388 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi i 
Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/354) (S. Sayısı : 58) (1) 

BAŞKAN — Bu konu ile ilgili verilmiş olan 
ivedilik ve öncelik önergeleri vardır. Bunları 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 büt- j 

çesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tet- I 
kiki gereken; «213 sayılı Vergi Usul Kanunu-

(1) 58 S. Saydı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

nun 297 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının ivedilik ve öncelikle müzake
resini saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye ]3aka.nı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Bir raporda iki metin bulun
maktadır. Maliye Bakanı, Hükümet adına bu 
tasarıların öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
talebetmektedir. Öncelikle, görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında Kanun (1) 

BAŞKAN — Plân Komisyonunun değiştirisi 
(213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı) şeklindedir. Heyeti umumiyesi üzerinde 
söz istiyen var mı? Buyurun, Sayın Yusuf Ak-
timur. 

(1) Bu tasarıya ait 58 S. Sayılı basmayazı 
tutanağın sonundadır. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 büt

çesiyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tet
kiki gereken; «7338 sayılı Veraset ve İntikal Ver-

j gisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştiril-
I meşine ve muvakkat 1 nci maddesinin kaldırıl-
I masına dair kanun tasarısının» ivedilik ve önce-
j likle müzakeresini saygılarımla arz ve teklif 
I ederim. 
I Maliye Bakanı 
I Ferid Melen 
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YUSUF AKTİMUR. (Adana) — Sayın Baş

kan, muhterem Milletvekilleri arkadaşlarım; 1350 
sene evvel yaşıyan ve şöhreti yer yüzünü kaplı-
yan bir adam şöyle demişti : (Tecrübe edilen şe
yi, tecrübe eden kimse pişman olur.) Bu söz tam 
1350. sene evvel söylenmişti. Bu sözün üzerin
den bu kadar, zaman geçtikten sonra kıymetin
den bir zerre kaybetmediği, halde bugün bizim 
Hükümet 5 sene evvel tecrübe edilip fayda sağ
lamadığı için terk edilen bir usulü bugün tek
rar tecrübe ediyor. Bu da muhterem Hüküme
timizin ne kadar tecrübeli olduğuna büyük ve 
canlı.bir delildir. 

Bundan 5. sene evveline gelinceye kadar ıncr'i 
bulunan 5432 numaralı Vergi Usul Kanununun 
279 ncu maddesine göre, ticari sermayeye dâhil 
olsun veya olmasın, bilûmum binalar ve arazi 
vergi değerleri ile değerlenir idi. Yani, arazi ve 
binalar özel idarelerde kayıtlı değerleri ile değer
lenirler idi. O zamanki iktidar, bunun realiteye 
uygun olmadığını zannederek 28 . 2 . 1957 tari
hinde kabul ettiği 6935 sayılı Kanunla adı geçen 
297 nei maddeyi tadil etmişti. Tadile göre, şe
hir ve kasabalardaki bilûmum, binalarla arazi, 
vergi alacağının doğduğu tarihteki durumlarına 
nazaran emsal bedelleri ile, köylerdeki bilûmum 
binalarla arazi vergi değerleri, ile değerlenecekti. 
Ayrıca lüzum görülen hallerde köylerdeki bina 
ve araziyi de emsal bedelleri ile değerlendirmeye 
Maliye Vekâleti yetkili idi. Bu usul 2 sene tec
rübe edildi. Aynı iktidar bu usulün fayda ver
mediğini ve vatandaş tarafından benimsenmedi-
ğini gördü ve 8 . 4 . 1959 tarihinde kabul ettiği 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
ile bu usulden vazgeçerek eski usule döndü ve 
bununla yetinmiyerek evvelki tadilât dolayısiyle 
yapılan fahiş tarhiyatm ıslahını geçici 2 nci 
madde ile kabul etti. İnkılâptan sonra tedvin 
edilen 218 sayılı Vergi Usul Kanunu dahi bu 
usulü bozmadı. Bu da gösteriyor ki, silâhlı in
kılâp idaresi bile bugünkü iktidardan dalıa mer
hametlice hareket etmiştir. 

İşte şimdi müzakeresini yapacağımız tasarı 5 
sene evvel tecrübe ve iki senelik bir tatbikattan 
sonra fayda vermediği anlaşılarak rücu edilen 
bir kanunu bir daha tecrübe etmek için yük
sek huzurunuza getirmiş bulunuyor. Bundan da 
anlalışıyor ki, tecrübe sahibi olmak kâfi değil, 
asıl tecrübe edilenden hisse almak lâzımdır. 

7 . 2 . 1963 0 : 2 
Arkadaşlar; bu tadil tasarısı göründüğü gi

bi basit değildir. Bunun meydana getireceği 
zam nispî değil mislidir ve dolayısiyle yıkıcıdır 
ve zannediyorum ki dünyanın hiçbir yerinde, 
hattâ hatalı dahi olsa, hiçbir vergiye 3 - 4 
misil ve bâzı ahvalde 6 - 7 misil zam yapılmaz. 
Hükümet durmadan vergi adaletinden bahseder 
ve bu adaleti temin etmek için çalışmakta oldu
ğunu söyler. İşte size aksine canlı bir mi
sal : Bir vatandaş babasından kendisine intikal 
eden bir bina ve arazinin Bina ve Arazi ^ergi
lerini özel idarede mukayyet değeri üzerinden 
ödiyecek, fakat Veraset ve İntikal Vergisini 
emsal bedeli yani, kat kat fazla olarak rayiç 
bedeli üzerinden verecektir. Bir gayrimenkulun 
Devlet nazarında 'birbirinden farklı iki kıymeti 
olmamalıdır. Hükümetin bugün yapacağı şey 
şudur : Bir gayrimenkulun tabi bulunduğu çeşit 
vergilerin matrahı için değeri arandığı zaman 
aynı ve normal değeri ifade eden bir kıstas bu
luncaya kadar mevcudolan şekli muhafaza et
mesidir. 

Arkadaşlar; bugünlerde zam yapmak icab-
eder mi, etmez mi meselesine gelince; benim 
gözümle zam az zamanda ve zor ile çok kazan
mak arzusudur. Halbuki alış - veriş işleri ile 
iştigal eden tüccar az miktarda sattığı mallara 
çok miktarda yaptığı zamdan arzu ettiği kadar 
kazanç temin etmediği gibi zamanla müşterisini 
kaybeder ve satıştan malınım kalır. Eğer aynı 
tüccar sattığı maddelere az miktarda bir kâr 
zammederse yapacağı sürüm dolayısiyle daha 
çok kazanç temin eder. İşte Hükümet de dur
madan bâzı maddelere zam yapmak suretiyle az 
zamanda çok miktarda kazanç temin etmiye ça
lışacağına, yani mevcut maddelere böylece zam 
yapmak yerine mevzuubahis maddelerin daha 
çok miktarda sarf edilmesine yol açabilse hem 
daha çok vergi temin eder, hem de vatandaşın 
daha çok ve daha rahatça kazanç temin etme
sine selbebolur. Esasen dirayetli bir Hükümet 
böyle hareket eder. Aksi takdirde bu gibi zam
lar yüzünden icabında ticaret felce uğrar ve 
maazallah böyle bir halde Hükümet ümidettiği-
ne nail olmaz, vatandaş da aç kalır. Kalkınma 
dahi vergilere zam yapmakla değil vatandaşı ça
lıştırmakla, piyasada hareket yaratmakla olur. 
Vatandaşın temin ettiği kazancı nisbetinde Dev
let harcamalarına İştirak etmesine kimse bir şey 
diyemez. Bu, Devlet ve vatandaşın karşılıklı 
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•haklarıdır. Fakat vatandaşın boynuna yükleti
lecek yükün ağırlığı altında ezilmemesi için ev
velâ o vatandaşa daha doğrusu işçiye çalışma 
sahası, esnaf ve tüccara alış - veriş- hareketi, di
ğer sınıflara da iştira kabiliyeti yaratalım. So
kaklarda canlılık meydana gelsin, arz ve talep 
kaidelerine istinaden normal olarak fiyatlar ken
diliklerinden yükselsin. O zaman 'biz de vatan
daşa, gel hize vergi ver, hattâ zamlı vergi ver, 
diyelim. O da seve seve vermeye gelsin. Yoksa 
işçi sahasını kapatalım, vatandaşın iştira kabi
liyetini sıfıra indirelim, alış - verişi durdura
lım ve vatandaşa, gel 'bize zamlı vergi ver, di
yelim. Olur şey değil bu, ağacın meyvasını ko
paralım derken dallarının kırılmasıdır. Böyle 
ağaç ertesi sene kurur ve meyva vermez. Bu 
zamlardan ne çıkar demiyelim. Ateşin küçüğü 
de hem yakar, hem yangın çıkarır. 

Arkadaşlar; daha 15 gün kadar evvel gaze
tenin birinde okumuştum. 1961 yılında 91 960 
firma, 1962 yılında 80 656 firma protesto edil
miş. Bu rakamlar korkunç rakamlardır. Ticari 
sahamız iflâsa doğru gidiyor demektir. Yani ti
cari saha iflâs etme tehdidi ile karşı karşıyadır. 
Protesto edilen tüccar alış - veriş etmiyor de
mektir. Tüccarın alış - veriş etmemesi demek 
kazanç temin etmemesi demektir. Tüccarın ka
zanç temin etmemesi demek de Hükümetin eli
ne vergi geçmemesi demektir. Buna hakikat de
ğildir, diyemeyiz. Çünkü, daha birkaç gün ev
vel birkaç milletvekili arkadaşımızın yüzbinler-
ee çiftçinin Ziraat Bankası borçlarının 20 sene 
gibi uzun bir müddete bağlanması için vatan
daştan tazyik görerek olsun, kendileri görerek 
olsun, kanun teklifi yapmış olmaları bu iddia
mızın doğru olduğuna delil teşkil eder. 

Çiftçinin elinde para bulunmazsa, ticaret sa
hasında hareket olmasına imkân yoktur. Meşhur 
Başvekil Churchill diyor ki; eğer hal maziyi ara
tıyor ise istikbâl için ümit kalmamış demektir. 
Korkarım ki; vatandaşın iş, iş veya ekmek, diye 
bağırdığı bir zamanda biz, zam zam diye cevap 
verirsek vatandaşın istikbal hakkındaki ümidini 
zaıfa uğratmış oluruz. O takdirde bizim oturup 
gülmemiz değil, ağlamamız icabeder. 

Arkadaşlar; zam zam diye bağırıyoruz. Eğer 
bu memlekette hakikaten bir zam yapmak icabe-
yorsa o zammın fiyatlara değil, ücretlere olması 
icabeder. Biz vergi mükellefimizin boynuna bin
mekle uzun yol katedebileceğimizi zannediyor 
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ve yumuşak adım atanın daha uzun yol katede-
bileceğini unutuyoruz. Bir ok ne kadar kuvvetli 
eller tarafından atılırsa atılsın eğer takıldığı yay 
kuvvetli değilse uzağa gidemez ve hedefini bu
lamaz. 

Biz daha iyi yaparız diyenler nerede? Nere
de o, biz iş başına geçtiğimiz zaman vatandaşı 
daha yüksek, daha müreffeh bir seviyeye erişti
receğiz diyenler nerede ? Vaktiyle bu iddiada bu
lunanlar bugün vatandaşın karşısına bu zamma 
dayanan kanunlar ile çıkmamalıydılar. Ben bu
nu demekle plânlamanın ve kalkınmanın aley
hinde olduğumu ifade etmek istemiyorum. Aksi
ne olarak plânlamanın ve kalkınmanın lehinde-
yim ve memleketimizin ancak kalkınma yapa
bildiği takdirde, Önümüzdeki asırlarda ayakta 
durabileceğine kailim. Fakat çocuğuna elbise 
yaptırmak istiyen bir babanın bu elbise kuma
şının çocuğunun derisinden olması arzusunu tas-
vibedemem. Zira böyle bir baba ya çocuğuna 
yaptırmak istediği elbiseyi yaptıramaz veya ço
cuğunu öldürür. 

Arkadaşlar; Hükümet gemisi zam, zam diye 
bağırmakla yürütülemez. Kaptanlık iş başında 
belli olur. Yoksa kaptan köprüsüne çıkıp etrafı 
seyretmek gemiyi yürütmek demek değildir. Du
ran gemiye herkes kaptanlık eder. (Soldan, al
kışlar) Marifet bozulan gemiyi yürütmektir, öy
le kaptanlar vardır ki, hâlâ binerler ve kendile
rini salı yürütüyor sanırlar. Halbuki salı suyun 
akıntısı yürütür. Kaptan odur ki, geiniyi büyük 
denizle rde yürüyebilendir. 

Arkadaşlar; Hükümetin bu durumları gör
memiş olmasına ihtimal vermem. Hükümet an
cak bu zamları yapmakla Amerika'dan yardım 
görebileceğine inanıyor. Yani Hükümet bu zam 
kanunlarını çıkardıktan sonra bunları toplayıp 
Amerika'ya götürecek ve işte ben zam kanun
larını milletime kabul ettirdim. Hadi bakalım 
siz de bize yardım edin diyecek. Ama Amerika 
ne cevap verecek, şimdilik meçhul. Ben Hükü
mete diyorum ki, Amerika dostumuza söylenecek 
,söz bu değil, biz Amerika'ya demeliyiz ki; hey 
Amerika biz seninle bir ölüm dirim anlaşması 
yapmışız. Bu anlaşmaya biz canımızla iştirak 
ediyoruz. Elbette ki sen de paranla iştirak ede
ceksin. Böyle iştirak edeceksin ki biz bugün va
tandaşımızı zamlar altında ezmiyelim ve yarın 
icabettiği zaman onu dimdik ve dipdiri olarak 
vazifeye sürebilelim. 

— 612 — 



L2 7 . 2 . 1963 0 : 2 M. Meclisi B : 4 
Arkadaşlar; Amerika, insan canının kıymeti

ni bizden iyi bilir ve iyi bilir ki, icabında bir 
adanı yüz binlerce dolar kazanabildiği halde 
kaybolan bir tek canı Amerika'nın bütün dolar
ları geri getiremez. Amerika'nın bir tek canı 
kaybetmemesi için tonlarca askerî malzeme sarf 
ettiğini Kore'de gördük. Ayrıca yine Kore'de 
biz bütün dünyaya gösterdik ki, Türk, verdiği 
sözü yerine getirmek için canını feda etmekte 
çekinmez. Eğer bu ispata rağmen Amerika biz
den başka bir ispat istiyorsa bize inanmıyor de
mektir. O takdirde vatandaşları zamlar altında 
inletmek yoluna gitmeden evvel dostumuz Ame
rika'nın itimadına nıazhar olan bir Hükümet ha
line gelmeye çalışalım. Zannederim ki, kazancı
mız daha çok olur ve bu zamlara lüzum kalmaz. 

Arkadaşlar; istemesini bilmiyen adamın gay
reti boşa gider. Biz gerek mükellefimizden ge
rekse Amerikalı dostumuzdan istemesini bilelim. 
Benim söyliyeeeklerim bundan ibarettir. Bu ka
nunun aleyhinde oy verilmesi dileğiyle huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Soldan, alkışlar) 

BAŞKAN — Bu kanunun tümü üzerinde ko
nuşmak istiyen başka sayın arkadaşımız var mı ? 
Olmadığına göre maddelere geçilmesini oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesi teklifi var. İvedilikle 
görüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

^adde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun 
olmasın bilûmum binalarla arazi vergi değeri 
ile değerlenir. 

Veraset ve İntikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimenkuller mükellefler tarafından tâyin ve 
beyanname ile bildirilecek rayiç değerleriyle 
değerlenir. Mükellefler tarafından tâyin ve be
yan olunacak rayiç değerler, bu malların fiilen 
getirmekte bulundukları veya kiraya verildik
leri takdirde getirebilecekleri yıllık kiranın 
on katından az olamaz. Beyan edilen değerin 
bu miktardan az olduğunun tesbiti veya beya
nın kanuni süre içinde yapılmaması hallerinde 

rayiç değer 72 nci maddede yazılı Takdir Ko
misyonu tarafından tâyin edilir. 

Mükellefler, Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini zamanında vermek şartiyle, 
rayiç değerin doğrudan doğruya Takdir Ko
misyonunca tâyinini de istiyebilirler. 

Beyanın kanuni süre içinde yapılmaması 
hali hariç, rayiç değerin komisyonca tâyini 
hallerinde mükellefe ceza uygulanmaz. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz 
istiyen arkadaşımız var mı? Olmadığına göre 
maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre ikinci mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... İkinci madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Üçüncü madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre üçüncü mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Üçüncü madde kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü açık oylamayı icabettirmek-
tedir. Açık oya başlamadan evvel, kanunun 
tümü üzerinde lehinde ve aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Konuşmak istiyen olmadığına 
göre, açık oylama muamelesine başlıyoruz. Ku
tular dolaştırılacaktır. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu
nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve mu
vakkat 1 nci maddesinin katdırılmasma dair ka
nun tasarısı 

BAŞKAN — öncelikle görüşülmesi talebi 
vardı ve kabul edilmişti. Kanunun tümü üze
rinde söz istiyen arkadaş var mı? 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi vardır, bunu da oylarınıza 
sunuyorum. İvedilikle görüşülmesini kabul 
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edenler... Etmiyenler... ivedilikle görüşülmesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi birinci maddeyi okutuyorum. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve muvak
kat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Veraset ve İntikal Vergisinin 
matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazılı borç, ve masrafların tenzili lâzım-
gcldiği takdirde matrah, yukarıda yazılı de
ğerlerden bu tenizllcr yapıldıktan sonra kalan 
miktardı ı\) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi Oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler..* Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. —• Aynı kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN r— Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var im? Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

GEÇİCİ ıMADDE — 13u kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukubulan intikaller eski 
hükümlere göre vergilendirilir. 

ASIM EREN (Niğde) — Müsaade ederse 
niz bir sual soracağım. İntikaller ölüm olarak 
mı kabul ediliyor'? 

Kısa bir sual soracağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ASIM EREN (Niğde) — İntikal tarihi, ölüm 

olarak mı kabul ediliyor, yoksa beyanname 
vermek üzere mi kabul ediliyor. 

BAŞKAN — Komisyon, lütfen 'kürsüden 
cevap veriniz. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA AHMET 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Veraset ve İn
tikal Vergisinde vergilendirme, verasetin vu
kuuna sebebo'lan fiilî hâdisenin doğduğu andır. 
ölüm ise ölüm, hibe ise hibenin vukubulduğıı 
tarihtir. Eskilerin ise; hibe ve vefatın vuku-
bulduğu tarih olacağına göre, eski kanuna tabi 
olacaktır, Sayın Eren, 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Zeytinoğlu. 

'AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlarım, bu geçici madde sarih de
ğil. Sarih olması için, «Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce, ölümden mütevellit 
vnkubulacak intikaller» demek lâzımdır. Hal
buki, «bu kanun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce vukubulan intikaller» denmiştir, «ölümler
den mütevellit vukubulacak intikaller» demek 
suretiyle tashihini arz ve rica ederim. 

AHMET AYDIN BOLAK '(Balıkesir) — 
Müsaade cdeı.' misiniz efendim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Veraset ve İntikal Vergisi mevzuu yalnız vefat 
için değildir, bilcümle intikaller içindir. Bu se-
beyle Aziz Zeytinoğlu arkadaşımızın teklifi hem 
kanunun muhtevasına ve hem de vakıaya uy
gun değildir. 

BAŞKAN — Geçici madde üzerinde başka 
söz istiyen olmadığına ve değişiklik önergesi de 
bulunmadığına göre maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Geçici 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde lehte veya aleyhte 
konuşmak istiyen var mı? 

Buyurun Turhan Kut. Lehte mi aleyhte mi? 

TURHAN KUT (Tekirdağ) — Lehte. 
BAŞKAN — Buyurun, lütfen özet olarak. 
TURHAN KUT (Tekirdağ) — Muhterem 

arkadaşlarım, sözlerime başlarken bu tasarıyı 
hazırlayıp Yüce Meclise getiren Hükümete te
şekkürü bir vazife saymaktayım. Çünkü tetkik 
ve tasviplerinize sunulan tasarı : 

1. Tatbikatta her gün şahidi olduğumuz, 
vergi matrahmdaki isabetsizlik sebebiyle, Vera
set ve İntikal Vergisi tahakkukunda görülen 
açık adaletsizliği ortadan kaldırmakta, 
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Vergi, yiiıviWÂüct«ki kanunu göre tarh edil

diği takdirde, veraast ve intikal -yediyle ikinci 
gayrimenfeıle «aMbolan mirasçı veya mâlik bi
rinci gayrimeB^ıule sahibolan mirasçıya oranla, 
çok jdaha büyük bir ölçüde vergi ödemekle so
rumlu tutulacaktır. 

Bu suretle, matrahın tâyin ve tesbitinde der
piş olunan kusurlu bir tutum ve bu yolda ted
vin olunan bir rkanun hükmü, mükellefler ara
sında adalet hissini rencide edecek şekilde fark
lı tatbikata, yol açmaktadır. 

îşte tasarı böylesine açık bir adaletsizliği or
tadan kaldırmaktadır. 

B) Tasarının getirdiği İkinci ^yenilik ise, 
vergi maU-ahının tâyininde vergi değeri esasını 
terk ederek, »bunun yerine mükellef beyanı 
esasını kabul etmesidir. 
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2. Bugün bütün medeni dünyanın vergilen

dirmede uyguladığı, mükellef beyanı esasını ka
bul etmek sureti ile vergi hukukunda ileri bir 
adım daha atmış bulunmaktadır. 

A) Filhakika, 
Yürürlükte bulunan 7338 sayılı Veraset ve 

İntikal Vergisi Kanunumuzun 10 ncu maddesi 
hükümlerine göre, vergi, gayrimenkulun (Vergi 
değeri) üzerinde tarh olunmaktadır. 

Verginin matrahına esas olarak kabul edi
len vergi değeri ise, normal olarak her 10 yıl
da bir yapılması gereken tahrir sonucunda tes-
bit edilmesi gerekir. 

Ancak, Veraset ve İntikal Vergisinin ihdası 
tarihi olan 1 Haziran 1926 tarihinden bugüne 
kadar, 1927 ile 1940 yılları arasında kısım kı
sım yapılabilen tahrirlerden sonra 1936 ile 1940 
yıları arasında umumi bir arazi tahriri yapıla
bilmiş, bu tarihten sonra genel bir tahrir yap
mak türlü sebeplerden dolayı mümkün olama
mıştır. 

Kaldı ki, yapılan bu tahririn dahi, tam ve 
mükemmel olduğunu köy kahvelerinde, masa 
başlarında oturarak ezbere yapılmadığını iddia 
edebilmek oldukça zordur. 

Her ne kadar, son tahrirden bu yana muh
telif tarihlerde vergiye matrah teşkil eden (Ver
gi değeri) birkaç misli artırılmış bulunmakta 
ise de, yine de muhtelif sebeplerle, gayrimen
kul değerlerinde meydana gelen artışı takibe-
debilmek ve gayrimenkulun hakiki değerine 
ulaşmak kabil olamamıştır. 

Bunun açık delili, Veraset ve İntikal Vergi
sinin hâliye ve sabıka toplamları 1957 yılında 
12 558 125 lira olduğu halde 1961 malî yılında 
10 104 533 liraya düşmüş bulunmasıdır. 

Takibettiği seyre göre, Veraset ve İntikal 
Vergisinden elde olunan yıllık gelir azalmakta, 
buna karşılık tarhiyat için gerekli masraflar 
artmaktadır. . M ^ ^ ^ 

Tasarının gerekçesinde izahını bulduğu veç
hile, halen yürürlükte olan kanunda derpiş olu
nan matrah (Vergi değeri) tatbikatta büyük 
adaletsizlikler meydana getirmektedir. 

Filhakika, son tahririn yapıldığı 1940 yılın
da mevcut bir gayrimenkulun vergi değeri ile, 
1963 yılında inşa edilmiş bulunan aynı vasıf 
ve ölçüdeki bir gayrimenkulun vergi değerleri, 
şüphesiz ikincisinin aleyhinde olmak üzere çok 
büyük fark gösterecektir. 

Beyan esa^ıkabulıedilmeksurıeıtiyle, b«r çeşit 
gelirlerin vıergil̂ ndiiBİlmesinde uygulanan ana 
prensip, Veraset ve İntikal Vergisine de tekmil 
olunmakla vergi (mevzuatımızdaki birliğin sağ
lanması yolunda ileri bir adım daha atılmış ol
maktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Netice olarak, Veraset ve İntikal Vergisinin 

tatbikatındaki açık adaletsizliği ortadan kaldıra
cak, bütün medeni milletlerin uygulamakta ol
dukları beyan sistemini bu alanda da tatbik su
retiyle, vergi.hukukumuzda ileri bir adım teş
kil edecek ve nihayet gerekçede belirtildiği üzere, 
vergi hasılatında bugünkü duruma göre ortala
ma 5 - 6-misli oranında -'-bir «rtış «aglıyacak ta
sarının kabulü istikametinde oylarınızı kullan
manızı saygılarımla istirham ederim. 

BA&KAN — Açık oylamaya tâbidir. Oy ku
palarını gezdireceğiz. Oylarınızı kullanmanızı 
istirham ederim. 

(Oylar toplandı.) 

4. — Dış seyahat harcamaları kanunu -tasarı-
sı ve'Maliye ve Plm%ond^<mUxın raporları 
(1/367) (S. Soyun : m) (£•) 

BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili önerge var
dır, okutuyorum. 

(1) 54 S. Sayılı ba$mw&M Hta'mg^ sonun-
dadır. 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe
siyle ilgisi ıdolayısiyle bu bütçeden evvel tetkiki 
gereken «l)ı§ seyahat harcamaları vergisi kanun 
tasarısının» ivedilik ve öncelikle müzakeresini 
saygılarımla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Öncelikle görüşülmesi talebedil-
m ektedir. Öncelikle görüşülmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen arkadaşlarımız var 
ını? Buyurunuz sayın Savacı. 

Efendim; lütfen açık oylamada oylarını kul-
lanmıyan arkadaşımız varsa lütfen kullansınlar. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, vergi hasılatı istikametinde bir rezer
ve daha müracaat edilmektedir. Bendeniz, bu 
rezervin kullanılmasında Türk parasının değeri 
üzerinde konuşmakla sözlerimi tamamlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; önümüzdeki dış se-
yahatlarla ilgili tasarı, Türk parasına yeni bir 
kur ihdas etmektedir. 

Her ne kadar, muayyen bir sınır içinde, mev
ziî Mr tatbikat ise de, Türk parasının değerine 
menfi tesir ederek, bir devalüasyon istikametin
de, gelişmesi muhtemeldir. Bendenizde mevcud-
olan bu şüpheyi burada, huzurunuzda dile getir
mek istedim. , • ; \$;f | 

Türk parasının normal kur muvacehesindeki 
değeri bir dolar; dokuz Türk lirası olarak hesab-
odilmcktedir. Fakat ayrıca bundan evvel istik
rar fonu olarak alman bedel bir vergi haline ge
tirilmekte, fona vergi karakteri verilmektedir. 
Gayet teenni ile kullanılması, ileride, Türk para
sına menfi tesir ederek, muayyen departmanlar 
içinde dahi Türk parasının değerini bu kanun, ay
rı bir kura tabi kılmakta, ahiren daha geniş mâ
nada, daha geniş sahalarda Türk parasına dü
şük bir değer temin edecek mahiyette tasarruf
lara gidilmemesi hususunda Hükümetin dikkati
ni çekerim. 

Önümüzdeki bu tasarı hakkında bu şüphe ve 
bu mühim endişeyi hissettiğim için huzurunuzda 
konuşmak lüzumunu hissettim. Yapılacak tatbi
katın bilâhara Türk parasının değerine menfi te
sir yapıp bir devalüasyon istikametinde inkişaf 
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ettirilmemesi için Hükümeti ikaz vazifemi yapı
yorum inancındayım. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 

istiyen var mı efendim? Olmadığına göre mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Plân Komisyonu raporunda ivedilik teklifi 
vardır; ivedilikle görüşülmesi teklifini oya su
nuyorum; kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul 
edilmiştir. 

Dış seyahat harcamaları Vergisi Kanunu 

BlEtNGt BÖLÜM 
Konu, mükellef ve istisnalar 

Konu /ve vergiyi doğuran olay 
MADDE 1. — Türkiye'deki şahısların her 

türlü dış seiyahatlerdeki harcamaları (Mahsup 
•suretiyle satmalı n ani ar dâhil) bu kanun gere
ğince Dış seyahat harcamaları Vergisine tâbi
dir. 

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 şa'hrs ad
dolunurlar. 

Ancak Türkiye'de büro, acenta veya temsil
cileri vasıtasiıylc faaliyette bulunan tüzel kişi
ler, Türkiye'de mukim olup olmadıklarına ba-
kıîmafesızm, münhasıran bu faaliyetleri d olayı -
siyle Türkiye'deki şahıs addolunurlar. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı?... Olmadığına göre birinci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... Ka
bul etmiyenler... Birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

.Mükellef ve vergi sorumlusu 
MADDE 2. — Dış seyahat harcamaları Ver

gisini, dış seyahat sebebiyle harcamalarda bu
lunan şahıslar öder. 

Birinci maddenin şümulüne giren harcama
lar için döviz veya yolcu veya bagaj bileti sa
tanlar bu kanunun uygulanmasında vergi so
rumlusu addolunur. * 

'BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is
tiyen var mı?... Olmadığına göre ikinci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler?... ikinci madde aynen kabul 
edilmiştir, 
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istisnalar I 

MADDE 3. — Aşağıdaki fıkralarda sayı
lan harcamalar Dış. seyahat harcamaları Ver
gisinden müstesnadır. 

a) Türk parasının kıymetini korumak hak
kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Ba
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha
rice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin giderleri ve bunların gi
diş ve dönüş yolcu ve baıgaj bilet bedelleri (re
fakat halinde de aynı istisna hükmü uygula
nır.) 

b) Yurt dışında devamlı olarak görevli bu
lunan memur ve hizmetlilerle Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar 
dâhilinde Maliye Bakanlığından izin alınmak 
suretiyle Türkiye'deki şahısların hariçte tesis 
edecekleri şuhe, büro ve temsilciliklerde çalı
şacak memur ve hizmetlilerle öğrencilerin gi
diş ve dönüş yollukları dışındaki aylık öde
nekleri, kitajp, defter, sömestr ücreti_ ve ben- I 
zeri adlar altındaki istihkakları, I 

c) Geçici görev yollukları dışında, yurt 
dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırıl- I 
ması için, Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenek- I 
]eriyle gönderilenlerin istihkakları, 

d) iGemi ve uçak personelinin istihkakları, I 
e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında I 

vejya yolcu ve bagaj bilet bedeline tekabül 
eden miktarda dövizin bu maksatla bozdurul- I 
muş olduğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası I 
ile satınalınan bilet bedelleri ve bagaj ücret- I 
îeri, 

(Diplomatik pasaport hâmili yabancı elçi- I 
lik, konsolosluk menısuplariyle askerî ve sivil I 
misyonlar mensuplarına yapılacak bilet satışla- I 
rında (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranmaz.) I 

BAŞKAN — Üçüncü madde hakkında söz I 
istiycn var nn ?... 'Olmadığına göre üçüncü m ad- I 
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... I 
Kabul 'etmiyenler... Üçüncü madde aynen ka- I 
ıbül edilmiştir. 

Matrah ve nisbet I 
Matrah I 

MADDE 4. — Dış seyahat harcanmaları Ver- I 
gisinin matrahı 'Türk parası kıymetini koruma I 
mevzuatına göre dış seyahat harcamaları için | 
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tahsis 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 Cumhuriyeti 
Merkez Bankasınca ilân edilen döviz satış fi
yatları ; efektif döviz satışlarında, 'esas kur ile 
âzami satış fiyatı arasındaki fiilî satış fiyatları 
nazara alınır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Ka'bul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Nisbet 
MADDE 5. — Dış seyahat harcamaları Ver

gisinin nisbeti % 50 dir. 
Vergi 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 — 5 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var 'mı? Olmadığına göre maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tarh yeri 
MADDE 6. — Dış seyahat harcamaları Ver

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

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

Verginin kesilmesi 
MADDE 7. — Vergi, dış seyahat harcama

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

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

Beyanı esası ve beyannamenin şekli 
MADDE 8. — Kesilen vergilerin yatırılma-
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sında en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir 
beyanname kullanılır. 

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

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

(harcamaları tah'sisleri veya iaıde Veya iptal 
edilen biletlerden dolayı 'mat rahın tenzil 
edilen miktar, 

g) Sih'hi sebeplerle vergiden muaf olarak 
yapılan tahsisler ve bilet satışları, 

Ih)1 Dövizle veya döviz karşılığı Türk pa
rası ile yapılan 'bilet satışları 'tutarı, 

(BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi 
MADDE 9. — Dış seyahat harcamaları Ver

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 
bildirmeye ve vergilerini aynı süre içinde öde
meye 'mecburdurlar. 

BAŞKAN — Dokuzuncu madde üzerinde 
söz istiyen var mı?... Olmadığına göre, doku
zuncu maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 9 ncu madde ay
nen Kabul edilmiştir. 

Çeşitli ve son hükümler 
Defterler 

MADDE 10. — Vergiyi kesmekle görevli 
olan müesseseler, en az aşağıdaki bilgileri ihti
va edecek şekilde Dış seyahat harcamaları Ver
gisi defteri tutarlar. 

a)'' Sıra numarası, 
b> Mükellefin adı, 
c) Döviz satış bordrosunun tarih ve nu

marası, 
d ) Vergiden istisna edilenlere satılan dö

viz veya yolcu bagaj bilet bedellerinde istis-
f nanın mahiyeti, 

e) Vergi matrahı, 
f) Vergisi. 
Yukarıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde 
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muhasebe veya kayıt tutanlar, ayrıca Dış se
yahat (harcamaları Vergisi defteri tutmazlar. 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde söz 
istiyen var mı?... Olmadığına göre, onuncu 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Onuncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

Verginin geriveriimesi 
MADDE 11. — Dış seyahat harcamaları 

Vergisi ödeyenlerden seyahate çıkmayanların 
kullanmadıkları meblâğlar ile bilâhara mıalhsu-
ba -tabi tutulmak kaydiyle kendilerine tahsis 
yapılmış olanların, mahsup neticesinde iade et
meleri gereken meblâğları yetkili bankalara 
satmaları 'halinde, ıbu tahsislere isalbet eden ver
giler talep vukuunda bankalar tarafından ken
dilerine geriverilir. İade edilen vergilere teka
bül eden meblâğlar iadenin yapıldığı ay be
yannamesindeki vergi matrahından indirilir. 
Muteberlik süresi 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 ba
gaj bilet bedelleri, bileti satanlar tarafından 
iade veya iptalin yapıldığı aya ait beyanname
deki vergi matrahından indirilir. 

'Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj bilet
leri ile seyahate çıkılmaması sebebiyle tama
men iade edilen meblâğlara münhasır olmak 
üzere bu kanunun 5 nci maddesindeki asgari 
vergi haddi de yukarıdaki esaslar dairesinde 
iade olunur. 

Kısmen iptaller ve mahsuplarda, 'ancak as
gari vergi ıhaddinm üstündeki miktarlar iade 
edilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre 11 nci madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 11 nci madde -aynen kabul edilmiştir. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması 
MADDE 12. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun, bu kanuna aykı
rı olmıyan hükümleri Dış seyahat harcamaları 
Vergisi 'hakkında da uygulanır. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına 'göre 12 nci madde-
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yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
y enler... 12 nei madde aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük .tarihi 
MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
(BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 

var mı? Olmadığına göre maddeyi aynen oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Yürütme yetkisi 
MADDE 14. — Bu kanunu Maliye Bakanı 

yürütür. 

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

'Tasarının tümü üzerinde lehte ve aleyhte 
oyunu izhar etmek üzere ,söz istiyen. var mı? 

Sayın Erim, .aleyhte buyurun. 
Açık oylamaya oyunu kullanmıya,nlar var

sa lütfen kullansınlar. 

NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım, bu kanunun kendisi belki bir mü
nakaşa mevzuu olabilir; böyle bir vergi kon
ması ıcaiz midir, değil midir? Diye. Fakat, bu 
kanunun mesnedi olan idari karar bendenizin 
kanaatince hem Anayasamıza, hem de İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesine ve İnsan 
Hakları Avrupa Sözleşmesine aykırıdır. Tür
kiye'de, 'Türkiye'nin içinde ve dışında seya
hat 'hürriyeti Anayasayla teyidedilmiştir. Ma
liye Bakanlığının -tabiî, kanuni yetkisine is
tinaden - koyduğu usuller seyahat hürriyetini 
tahdit .etmektedir. Maliye Bakanlığından 200 
dolar veya bâzı hallerde daha az döviz almak 
mecburiyeti konmuştur. Bu mecburiyetin ni
çin konduğunu 'biliyorum. Türk parasını ko
rumak, 'Türk parasının dışarıya kaçırılmasını 
önlemek maksadiyle konmuştur. Fakat tedbir 
tamamen muallaktadır. Milyonlarca lira Türk 
parasını dışarıya kaçırmak istiyenler halen ca
ri, m e r i mevzuatımıza rağmen bunu kaçır
maktadırlar*. Tedbir sadece meşru yollardan 
seyahat edecek, 3 - '5 kuruşu seyahat etmesi 
için müsaidoları vatandaşları yakalamaktadır. 
Bunun dışında asıl, Türk parasını dışarıya ka
çırmayı sanat edinmiş olanlar, paralarını Tür
kiye'de emniyette görmiyenler, y akını veya i 
uzak memleketlere götürüp orada yatırmak is- ' 
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tiyenler, âdeta banka muamelesi emniyetiyle 
burada verip orada kolayca almaktadırlar. Bu
nun gazetelerde hikâyelerini okuyoruz, kulak
tan kulağa tafsilâtını dinliyoruz. 

Binaenaleyh, bizim Türk parasını döviz 
olarak korumak için halen yürürlükte olan 
usullerimiz, kaidelerimiz hedefini bulama
makta, üstelik hem hedefini bulmamakta, 
hem de içte ve dışta seyahat hürriyeti gibi, 
esaslı bir hakkı engellemektedir. Bugün biz
de mensubu bulunduğumuz, mensubu bulun
makla iftihar ettiğimiz Avrupa Konseyi, Av
rupa camiası içindeki memleketler biribir-
lerine gidip gelmek için pasaport mükellefi
yetini ortadan kaldırmaktadırlar. Sadece bir 
hüviyet veya bir nüfus cüzdanı ile hudut ge
çilmektedir. Biz henüz oraya gelmedik. Pa
saport mecburiyeti devam ediyor. Pasaport 
âzami kolaylıkla veriliyor. Ama, bu kürsü
ye kadar getirilen haller de görüyoruz ki, 
panaportun bile bâzı vatandaşlara verilmedi
ği oluyor. ' 

Bizim bu husustaki mevzuuıtmızı yeni
den gözden geçirmek ihtiyacı vardır. İşte 
bu kanun, o Maliye Bakanlığından mutla
k a alınması mecburi olan, iki yüz dolar - veya 
bâzı halde daha az miktardaki - dövize pa
ramızın resmî kıymeti olan, meselâ dolar = 9 
liradan kıymete, % 50 bir vergi getirdiği için, 
esas Anayasaya bence pek uygun olmıyan, 
insan hakları bakımından muallâkta olan bir 
kararı, bir de vergi ile perçinleme (mahiye
tini arz ettiği için ve şahsi kanaatim, bu
nun heyeti umumiyesiniıı Anayasamıza ve in
san haklarına bir 'aykırılık teşkil ettiği yo
lunda olduğu, bu kanuna ret, yani kırmızı, 
oyu vereceğimi ve bunun niçin böyle olaca
ğını izah etmek sadedinde kürsüye gelmiş bu
lunuyorum. Hürmetlerimle. 

AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Şahsım adı
na, reyimi niçin müspet kullanacağımı 'arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AYDIN BOLAK (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlarım, muhterem Nihat Erim Beyefen
dinin yüksek huzurlarımzdaki arzı iki esa
sa müstenittir. Birincisi tasarının insan hak
larına ve Anayasaya mugayereti, ikincisi 
halen dış memleketlere seyahat eden bâzı ze
vatın döviz kaçakçılığı yapmış olması ve bu-
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i mazlar. Bu hak hudutludur. Yine, bir ver-

gi .kaçakçısı Türkiye'de dış memleketlere se
yahat hürriyetini istimal edemez, kısıtlanma-
mıştır. Ruben Asa'yı iadeyi mücrimimle ge
tirirler. Yine Türkiye'de birtakım millî emni
yet mülâsazası ile seyahat hüriyetlerinin tah
dit edildiği ahval olmuştur. Ve halen de buna 
ait yaşayan hükümler vardır. Binaenaleyh 
insan hakları beyannamesinin hükmü Türle 
millî emniyeti ile mahdutdur. Yoksa bunu hu
dutsuz ve tahditsiz mütalâa ederek bir kanu
nun aleyhine rey vereceğini söylerse pek sa
yın profesörden, bu istikametteki tahditlerin 
de mevcudiyetine aynı zamanda ilâvesini bek
lerim. Böylece Türk parlâmentosunu, insan 
hakları beyannamesinde hudutsuz kabul edil
miş bir hakkı tahdid ettiğini mütalâa etmek 
zati vakıaya mutabık değildir. 

Şimdi, netice olarak arzım şudur : Bu kanun
la Hükümet bir fon olarak mevcudolan müesse
seyi bir kanun haline getirmek istemekte ve bu
nun mesnedini kanuna dayamak istemektedir. 
Lehinde veya aleyhinde, iktisadi veya gayriikti-
sadi tartışma yapılabilir. Bu kanunun gayriikti-
sadi olduğu yolundaki mütalâalar dermeyan edi
lebilir. Haksız veya haklı olduğunu ancak bir za
man içinde mütaâa edilebilir. 

Bu kanun Türk Anayasasına uygundur ve 
Türk Anayasasına uygun olduğu için de müspet 
oy vereceğimi arz ederim. Hürmetlerimle. (Or
tadan, alkışlar.) 
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nun muvacehesinde yüksek bedelle 200 dolar 
sa'tmalmak suretiyle harice giden şahıslar 
arasında 'müsavatsızlığın bulunmuş olmasıdır. 

Evvelâ, ikinci noktaya dair düşünceleri
mi ve kanuna niçin evet diyeceğimi arz etmek 
isterim. 

Kaçakçılık, iktisadi seviyesizliğin bulun
duğu hallerde gayrikabili içtinap bir vakıa
dır. Mütc vasıl kaplar kaidesidir. Eğer, 
aynı seviyeyi, mütevazın seviyeyi temin ede
bilirseniz, mesele yoktur. 

İktisadi seviyeyi müsavi tesbit edememiş-
seniz, ceza tehdidleri 'tâyin edersiniz. Ay
rıca iktisadi imkânları müsavi seviyeye ge
tirmek için Hükümet ve vatandaş olarak 
bütün gayretlerinizi harcarsınız. Binaenaleyh 
mücerret bir kanunun iyi veya kötü yapıl
mış olması, iktisadı bir vakayı ortadan kal
dırmaz. Bu ancak iyi vatandaşlıkla mümkün 
olabilir. Kanunların hayatiyeti iyi ve dü
rüst vatandaşlıkla mümkündür. Kanunlara 
hayatiyet veren, şöhret veren ve kanunların 
yarattığı cemiyet nizamını sarsılmaz bir 
halde resanetle devam ettiren iyi vatandaş
lığı yaratabilirsiniz. Nesillere bu terbiyeyi 
verebildiğiniz gün, nesillere bu cesareti vere
bildiğiniz zaman kanunlarımız iyi kanun, mü
esseselerimiz iyi müessesle, politikacılarımız 
iyi politikacı ve akıbetiniz iyi akıbet olacaktır. 

Birinci hususa gelince : Anayasamız, «Her
kes, seyahat hürriyetine sahiptir; bu hürri
yet, ancak millî güvenliği sağlama ve salgın 
hastalıkları önleme amaçlariyle kanunla sı
nırlanabilir. Herkes, dilediği yerde yerleşme 
hürriyetine sahiptir.» diye devam etmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası ise, «Türkler, yur
da girme ve yurt dışına çıkma hürriyetine (sa
hiptir. Yurt dışına çıkma hürriyeti kanunla 
düzenlenir.» demektedir. Anayasanın 18 nci 
.maddesinin 3 ncü fıkrası seyahat hürriyeti
ni yani, millî sınırlar dışına çıkma hürriye
tini millî menfaat esaslariyle takyit etmiş
tir. Millî menfaatler zümresine meler girer? 
Bizde askerliğini yapmıyan asker Ikaçağı bir 
vatandaşa dış seyahat izni verilmez. «Beynel
milel insan hakları anlaşmasında veya in
san hakları evrensel beyannamesinde seyahat 
hürriyeti hudutsuzdur.» denmekle beraber 
Türkiye'de asker kaçakları bu hakkı kullana-

BAYINDIRLIK BAKANI ÎLYAS SEÇKÎN 
(Ankara) — Hükümet olarak cevap vçremez 
miyiz ? 

BAŞKAN — Hayır efendim. İçtüzük sarih. 
Lehte ve aleyhte birer kişi konuşur. 

Kanun açık oylamaya tabidir. Oy kutuları 
dolaştırılacaktır. 

Şimdi, bir diğer kanuna sıra gelmiştir. 

5. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve 
bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında ka
nun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayı
lı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırla
nan kanun tasarıları ve M ar aş Milletvekili Hasan 
Fehmi Evliya ile Adana Milletvekili Kemal Sarı-
ibrdhimoğlu'nun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu-
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nun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler I 
ihdasına dair kanun teklifi, Adana Milletvekili I 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Ver- I 
gisi Kanununun 68 nci maddesinin tadili hakkın- I 
da kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İçel Üye- I 
si Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 I 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddeleri- I 
nin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair Zirai I 
Vergi Kanunu teklifi, Adana Milletvekili Ahmet I 
Karamüftüoğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu t 
teklifi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . I 
12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu- I 
nunun 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesine I 
dair kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İzmir I 
Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 193 sayılı Gelir I 
Vergisi Kanununun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 nu- I 
maralı bentlerinin değiştirilmesine dair karıun I 
teklifi, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi M eh- I 
met Ünaldı'nın 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanunu- I 
nun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair 1 
kanun teklifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek I 
ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sa- I 
yılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile ge- I 
cici bir madde eklenmesine dair kanun teklifleri I 
ve Geçici Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/12, I 
2/66, 2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. 
Sayısı : 49) (1) 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde müzakereye 
başlıyoruz. Hükümet tarafından öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi teklif edilmiştir. Teklifi oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemde bulunan ve 1963 bütçe

siyle ilgisi dolayısiyle bu bütçeden evvel tetki
ki gereken «31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklen
mesi ve bir kısım hükümlerinin kaldırılması ve 
aynı kanunun geçici 5 nci maddesinin değiştiril
mesi hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun ta
sarıları ile yine aynı kanunun çeşitli hükümleri
nin kaldırılması, değiştirilmesi ve aynı kanuna 
yeni hükümler ilâvesi hakkında senatör ve mil
letvekilleri tarafından teklif olunan kanun tasa
rılarının» ivedilik ve öncelikle müzakeresini say-

(1) 49 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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gılanmla arz ve teklif ederim. 

Maliye Bakanı 
Ferid Melen 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
si hususundaki bu teklifi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde görüşmek istiyen-
ler?.... 

Sayın Savacı, lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi? 

SABAHATTİN SAVACI (G-ümüşane) — Le
hinde.... 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Üstün, siz lehinde 
mi, aleyhinde mi? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Üzerinde. 

BAŞKAN — Kemal Sarıibrahimoğlu? (Yok 
sesleri) 

Sayın Hasan Fehmi Evliya? Lehinde mi aley
hinde mi? 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş)' — Tek
lif sahibi olarak... 

BAŞKAN — Teklif sahibi olarak buyurun 
Sayın Evliya... 

HASAN FEHMİ EVLİYA (Maraş) — Çok 
muhterem arkadaşlarım; 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun birçok maddelerini tadil eden 
ve müzakeresi mevzuubahsolan hususlarda, ka
naat ve mütalâalarımı arz etmek isterim. İlk de
fa; karı - koca gelirlerinin vergi rejimi ve bu re
jim hakkında konuşmak isterim. Birçok memle
ketlerde karı - koca gelirlerinin, vergiye tâbi tu
tulması hususunda ayrı ayrı sistemler kabul edil
miş bulunmaktadır. Bu sistemler içinde «mecbu
ri toplanma» usulü k i ; bu sistemi kabul eden 
memleketler : Türkiye, Holânda, Belçika ve İn
giltere'dir. Bundan başka toplayıp bölme usulü 
karı - koca gelirlerini topladıktan sonra karı ve 
kocaya, hattâ çocuk adedine bölerek vergilendir
me usulü vardır. Bilhassa, toplayıp bölme usu
lü Amerika Birleşik Devletlerinde, Almanya'da 
ve Fransa'da belli başlı büyük devletlere, İsviç
re'de tatbik edilmektedir. Muhterem arkadaşla
rım ; bu sistemler içerisinde bizim kanunumuzun 
kabul etmiş olduğu esas mecburi toplama usulü
dür. Komisyonda müzakere edilirken, hususi sek
tör temsilcileri, müşavirleri bu sistemi tenkid et
mişlerdir. Çünkü, sosyal yapı itibariyle Türk ce
miyetinin yapısının esasını teşkil eden aileden 
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kan-koca gelirini toplıyarak vergi alma-usulü; 
aileyi himaye etme» esasından mahrumdur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aileleri vergiye tabi tutarken, biliyorsunuz, 

hepinizin başındadır, geçimini sağlamak için ai
le sıkıntı çekmektedir. Bu mevzu Almanj^a'da 
uzun boylu münakaşa edilmiş ve 1957 de Ana
yasa Mahkemesi, aileyi himaye etmemesi sebe
biyle bu sistemi reddetmiş ve Anayasaya muha
lefetinden dolayı böyle bîr kanunu iptal etmiş
tir. 

Çünkü Alman Anayasasının bir hükmüne*. 
göre kanunlar ailenin külfetini artıramaz. Aile
de karı* koça - gelirlerini ayrı ayrı toplayıp mü
terakki vergi sistemini tuttuğumuz zamany daha 
çok vergi) alma yol i ve neticesi değinaikta ve 
aileye böylece külfet yüjklendiği için Alman 
Anayasasına muhalif bulunmaktadır. Ailede 
mevcudolan Alman Anayasa Mahkemesi gelir
ler toplayıp, çocuk adetlerine dahi taksim eder 
rek ayrı, ayrı vergi tarhedilmesine karar ver
mekle aileyi himaye etmiştir. 

(Bizim Anayasamızda 32 nei maddede aynen 
şöyle yazmaktadır : «Aile Türk toplumunun 
temelidir. Devlet ve diğer kamu tüzei kişileri, 
ailenin, ananın ve çocuğun korunması için ge
rekli tedbirleri, alır ve teşkilâtı karar.» 

Anayasamızın aileyi himaye esprisine fru 93' 
ncü maddenin uygun olmadığı bir hakikattir. 
(Binaenaleyh mecburi toplama usulü değil de ge
rek kadınm geı ek erkeğin'gelirleri toplanarak 
aile fertlerine taksim usulü kabul edilmiş olsay* 
di bu mevzuda daha, iyi bir netice elde edilmiş 
olaeağmı sanıyorum; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bu 193 sayalı Kanunun memleketimi

ze getirmiş olduğu t yeni esaslardan birisi de zi
rai gelirin vergâye tabi tutulmasıdır, Daha doğ
rusu zirai gelir, evvelce verdiye tabi iken bu 
kanun^ memleket bünyesine ve gerçeklerine uy
gun; görülmemiş, Yüksek, Mfeclisinizee ertelen
miş^ bu* kanun tasarısı ile yeni (hüviyet kesbet-
miş; bulunmafctadir. (Birçok memleketlerde umu
miyetle tatbik edilen usul; zirai gelirlerin ver
gilendirilmesi usulü, Hükümetin teklifi veçhile 
direkt usul ve usul içinde götürüı veya muhase
be usulüne bağlıdır. Oarb memleisetleri ezcüm
le: Bkleşjk Amerika? Devletleri; Kanada, İngil
tere, Fransa, Almanya» ve İsviçre bu usulleri 
kabul etmiş bulunmaktadıriarı İtalya^da tama* 
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miyle başka bir sistem tatbik edilmektedir, zi
rai gelirlerde ayrıca sedüler vergilendirme usu
lü tatbik edilmektedir. Yalnız İsviçre'nin umu
mi olarak vergilendirme ve kanton hukukları 
hükümleriyle vergilendirme sistemleri de var
dır. Bunları bir tarafa bırarak dünyanın ne ka
dar medeni milletlerinin vergi sistemlerini alır
sak alalım, bunların memleketimize ne dereceye 
kadar uygun olup olmadığı hususunu mütalâa, 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyetten 
sonra, memleketimizin zirai bakımdan, haliha
zırda durumunu dünya memleketlerinin zirai 
bünyesi bakımından mukayese etmek zorunda
yız. 

Şimdi bunu sizlere bir nebze arz etmek iste
rim: Türkiye halen 25 325 000 hektar arazide 
ziraat yapar. Bu arazinin ancak muhterem ar
kadaşlarım; 1 130 000 hektarı sulanabilmekte
dir. Bu ziraat arazisinin 7 milyon hektarı az, 6 
milyon hektarı orta, 4 milyon hektarı şiddetli, 
8 milyon hektarı da çok şiddetli tükenme tehli
kesi ile karşı karşıyadır. Nüfusumuz senede 
% 3 artmakta ve yılda 9 milyon ton buğdaya 
ihtiyacımız bulunmaktadır. 1961 deki istihsali
miz 7 milyon tondur, şu hale göre, 2 milyon 
ton buğdaya ihtiyacımız vardır. Nüfusumuzun 
% 3 artmasına mukabil de senede 300 - 350 
bin ton ayrıca buğdaya ihtiyacımız vardır. Dün
yanın en çok ekmek yiyen bir milletiyiz... İsta
tistiklere göre adam başına istihlâk edilen buğ
day miktarı kilogram olarak İngiltere'de 90, 
İsveç'te 57, Portekiz'de 62,5, Fransa'da 102, 
Danimarka'da 46, İtalya'da 120, Yunanistan'da 
129, Kanada'da 86, Almanya'da 61,5 Türkiye'de 
ise 240 kilogramdır. Millî ekonomimizde ziraa-
tin rolünü iyice tebarüz ettirebilmek için, 
umumi nüfus bünyesinde ziraatte çalışanların 
miktarlarını ve nisbetlerini gözden geçirmek 
icabeder. 1955 yılı nüfus sayımına nazaran köy
deki çiftçi ailesi 2 553 692, yani 17 247 952 ki
şidir. Bu miktara kasaba ve şehirlerdeki ziraat-
le uğraşan kimseleri de ilâve ederseniz, mem
leketimizde nüfusun % 78 nin köylü ve çiftçi, 
% 22 sinin ise şehirli olduğu anlaşılır. Biz ken
dimizi ne kadar ileri memleketler seviyesindeyiz 
diye methedersek edelim, bir hakikat vardır ki, 
o da iktisaden geri kalmış memleketlerde nüfu
sun ve faaliyetin daha ziyade köyde ve ziraat 
alanında toplandığıdır. Görülüyor ki, zirai nü
fus memleketimizde ezici bir çoğunluktadır. Bu 
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hal Türk cemiyetine «köylü cemiyeti» damga
sını vurmakta ve millî ekonomimize zirai, bir 
karakter vermektedir. 

Ziraatin tek başına millî gelire kattığı de
ğer, diğer iktisadi faaliyetler alanlarının kattı
ğı değerin topuna bedeldir. Zirai faaliyetin 
millî gelire kattığı değer senede millî gelirin 
% 46,12 sidir. Diğer gelirler ise % 53,88 dir. 
Elimizde mevcut zirai işletmeleri tasnifte en 
doğru ölçü olan gelire ait bilgi bulunmadığı için 
ister istemez zirai işletmelerde satıh ölçüsünü 
almaya mecburuz. !Bu arazi ölçüsü 4753 sayılı 
Çiftçiyi topraklandırma Kanununda 500 dönü
me kadar olanlar küçük, 500-5 000 dönüme ka
dar olanlar orta ve 5 bin dönümden fazla arazi
ye malik olanlar ise büyük ziraat işletmeleri ola
rak kabul olunmuştur. 

Bu işletmelerin büyüklük ve çalışma tarzına 
tesir eden sayısız faktör ve kuvvetler mevcut
tur. 

Bu faktörleri aşağıdaki şekilde arz etmek is
terim. 

1. Toprak ve iklim; kıraç topraklarda ku
rulan işletmelerin bir aileyi geçindirebileceği 
arazi sathı memleketimizde 400 dönüm kadar 
olduğu halde yağışlı ve sulanan topraklarda da
ha çok az nisbetlere düşmektedir. Toprak fak
törüne tesir ile onun ıslahı mümkün olabilir ise 
de, bilhassa memleketimizde iklim unsuruna 
müdahale, mümkün değildir. Ziraat muayyen 
bir nisbette toprağın ve tamamiyle iklimin te
siri altındadır. Ziraat işletmelerinin büyüklük ve 
çalışmalarında iklimin rolü fazladır. Nitekim 
kurak olan Anadolu yaylasındaki ziraat işletme
lerindeki istihsalin sıklet merkezini hububat zi-
raati teşkil' etmektedir. Batıp ve kısmen ratıp 
iklime sahip sahil bölgelerinde ise sınai bitkile
rin yetiştirilmesi ön plâna alınmıştır, tütün, pa
muk ve saire gibi... 

Bu mevzuda kıraç arazilere gübre verilmez. 
Çünkü çiftlik gübresi memleketimizin birçok 
yerlerinde yakaeak olarak kullanılır. Suni güb
re dediğimiz ticari gübre ise pek mahdut işlet
melere inhisar etmekte olup köylü kullanmasını 
bile bilmez. Bilse alamaz, alacak olsa bulamaz. 

'Hayvanlarımızın fazla süt vermesi değil, ba
kımsızlıktan ve açlıktan ölmediklerine şükret
mek gerekir. 

Memleketimizde zirai sulama henüz tahak
kuk etmemiştir. Birçok bölgelerimizde ve kavu-
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rucu sıcaklarda ve kurakta Allahtan yağmtü* 
için duaya çıkmaktayız. 

Emeğinin semeresini bir yıl bekliyen çiftçi
nin sık sık mâruz kaldığı tabiî âfetlere karşı 
hiçbir garantisi yoktur. 

istihsale tesir eden diğer unsur da işletme 
büyüklüğüdür. Memleketimizin ziraat işletmele
rinin % 98 ini 500 dönümden az işletmeler teş
kil etmektedir. 

Bunun sebeplerinden birisi başta miras hu
kukumuz gelir, miras hukukumuza göre çocuk
lar müsavat üzere mirasçıdırlar. Çiftçi âmille
rinin ekseriyetle çocuk adedi çoktur. Çiftçi 
öldüğü zaman çocuklarına araziden başka istih
salde bulunmalarına müsait bir sermaye kalma
maktadır. Ekseriyetle tahsil durumları geri, 
ziraatten başka sanatları olmıyan bu insanlar 
az da olsa kendine ait arazide çalışmayı tercih 
etmektedir. Arazinin böylece küçük parçalara 
bölünmesi teknik ziraatin yerleşme ve gelişme
sini zorlaştırmakta ve istihsalin artmasına mâni 
olmaktadır. 

Zirai işletmelerin küçülmesine diğer bir se
bep de, çiftçinin sermayesinin noksanlığı sebe
biyle sermaye bulma gayesiyle, birçok çiftçinin 
toprağının bir kısmını elden çıkarma yoluna 
gitmesidir. 

Ziraat Bankası çiftçiye işletme sermayesi 
bakımından tatmin edemediği cihetle toprağın 
bir kısmını elden çıkarmaya mecbur kalmıştır. 

4753 sayılı Kanunun yanlış anlayış ve tat
biki arazinin küçük parçalara ayrılmasına ve 
zirai istihsalin azalmasına sebebolmuştur. Me
deni Kanunumuzda Devletin hüküm ve tasar
rufu altında bulunan araziyi; 

1. Menfaati umuma aidolan mallar, 
2. Sahipsiz mallar, diye ikiye ayırmıştır. 
Menfaati umuma aidolan mallarda mahiyeti 

itibariyle ferdî mülkiyet tesis edilemez, esasen 
ferdî mülkiyete salih de değildir. Bunlar yol
lar, köprüler, göller, kanallar, taşlık kayalıklar 
ormanlar v. s. gibi menfaati umumun istifade
sine arz edilmiş mallardır. Bunlar Devletindir. 
Bundan başka sahipsiz mallara gelince bunlar 

hâli, boş araziler olup ziraate salih ve üzerinde 
zilyedlikle ferdî mülkiyet tesis edilebilir. 

Bu gibi arazinin zilyedinin mütecavize kar
şı defi hakkı vardır. Bu defi hakkı fert tara
fından mütecaviz olan Hazineye karşı da kul
lanılabilir, Hazinenin burada râci hiçbir hakkı 
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yoktur. Tapu fazlası kısmı veya tapusuz ara
ziyi sahip ve zilyedinin elinden zorla alarak 
toprak komisyonları parça parça dağıtmakla 
hem hukuken yanlış ve haksız bir tasarruf yap
mış, hem de araziyi parçalara ayırmakla zirai 
istihsalin azalmasına âmil olmuştur. 

Zirai işletmelerde iş gücü : 
Yapılan istatistiklere göre Türkiye'de zirai 

sahada faaliyette bulunan vahit erkek iş gücü 
prodüktivitesi ancak, 4 300 kilogram hububat 
değerindedir. Yeni Zelanda'da ziraatle meşgul 
olan bir erkek iş gücünün prodüktivitesi 
175,600 kg., hububat, Avustralya'da bu kıymet 
123,500 kg., Kanada'da 46,500 kg., Amerika B. 
1). 41,700 kg., Danimarka 26,800 kg., Arjan
tin'de 26,600 kg., B. Almanya 14,700 kg. dır. 
Bizde ise sadece 4,300 dür. Bundan anlaşılıyor 
ki, zirai işletmede çalışan kütle çalışması lâzım -
gelenden çok daha fazladır. Hem de satıh pro
düktivitesinin az olması hasebiyle ziraatçinin ge
liri de az olmaktadır. Bunun çaresi ziraatte ça
lışan sınıfı azaltmakla hem fazla hâsıla olunur 
ve dolayısiyle hayat seviyesi de yükselir. 

İstihsale tesir eden musurlardan biri de zi
raat tekniğidir. Başta alet ve makina gelir. 

Umum tarla arazimizin ancak, % 44,55 i 
traktörle işlenebilecektir, diğer % 55,56 sı hay
vanla işlenmeye devam edecektir. Kaldı ki, 
memleketimize lüzumlu traktör miktarı 87 658 
olduğu halde 1957 ye göre mevcut 43 219 dur. 
Arazinin bir kısmı traktör kullanamıyacak ka
dar küçük bir kısmının ise traktör kullanmaya 
müsaidolmıyacak kadar arızalı olması hasebiyle 
traktörün kullanılamaması masraf ve emeği ar
tırmaktadır. 

İyi tohum kullanmak, gübreleme, haşere
lerle mücadele (Her senenin mahsulüne haşere 
% 15 - 20 civarında zarar vermektedir.) ve bil
hassa sulama, zirai mahsulü çoğaltıcı unsurlar
dandır. 

Şimdi muhtelif .memleketlerle zirai istihsal 
bakımından farklarımıza ait bâzı istatistikî ma
lûmat arz etmek isterim. 

Muhtelif memleketlerdeki satıh prodükturitesi 
buğday olarak 'kilogram hektar hesabiyle Nor
veç'te 1 997,10, İsveç 2 057,10, Danimarka 
3 367,10, İngiltere 2 658,50, İrlanda 2 244,20, 
Hol ânda 3 464,20, Belçika-Lüksemburg 2 885,70, 
Fransa 1 742,80, Bası - Almanya 2 457,10, İs
viçre 2 580,00, Avusturya 1 694,20, Portekiz 
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I 721,40, İtalya 1 508,50, Yunanistan 1 018,50, 
! Türkiye 990,00, Amerika B. D. 1 142,80, Kana

da 1 281,40 dır. 
I 'Muhtelif memleketlerde irat hayvanlarının 
I senelik ortalama verimleri bir ineğin süt veri

mi noktasından İzlanda 2 500,00, Norveç 
| 2 107,33, İsveç 3 281,17, Danimarka 3 330,00, 
I İngiltere 2 785,50, İrlanda 1 955f33, Holânda 
\ 3 786,67, Belçika - Lüksemburg 3 453,00, Fran-
I sa 1 974,40, Batı - Almanya 2 561,17, İsviçre 
; 2 925,00, Avusturya 1 918,50, Portekiz 1 236,00, 
j İtalya 1 758,67, Yunanistan 1 027,50, Türki-
I ye 416,83, Amerika B. D. 2 400,00, Kanada 
• 2 386,50 kilogram süt vermektedir. 
i 

j Bir tavuğun bile senede' verdiği yumurta 
; miktarı 47,67 iken, Amerika B. D. bu miktar 
! 139,00, Kanada'da 180,00, Danimarka'da 211,25 
! adede yükselmektedir. 
I Türkiye'de bir yumurta ancak 50 gram ağır

lığında iken, Danimarka'da! bir yumurtanın orta-
I hım a ağırlığı 60 gr. dır. 

(ieri kalmış olduğumuzu belirttiğimiz ziraat 
işletmelerimizin ziraat tekniğinin bugünkü du
rumda olmasının başlıca sebepleri de vardır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, bütün bunları 
i sizlere arz etmekten maksadım, bugün Türkiye'-
j de ziraat yapan kimseler ve Türkiye ziraatinin 
j ne durumda olduğunu izah etmek içindir. El

bette bu memleket kalkınmaya mecburdur. Or-
I tada bir plân vardır, 'bunun için Hükümet bir 

gelir sağlamak mecburiyetindedir. Türkiye'de 
hiçbir sınıfın vergiden dışarı kalmaması lâzım
dır. Anayasanın 'hükmü de hiçbir ferdin geli
rinden fazla vergi alınmıyacak ve fazla bir kül
fet yüklenmiyecektir. Fakat vatandaş sıfatiyle 
herkes kudreti dâhilinde vergiye de iştirak ede
cektir. Bunun hepsini kabul ediyoruz. Bu, el
bette, lâzımdır. Memleket ekonomisi bakımından 
da lâzımdır. İlerde çiftçiye hizmet edebilmek 
için do, yatırımlar için de yine vergi almak 
lâzımdır. Zaten bunun aksini kimse iddia ede
mez. Ama çiftçinin ve memleket ziraatinin 
içinde bulunduğu vaziyeti nazara alarak bâzı 
müsamahalar ve bâzı teşvik edici unsurları ve 
kaideleri kabul etmek lâzımgelir. 

•Esefle şuna işaret etmek isterim ki, getiri
len bu tasarıda teksifi ziraati teşvik edecek bir 
hüküm de yoktur. Meselâ, kanunun 12 nci mad-

J desinde muayyen yüz ölçümü tesbit edilmiş nok-
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Binaenaleyh, bu nisbet, yeni vergiye tâbi 

olan çiftçi kütlesine tatbik edilmediğine ve aynı 
vergiyi vereceğine göre, hiçolmazsa mükellef 
olan geniş çiftçi kütlesini, bilhassa, orta ve kü
çük çiftçi dediğimiz kütleyi himaye edebilmek 
için bâzı istisnalar kabul etmek zorundayız. 

Bu itibarla, ilerde müzakeresi mevzuubahso-
lacak, maddelerde geçici ve karma komisyon ta
dilâtının kabulünü istirham eder hepinizi hür
metle selâmlarım. 

M. Meclisi B : 
talar vardır. 400 dönüm hububat' eken «bir kimse 
bu vergiden muaftır. 

Arkadaşlar, farz edin ki, 400 dönüm hubu
bat eken bir çiftçi var, bu çiftçi, ekti ve biçmek 
üzere bıraktı; güz gelince biçecek. Fakat, bu
nun yanında, 401 dönüm, eken diğer bir çiftçi 
var. Bu da sulama yaptı, ıslah edilmiş tohum 
kullandı, zirai gübre kullandı, hasılı entansif de
diğimiz teksifi ziraat yaptı. 

Şimdi; 400 dönüm eken çiftçi, faraza 36 bin 
liralık gayrisâfi satış yaptı ; 401 dönüm eken 
çiftçi ise, 55 bin liralık satış yaptı. 55 bin liralık 
satış yapan çiftçi tamamından vergi verecektir. 
36 bin lira gayrisâfi satış yapan yani tembel 
çiftçi hiç vergi vermiyecektir. Binaenaleyh bir 
kalkınma devrinde ve memleketin ihtiyaçlarını, 
bilhassa kendi geçimini keneji ihtiyacını kendisi
nin temin etmesi için hiçolmazsa bu kanunda 
muayyen, teşvik edici unsurların bulunması te
menni olunurdu. Maatteessüf, bu konuda ziraati 
teşvik edici, bilhassa teksifi ziraat istihsali teş
vik edici unsurlar yoktur. Bendenz, Maliye Ve-
kline komisyonda sordum. 

Siz bu kanunla çiftçiyi adetâ tembelliğe teş
vik ediyorsunuz, aynı büyüklükte ekim yapan 
tembel çiftçi daha az vergi veriyor, kalkınma ve 
millî hâsılanın artırılması güdülen plânlı bir 
devrin kanunu böyle mi olmalıydı? 

Vekil Bey, cevaben çok kazanan çok vergi 
verir, siz avukat olarak çok kazanırsanız çok 
vermiyor musunuz dediler? Bu cevap itiraf et
meliyim ki, beni hiç tatmin etmedi. 

İstirham ederim arkadaşlarım, bir avukatın 
kazancı nihayet, şahsidir. Ama bir çiftçinin is
tihsali kazancı itibariyle şahsi olmakla beraber, 
millî istihsali artırması ve memleket ihtiyaçları
nı karşılama bakımından elbette bir avukatın 
kazancı ile kıyas edilemez. Bu sarihtir. 

Hasılı arkadaşlarım, daha buna benzer ten-
kicl edilecek birçok taraflar vardır. Meselâ bu 
kanunun 13 ncü maddesinde, Karma Komisyo
nun kabul etmiş olduğu 50 bin lira gayrisâfi sa
tışı Hükümet çok görmektedir. Halbuki demin 
arz ettim, ziraat erbabının verdiği vergi nisbeti, 
diğer vergi mükellefinden aşağı değildir, Gelir 
Vergisi aynı nisbette ona da tatbik edilmekte
dir. Halbuki Gelir Vergisinin ilk tatbikatında 
vergi mükellefleri % 36 dan fazla vergi ödemi-
yorlardı. 

BAŞKAN — Sayın Nuri BayarL Yok. 
Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, vergi konuları huzuru
nuza intikal edileden beri bendeniz tasarıların 
aleyhinde konuşuyordum. 

Şimdi ise, huzurunuzda, vergi reformunun 
bir numaralı kanunu, Gelir Vergisi ve Kurumlar 
Vergisi Kanunu mevzuunda, lehinde söz almış 
bulunm aktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, evvelâ Türk vergi 
reform denilince, haddizatında Türk vergi siste
minin en mühim kısmını teşkil eden Gelir ve Ku
rumlar Vergisi başta gelir. Modern vergicilikte 
masif karakterde olan bu vergi Devlet varidatı
nın birinci kaynağını teşkil eder. Bu verginin 
hazırlanmasında; hususiyle verginin gerek Ma
liye Vekâletinde teşkil olunan vergi komisyonu
nun, gerekse arkadaşlarımızın teşkil ettiği muh
telit komisyonun emeği üzerinde durmak iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek Maliye Vekâ-
letindcki çalışmalar, gerekse Karma Komisyon
daki çalışmalar vergi reformu, vergi ıslahı isti
kametinde olmuştu r. 

Bu bakımdan, Maliye Bakanlığındaki, dü
şünüşlerini gayet iyi bildiğim, bu verginin hazır
lanmasında emeği geçen değerli arkadaşlara, 
uzmanlar kuruluna huzurunuzda şahsan teşek
kürü bir borç bilirim. 

Bu kurulun, Türkiye vergi mevzuatındaki 
düşünüşü, plân istikametinde, verginin hafifle
tilmesi, vergi tatbikatının kolaylaştırılması isti
kametinde olmaktadır. 

Bizim arkadaşlarımızın teşkil etmiş olduğu 
muhtelit komisyonun yukarda arz ettiğim espri 
üzerinde çalışmalarını teksif etmişlerdir. Tür
kiye gerçeklerine, realitesine uydurmak istika-
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metinde emek vermişlerdir.' Bu arkadaşlarımı
zın emeklerini bu mânada takdirle anarım. 

Muhterem arkadaşlar, bu vergi reformu is
tikametinde bendenizin görüşüm şudur; bun
dan evvelki konuşmalarımda, Hükümetin rezerv
lerden istifadesi hususunda vergi zamlarını ten-
kid ederken, Hükümetin arzu ettiği varidatı 
sağlıyamıyacağı kanaati ile tenkidlerimi arz et
miştim. 

Halbuki şimdi; bu kanunu müdafaa ederek, 
huzurunuzda Hükümete şu müjdeyi, kâhin ola
rak değil, dünya tatbikatının bir neticesi ola
rak arz etmek isterim : Bu verginin tatbikatın
da Hükümet muvaffak olacaktır. Diğer vergi
lerdeki tenkidlerimin aksine burada almış ol
duğu tedbirler ve getirilmiş olan hafifletici 
hadlerle Hükümetin bu vergi hâsılatında um
duğundan daha fazla varidat Bağlıyacağını tah
min etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir defa daha faz
la varidat hususunda ne derece emek verilirse 
verilsin vergi almanın bir hududu vardır. Fi-
nans ilminde bir verginin tehlike hududuna işa
ret edilir. Bu hudut geçildikten sonra, istedi
ğiniz kadar vergi getirin, hiçbirisinde muvaf
fak olmak imkânı kalmaz. 

Binaenaleyh, bu hudut geçildi mi, yani, va
tandaşın vergi vermekte bıkkınlık gösterdi mi, 
kaçakçılık v. s. usullere başvurmak mecburiye
tinin vergi psikolojisi bakımından .hissedildiği 
andan itibaren, artık vergi zamlarmdan sarfı
nazar etmek lâzımdır. 

Şimdi, önümüzdeki tasarı, tamamiyle bunun 
zıddına Türkiye'de bu yergi realitesi nazarı 
itibara alınarak meydana getirilmiştir, zannedi
yorum. Bendeniz verginin vatandaş için demok
ratik bir terbiye unsuru olduğuna kaaniim, ar
kadaşlarımızın da dün işaret ettikleri istika
mette vatandaşların buna katılması zaruretine, 
vatandaşlık haklarını nasıl kullanıyorlarsa, va
tandaşın vergi vermesi de vatandaşın terbiye 
bakımından, demokratik nizam içinde vazifesi
dir, inancına iştirak ediyorum. 

Vatandaş, bu vazifeyi ifa ederken, vergi 
kudreti dâhilinde olmalıdır. Kudretini aşan bir 
hal alacak olursa, o zaman angarya haline ge
lir ki, işte o zaman tehlike hududu başlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vergi reformu 
ile küçük sanatları, Ziraat Vergisini içine alan 
hükümler ihdas edilmiş bulunmaktadır. 
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Gelir Vergisinin umumi olması ve bu kü

çük sanat vergisini de bünyesi içerisine alması 
Gelir Vergisinin umumi telâkkisine uygundur. 

Dün burada bir muhterem arkadaşımız, Ge
lir Vergisinin dönüm verimi üzerinden yani po
tansiyel hâsıla üzerinden alınması tezini müda
faa etti. 

önümüzdeki tasarı bunun zıddı hüküm vaz'-
etmiş olmakla gerek teorideki yergi anlayışına, 
gerekse Türkiye'nin şartlarına uygun şekilde 
hareket edilmiş bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, Ziraat Vergisinin bu Gelir 
Vergisi Kanunu içinde yer almasını tasvibet-
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlar; Gelir Vergisi içinde 
yer alan Ziraat Vergisi, diğer memleketlerde, 
bizden çok daha ileri olan memleketlerde kolay 
muvaffak olmuş bir vergi değildir. Bu bakım
dan hayli değişiklik arz etmekte, hayli tatbi
kat güçlüğü göstermektedir. Bizde ilk sene bu
nun müsamahalı bir şekilde tatbik edilmesi, son 
derecede isabetli olacaktır. 

Yine bu hususta götürü usulün geniş tutul
muş olması da verginin muvaffak olabilme 
şartını teşkil eder. Haddi zatında burada da gö
türü usulün geniş tutulmuş olması, birçok mev
zuları birçok mükellefi vergi mevzuu içerisine 
almak suretiyle verginin verimliliğini artırıcı 
istikamettedir. Esasen aksi şekilde düşünmek 
de mümkün değildir. Verginin, vergi almak 
gayreti istikametinde vergi ihdas etmenin men
fi netice verdiğini arz etmiştim. Bu bakımdan 
burada da götürü usulün geniş tutularak bir
çok mükellefe kolaylık sağlanmış olması vergi 
varidatına müspet tesir edecek mühim bir un
surdur. 
Muhterem arkadaşlarım, bu tasarının muvaf

fak olma şansına işaret ederek dünya tatbika
tında da vergi reformunun daima hafifletici is
tikamette olduğuna işaret etmek isterim. 

Bilhassa Almaya'dan misal vermek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım, Almanya vergi 
mevzuundaki hafifletmeler ve vergi dilimlerinin 
ziyadeleştirilmesine son zamanlarda mütaaddit 
defalar bag vurulmuş ve her birisinde de müs
pet sonuçlar elde edilmiştir. Almanya'da 1950 
yılında 14,7 milyar Doiç marktan ibaret olan 
Piskal hasılatın tutarı 1961 yılında 53 önde beş 
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milyar D. M. yükselmiş, yine 1962 de 56 on
da sekiz milyar D. M. a yükselmek suretiyle ver
giyi hafifleten Almanya'da şimdi ne derecede 
bir netice verdiğini bu rakamlar ortaya koy
maktadır. Yine Almanya'da genel fiyatlar se
viyesinin artışı, kayıtlara göre, yüzde 24 iken 
buna mukabil hayat standardı yüzde seksen ve 
ücret seviyesi yüzde 94 civarında seyretmiştir. 
Bu Almanya için mühim neticenin en mühim 
faktörü Almanya'da tatbik edilen sosyal pi
yasa ekonomisi ile beraber vergilerde yapılan 
indirimler teşkil etmektedir. Alman Maliye 
uzmanlarının bilhassa İsrarla üzerinde durduk
ları husus vergilerin bu istikamette hafifletil-
mesinin daima Maliyeye fazla varidat sağlamış 
olduğudur. Muhterem arkadaşlarım yalnız Al
manya'da değil, hemen bütün Batı memleketle
rinde vergiyi azaltma istikametinde vergi indi
rimlerini artırma istikametinde reform ve ope
rasyonlara baş vurulmuş ve bunlardan müspet 
netice elde edilmiştir. Ve bu netice bidayette 
mütehassısların tahminlerini de aşarak büyük 
meblâğlara vâsıl olduğu görülmüştür. Binaena
leyh, Türkiye için de aynı neticeyi biz de şim
diden tahmin etmekteyiz. Reyimi bu tasarının 
lehinde kullanacağım ve temennim odur ki, bun
dan sonra da bu tarz vergi mevzuunda getirile
cek teklifler tahfif edilmiş, azaltılmış, dilimle-, 
re ayrılmış şekilde olması ve vatandaşın seviye
sine uygun istikamette olsun. 

Yine bir temennim yalnız Gelir ve Kurum
lar Vergisinin değil, yine bu vergilerin muvaf
fakiyet şartının, tatbikatında ehemmiyet kes-
bettiğine işaret ederek Vergi Usul Kanununda 
yeni kolaylıklar sağlıyacak vergi mükellefine 
ağır gelmiyecek reform tasarısının da bir an ev
vel getirilmesi reformu tamamlamak yönünden 
ehemmiyetle temenni etmekteyim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ahmet Üstün.. 
AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; evvelâ bir hususu tesbit etmek 
icabediyor. Kalkınma hızımızı artırabilmek için 
Yüce Meclislerin kabul etmiş olduğu plânın 
tatbik ve tahakkuku maksadiyle Hükümet tara
fından getirilmiş olan Vergi kanun tasarıları
nın müzakeresi esnasında hakikaten memleke
tin gerekçeleri üzerine hiç eğilmeden sadece 
- tabiî bütün konuşan arkadaşlarımı kasdetmiyo-
rum, bâzı arkadaşlarım için söylüyorum - kü-

2 7 . 2 . 1963 0 : 2 
çük hesapların peşinden sürüklenmişlerdir. 
Onun için bu kürsüyü beyhude işgal etmişlerdir. 

Şunu tesbit etmek lâzım. Bu memleketin 
kalkınma hızının artırılmasına inanıyoruz mu, 
inanmıyoruz mu? İnandığımızı Plân Kanunu
nun kabulü ile meclislerimiz tesbit etmişlerdir. 
Şu halde bu kalkınma hızının artırılması hangi 
yollaı olacaktır? Bize yardım etmekte olan dost 
zengin devletlerin, bu zenginliğe ulaşabilmek 

, için tatbik ettikleri plân ve programı hedef tu
tarak mı, yoksa Türkiye'ye mahsus yeni ' bir 
usulle mi? 

Bunu da Sayın Adalet Partili arkadaşları- , 
mızın Hükümete iştirakleri, sırasında plânın lü
zumuna ve zaruretine oylafiyle iştirak ettiklerine 
göre, demek ki Meclis olarak plânlı ve programlı 
kalkınma hızının tahakkuk ettirilebileceği itti
fak halinde kabul edilmiş bulunmaktadır. Şu 
halde gelen vergi kanunlarında her hangi bir 
adaletsizlik olacağı düşünülerek itiraz olunabi
lir. Fakat bâzı arkadaşların, «Türk Milleti bu
gün bu vergileri kaldıracak durumda değildir, 
Ankara'nın sokaklarına iki mala, iki kürek as
falt dökecek durumda değildir.» gibi bu mem
leketin menfaatleriyle hiç ilgisi olmıyan küçük 
menfaatler peşinde koşan bu 'kürsüyü boşuna 
işgal etmemeleri icabederdi. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi sizlerin de mem
nun olmanız için söylemek isterim ki, elbette 
hepiniz bilmektesiniz, bugün Türk köylüsü bu 
plânın tatbikini dört gözle beklemektedir. Dört 
g'özle bu plânın tatbik edilmesi sayesinde susuz
luktan çatlıyan dudaklarının suya kavuşmak 
suretiyle bu susuzluğunun giderileceğini, halen 
dünyada milletlerin fezaya yolculuk ettiği bu
gün, Türkiye'de kendi arabasını, kağnısını ge
çirmeye sahibolmıyan yollardan kurtularak sa
limen geçecek yolları istemektedir ki, bunun 
için kendisine terettübedecek fedakârlığı seve 
seve göze almış bulunmaktadır. Ama bugün za
vallı Türk köylüsü ve zavallı Türk işçisi diye 
onlardan kendi hesaplarımızın tahakkukuna ça
lışıyoruz. Milletvekilliği vazifesi bu değildir ar
kadaşlar. Doğru değildir, maalesef vazifemiz 
bu değildir. 

Şimdi benden evvel konuşan kıymetli arka
daşım Sabahattin Savacı Beye çok memnun ol
dum, son kanun tasarısının hakikaten lüzumu
na inandığını ifade ederek beyaz oy kullanacak 
ğım açıkça söylemişlerdir. 
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Hakikaten, bilhassa kazancı az olanlar için 

eski Gelir Vergisi nisbetine naızaran biraz da
lı a vergi indirimi vardır. 

Şimdi, yeni ihdas olunmakta olan Zirai Gelir 
Vergisine gelince : Bâzı arkadaşlar, bilhassa tek
lif sahibi arkadaşlar Hükümet görüşünün zıd
dına bâzı fikirler ileri sürmektedirler. Bu mem
leket gerçeklerine uygun mudur, değil midir? 
Meselâ, bir nevi Arazi Vergisi mahiyetinde ver
gi alırısın derler ve bu adaletsizliği gidermek 
için toprakların verimine göre bu vergi nisbet-
leri konsun ve ayrıca Gelir Vergisinin dışında, 
münhasıran bir Gelir Vergisi kabul edelim, der
ler. Arkadaşlar, eğer çiftçiyi himaye etmekse 
maksat, ister ayrıca bir Gelir Vergisinin için
de bulunsun, isterse doğrudan doğruya Gelir 
Vergisinin içinde bulunmasının ehemmiyeti yok
tur, yeter ki realiteleri görebilelim ve sosyal 
adalet prensiplerine uygun bir hüküm vaz'ede-
lim. 

Şimdi arkadaşlarım, tasarının isabeti şurasın-
dadır : Evvelâ, Türkiye'nin coğrafi bakımdan 
ve topraklarının değeri bakımından ramtakalar, 
bölgeler birbirinden çok farklıdır. 

Meselâ Adana'da bir dekar araziden bir sene
de üç defa ayrı mahsul alan çiftçi vatandaşları
mız yerine, Ankara'nın kıraç, topraklarından 
ancak senede bir ıdefa hattâ iki senede bir defa 
nadas yapmak mecburiyetindesin, değilse o tar
layı boş yere işgal etmiş olursun. Bu takdir
de alın terinin karşılığını dahi alamazsın. 

Bu itibarla eğer dekar başına veyahut arazi 
vergisi diye bir vergi almak yoluna gidersek bu 
adaletsizlik olur. Hükümet diyor ki, bu 13 ncü 
maddede bir senelik satışı mahsulünün satışı 50 
bin lirayı geçerse, 50 bin liranın üstünde kazanç 
temin eden çiftçiden vergi alınacak. Benim bir 
temennim vardır. Allah Türk çiftçisinin hepsi
ni 50 bin liradan fazla mahsul idrak eder hale 
getirsin. Hepimizin alacağı tedbirlerle ve gay
retlerle Allah onlara bol mahsullü yıllar nasih
atsin. 50 bin liralık mahsul alan Türk çift
çisi seve seve vergisini vermeye hazırdır. Yalnız 
burada tadadedilen 12 nci maddede bunlar bu 
50 bin liranın kontrolünü sağlamak maksadiyle 
konulmuş hükümlerdir. Fakat bu hükümler ben
ce hiçbir zaman buradaki tahdidedilen, ' gerek 
dönüm itibariyle gerek aded itibariyle ağaç ola
rak, gerekse büyük ve küçükbaş hayvan itiba
riyle bunların esas değeri 50 bin liranın üzerin-
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de olmadığı için çiftçi bu imkânlara sahibolma-
dığı müddetçe ne kadar verimli mahsul yılı olur
sa olsun 50 bin liranın üzerinde bir kazanç temin 
etmesine imkân yoktur. Şu halde lüzumsuz ye
re hiçbir suretle devlete vergi vermiyeeeği halde 
birçok vatandaşları da beyanname vermek Hü
kümet kapışma giderek, efendim ben şu kadar 
kaldırdım, bu kadar ektim gibi hesap verme 
mecburiyetine lüzumsuz yere sevk etmiş oluruz. 
Bu miktarları artırdığımız takdirde tahmini ola
rak, hiç değilse tahmine yakın olarak bir hesap
la bunu tahlil ettiğimiz takdirde 13 ncü madde
de zikredilen 50 bin lira satış yapan, yani eline 
50 bin lira geçecek kadar satış yapan çiftçiden 
vergi almak yolundaki vergi kanunu, zirai gelir 
vergisi kanunu, bugün bizim bünyemize uymak
tadır. Bu takdirde bendeniz de mükellef olaca
ğım ve seve seve vergi vereceğim. Her gittiğimiz 
yerde, bilhassa bundan evvel çıkan bir kanunla 
hudutları gayet dar tutulduğu için köylü vatan
daşı devlet kapısına hesap vermeye sevk eden 
hükümler çok korkutmuştur. Bugünkünü izah 
ettiğimiz zaman memnun olmakta ve müteşekkir 
olmaktadır ve kendisi ben 50 bin liralık mahsul 
satayım üstünü devlete vermeye hazırım gibi ha
kikaten büyük bir iştiyakla bu kanun hükümleri
ni, benimsemektedir. 

, Sevgili arkadaşlarım; gerek bu kanun tasarı
sı, gerekse bundan evvel Yüce Meclisin kabul et
miş olduğu kanun tasarılarının, Türk milletinin 
menfaatine olduğunu, Türk milleti, (yalnız me
bus seçilme gayretini güdenlerin dışında) binbir 
ihtiyacın içinde olduğunu bilen, onun acısını çe
ken büyük kütleler takdir etmektedir. En kü
çük bir tereddüdünüz olmasın. (Ortadan Bravo 
sesleri) 

Sizler eğer vatandaşla karşı karşıya gelirse
niz ve bu memleketin realitelerini intikal ettirir
seniz, alacağınız cevaplar, benim burada söyle-
diklerimdir. Çıkarsınız onlara dersiniz ki, Anka
ra'nın sokakları çukur çukurdur, içecek su ve 
elektriği yoktur, vatandaş o anda belki sizinle 
beraber olur. Fakat siz çıkıp da Ankara Bele
diyesini 125 milyon lira borçla devrettiniz dedi
ğiniz zaman vatandaş elini şakağına dayıyarak 
düşünmekte ve hükmünü isabetle vermektedir. 
(Ortadan, gürültüler) (Anlaşılmayan müdaha
leler) 

BAŞKAN — Sayın Üstün siz devam buyu
run. Lütfen müdahale etmeyiniz arkadaşlar. 
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AHM:ET ÜSTÜN (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlarım; her zaman olduğu gibi biz, bir da
ha milletvekili seçilebilmek endişesinin dışında 
bize milletvekilliği payesini veren Türk mille
tinin yanında, büyük mesuliyeti ve vebalinin 
omuzlarında olduğunu idrak eden insanlar ola
rak Türk milletinin bugün içinde bulunduğu 
ağır şartlardan kurtarılmasının yolunun, bu yol 
olduğuna inanmaktayız. Siz ne derseniz deyiniz, 
hüsranla karşılaşacaksınız, göreceksiniz, bugün 
bu vergi hakikaten büyük mikyasta fiyat artı
şına sebep olmayacak. Ama vatandaşa büyük nis-
bette hizmet imkânı sağlıyacak bu vergiler va
tandaşı memnun edecek, fakat sizi müteessir ede
cektir. Sizin endişeniz de zaten buradadır, ite
nim üzüntüm de aynı şekilde buradadır. 

Arkadaşlar, biz evvelâ Türk milletini temsil 
ediyoruz. Bugüne kadar bu plânın bu kürsüye 
geldiği andan itibaren dış yardımı kesebilmek 
için ellerinden gelen gayreti sarE etmektesiniz. 
Neden dış yardımın kesileceği hususunda bir 
haber duyduğunuz zaman bayram havası içinde 
kalıyorsunuz1? (Soldan gürültüler) Bu mudur 
memlekete hizmet? 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen
dim. Riyaset vazifesini yapar. Sayın Üstün ka
nuni a-ilgili olarak konuşun, sadede gelin. Sayın 
Arıkan müdahale etmeyin, Riyaset vazifesini bi
lir. 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Sevgili arka
daşlarım. Gerçi Maliye Vekili öyle takdim etti
ler ama, bir kanun tasarısı münasebetiyle bu 
kürsüde 1962 nin ve henüz gelmemiş olan 1953 
ün bütçesinin bir kere daha dış yardımların 
hepsinin münakaşa ve müzakeresini yaptık. Ge
niş geniş konuştunuz. Lütfen biraz tahammül 
edin. 

Sevgili arkadaşlarım; Hükümet tasarısı ha
kikaten çok isabetlidir, hayırlıdır, Türk milleti
nin yüzünü güldürecek mahiyettedir. Bu itibar
la, elbette göğsümüzü gere gere en küçük endi
şeye kapılmadan su bekleyen, yol bekleyen, okul 
bekleyen, öğretmen bekliyen vatandaşların hiz
metlerini yapabilmek maksadiyle, reylerimizi 
vereceğiz. 

Hürmetlerimle. (Ortadan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlarım ; 
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Teklif sahibi olarak huzurunuzda konuşmak

tayım. Teklifime dokunmadan evvel bu kanu
nun tümü hakkında bir iki kelime arz etmek 
isterim. Huzurunuza gelmiş olan bu kanun. Bü
yük Millet Meclisinin halk işleriyle enerjik, can
lı alâkasının bir örneğidir arkadaşlar... 

Biliyorsunuz, Millî Birlik Hükümeti zamanın
da bir Zirai Gelir Vergisi Kanunu çıkarılmıştı 
ve kanun neşredilmişti, tatbikata girme vaziye
tinde idi. Yurdun dört bir tarafından bütün 
partilere, bütün milletvekili ve senatörlere gelen 
vatandaş feryatları üzerine, Büyük Meclis, ik-
tidariyle, muhalefetiyle, koalisyonu ile, vatan
daş feryadının arkasındaki meseleye eğilmiş ve 
görmüştür ki, böyle bir kanun tatbik edildiği 
zaman vatandaştan vergi almamıyacak, bilâkis 
millî servetler heba olacak... Bursa'dan, Mer
sin'den gelen vatandaşlar, ağaçlarını sökmeye 
başladıklarını o canım ağaçları, şeftali ve por
takal ağaçlarını sökmeye başladıklarını bildir
mişlerdir. İşte Büyük Meclisimiz, bu mesele üze
rine ciddiyetle eğilmiş ve o kanunu, enerjik eli 
ile durdurmuştur. Şimdi Türk vatandaşının ve 
Türk köylüsünün daha munis karşılıyaeağı ve 
onun isteklerine uygun bir kanunu getirmiştir 
ki, İm başlı başına demokrasinin bir zaferidir. 
Başka rejimlerde halk iradesinin ve ıstırapları
nın bu kadar çabuk akis bulması imkânı yok
tur arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu getirilen kanunun içerisinde 
Zirai Gelir Vergisi de vardır. Bu da, Türk Mil
letinin uzun yıllar beklediği, özlediği ve istediği 
bir hususun, gerçekleşmesidir. Bundan evvelki 
Anayasamızda ve bu Anayasamızda yer almış 
olan eşitlik prensibini ihlâl eden ve yalnız bir 
kısım vatandaşlardan izahı mümkün olnnyaeak 
şekilde vergi alınmaması hususu bugün orta
dan kalkmıştır. Nitekim, 1951 senesinde Bakan
lar Kurulu kararı ile kurulan «Antidemokratik 
kanunları tesbit eden» ilim heyetinin raporun
da hüküm boşlukları başlığı faslında Zirai Gelir 
Vergisinin mutlaka ve mutlaka getirilmesinin 
lâzımgeldiği gösterilmiştir. 1951 senesinde, ileri 
sürülen sonra yavaş yavaş vatandaşa malolan 
bu hakikat bugün gerçekleşmiş bulunuyor. 

Bu kanunlar üzerinde tümü üzerine çift ko
nuşmalar yaptık; bir umumi görüşme yaptık, 
bir de şimdi tekrar görüşüyoruz. Birinci görüş
mede bâzı arkadaşlarımız, Caldor raporuna te
mas ederek ve Aşar Vergisine temas ederek ko-
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nuştular. Adetâ âşarm tahassürünü huzurunuz- I 
da ifade ettiler. Bendeniz yanlış hatırlamıyor
sam, büyük Atatürk'ün İstiklâl Harbi esnasın
da ve istiklâl Harbinden sonra, Türk köylüsüne 
vadettiği ve yaptığı en büyük eser, âşarm il-
gasıdır. Mustafa Kemal'in millet için lüzumlu 
9 maddesinden birisi olarak âşarm ilgası yer 
almıştı. (Binaenaleyh, biz, Mustafa Kemal'den 
daha iyi düşünmüyoruz. Mustafa Kemal, bizim 
düşüncelerimizin zuhdesini teşkil eden bir adanı, I 
onun için onun izindeyiz. Onun için biz aşardan I 
bahsetmeye kalkışırsak, Mustafa Kemal'in ru
hu muazzebolur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Huzurunuza gelen bu tasarının ayrı bir özel

liği de vardır: Türkiye, nispî temsil sistemini 
yeni yaşamaktadır. Türkiye'de birinci koalisyon 
zamanında çok kıymetli Adalet Partili arkadaş
larımızla beraber biz de plân hedefleri strateji- I 
sini kabul ettik. Bu plân hedefleri stratejisinde 
kalkınma hızını tesbit ettik, plânı hazırladık, 
Meclise getirdik. Şimdi bugün huzurunuzda olan 
kanun, o gün kabul edilen, ikinci koalisyon ta
rafından da teyidedilmiş bulunan plân hedef
leri stratejisindeki prensiplerin tatbikatından 
başka bir şey değildir ve bu eser bu sebeple bi
zim müşterek eserimizdir. Bunu unutmamak, lâ
zımdır. Ayrıca, müşterek olmasına ve müştere
ken yapılmış olmasına da mecburuz. Çünkü, nis
pî temsil sisteminde bugün bizim başladığımız 
işe yarın bu kıymetli arkadaşlarımızın devam 
etme mecburiyeti vardır ve Sabahattin Savacı 
arkadaşımı ileri görüşlü bir politikacı olarak 
selâmlamaktayım, huzurunuzda. I 

Muhterem arkadaşlarım, tümü üzerinde söy-
liyebileceklerim bundan ibarettir. 

Bir de bendenizin buraya vermiş olduğum 
bir kanun teklifim var. Bu kanun teklifinde 
serbest meslekte götürü masraf usulünü teklif 
etmiştim. Bu teklif de şahsi bir teklif değildi, 
umumi bir isteğin benim tarafımdan ifadesin
den başka bir şey değildi. Doktor, röntgenci, I 
avukat, dişçi gibi dalın ziyade, sermayeden zi
yade, fikrî çalışmaya dayanan insanların Tür
kiye'nin ahvali içinde gece gündüz çalışan in
sanların masraflarının götürü olarak yazılması 
usulünü teklif etmiştik. I 

Getirilen tasarıda, bunun bir kısmı, bâzı mas- I 
raflara has olmak üzere, kabul edilmiş bulun- I 
maktadır, tamamı kabul edilmemiştir. Onlar da j 
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şunlardır: % 10 olarak isterse bir mükellef na
kil vasıtası şehir içi ücretleri, özel otonun iş 
için kullanılması halinde yapılan masrafların 
yarısı, PTT masrafları, asansör masrafları, ka
pıcı, iş yeri gibi ücretleri için % 10 bir mas
raf kabul edilmiş. Serbest meslek erbabı bir 
mükellef bunu kabul ederse % 10, üst tarafını 
da yine eskisi gibi defterine yazmak mükellefi
yetinde tutulmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, 'bunun içinde bulunan 
bir insan olarak meslek erbabı tarafından ne 
kadar ağır bir iş olduğunu arz etmek isterim. 
Serbest meslek erbabı normal memurun, normal 
iş yerinde çalışan insanların evine gitmek üze
re saat 5 te, kapısını kapatıp çıktığı zaman işe 
başlar. Saat 5,5, 6, 7 olur, 'gelenleri dinler, has
taları muayene eder, dâva lâyihalarını hazırlar, 
uğraşır. Geceleyin de kafasında bu dâvalar var
dır. Ayrıca, bu insan okumaya da mecburdur. 
Muayyen bir işi yapmak için okumaya, hazır
lanmaya da mecburdur. 

Şimdi, bu binbir işin arasında bilmem nere
ye verdiği 10 kuruşluk, 50 kuruşluk kahve pa
rası ; şuraya verdiği bahşiş, masraf ve Türkiye'
nin şartları içinde vermeye mecbur olduğu bü
tün hesapları bir araya getirdiğimiz takdirde 
hocamız Neumark'm hazırlanmasına iştirak et
tiği Grolir Vergisi Kanunundaki sisteme uygun
dur. Teknik bakımdan da şöyle olmak lâzım
dır, Maliye burada, Bakanlık olarak Bütçe Ko
misyonunda ve bütçe gerekçesinde ifade edildi
ğine göre 1960 yılında 212 699 beyannameli 
mükellefin 140 897 si 7 500 liradan az bir be
yanda bulunmuştur ve hakikat böyledir, arka
daşlar, hakikat böyledir. Avukat ve doktorun 
geniş bir kütlesi az kazanır, herkesin bildiğinin 
zıddına avukat, doktor az kazanır ekseriyeti. 
Ama çok kazananları da vardır. Bunlardan % 5 
ve % 10 u çok kazanır. Binaenaleyh burada ko
nuştuğumuz, hakkını savunduğumuz kimseler 
o, çoğun çoğunu kazanan muhterem insanlar 
değil, az kazanan insanların durumudur. Gözü
küyor burada. Bunlardan % 66 sı 7 500 den 
aşağı beyanname vermişlerdir. Bu doğru mu
dur, değil midir? Bence doğrudur. Bu meslek 
teşekkülünün içinde vazife görmüş arkadaşları
nın durumunu bilen bir insan olarak, söylü
yorum, doğrudur diyorum. Çok güç kazanır 
ama, «kazanamıyorum» diyemez. Bir kimse 
serbest meslek erbabı ise «ben kazanamıyorum» 

— 630 — 



M. Meclisi B : -
diyemez. Bu takdirde kendi aleyhine reklâm 
yapmış olur. Bu bakımdan daima çok kazanı-
yormuş gibi gözükmeye çalışır. Yüzbinlik da
valardan bahsedilir, doktora sabahtan akşama 
kadar gelen hastalardan bahsedilir. Çoğuna pa
rasız, bedava bakmıştır. Bu sebeple muhterem 
arkadaşlarım, tekrar maddesi geldiği zaman te
ferruatına girmek şartiyle, izah edeceğim. Gö
türü usulün kabulünde maliyeye hiçbir zarar 
gelmez. Hattâ maliyenin kârı olabilir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel

miştir. Leh, aleyh ve üzerinde ikişer mebus ar
kadaş konuşmadıkları için oyunuza koyamıyo
rum. 

Sayın Kemal Sarıibrahimoğlu. 
KEMAL "SARIÎBRAHÎMOĞLU (Adana) — 

Muhterem arkadaşlarım, Gelir Vergisi bilhassa 
Zirai Gelir Vergisi üzerinde birçok arkadaşları
mız görüşmüş bulunuyorlar. Onun için ben kısa
ca bâzı noktalar üzerinde duracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, biliyorsunuz aylar
dan beri bu mevzu münakaşa edilegelmektedir. 
Hakikaten ehemmiyetli bir mevzu, üzerinde du
rulmak, sorup soruşturulmak iktiza ederdi. Bu 
da tatminkâr olmamakla beraber Yüksek Mec
lisin hinim eti ve büyük tazyiki ile yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, af buyursunlar, ben 
maliyeci arkadaşlarımı darıl masmlar, tenkid et
mek zorunda ve durumundayım. 

Bir vergi reformu raporu hazırlanmıştır. İs
tanbul'da, yetkili, bilgili zatlar oturmuşlar bir 
rapor hazırlamışlardır. Türkiye'nin hakikaten 
pek çok sahalarda olduğu gibi vergi sahasında 
da topyekûn ıslahata ihtiyacı olduğu muhakkak
tır. Bu ihtiyacın takdir edilmiş bulunması el
bette tebrike lâyıktır. Bu ihtiyacı takdir eden
ler için müspet bir noktadır. Fakat arkadaşla
rım, bu heyet pür maliyecilerden ibaret bir he
yet olmuştur. Vergi mükellefi olan ve bu rapo
run mükellefi durumunda bulunacak olan va
tandaşlardan fikir alınmamıştır. Ezcümle dok
torlar, avukatlar, eczacılar ve yepyeni bir mü
kellefiyet şeklinde ihdas edilen zirai Gelir Ver
gisinin mükellefi olacak çiftçilerden, ziraatçiler-
den mütalâa, fikir ve görüş alınıp, bunlara göre 
imali fikredilmemiştir. Onun için de rapor ve ra
pora müstenit 193 sayılı Kanun birçok noksan
larla malûl şekilde tedvin edilmiş bulunmakta
dır. 
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Yüksek Heyetiniz Zirai Gelir Vergisi saha

sında, zannederim, esnaf vatandaşlar mevzuun
daki kısımlarında da büyük mağduriyetlere 
meydan verileceğini düşünerek yeni esaslar ted
vin edilinceye kadar, bu hükümleri tehir etmiş 
idi. Muhterem arkadaşlarım, tehir tasarısı ve bu
nun mucip sebepleri tetkik edildiği takdirde gö
rülür ki, Zirai Gelir Vergisi, ziraat sahasından 
alınacak vergi kanunu memleketin zirai bünye
sine ve realitelerine uygun ve Gelir Vergisi bün
yesi dışında hazırlanacak, nevi şahsına münha
sır, bir vergi sistemi ile alınmalıdır, şeklnide 
Yüksek Meclisiniz karar ittihaz etmiştir. Mucip 
sebepler lâyhasmda bu açıkça zikredilmiştir. 
Yüksek Meclisiniz Hükümete bu yolda direktif 
vermiştir ve bu karar iki müstenkife karşı mev
cudun ittifakiyle alınmıştır. Şimdi, elimizde bu
lunan tasarı ile Gelir Vergisi manzumesi içinde 
zirai kazançlar, gelirler vergilendirilmek isten
mektedir. Gelir Vergisi, maliyecilerin uzun sene
ler çalışması neticesinde buldukları en son en 
modern ve sosyal adalet ilkelerine en çok uyacak 
bir vergi sistemidir. Maliye dehasının bulduğu 
modern bir eserin tenkidi cidden zor efkârı 
umumiye karşısında. Sayın matbuat mensupları 
da kalkıp «Bu yanlıştır, Zirai Gelir Vergisi ha
talıdır» dediğimiz zaman, maatteessüf bu nazari 
mütalâaların tesiri altında kalıp sanki «zirai sa
hadan vergi alınmasın, sanki ziraatçiler vergi 
vermesin» gibi pek az da olsa sayısı, sanki sene
de 100 bin 500 bin lira gibi kazanç temin eden 
kimseler vergiden muaf tutulsun, diyoruz zan
netmektedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, vicdanı olan, bu 
memleketi seven hiç kimse büyük kazançlar ya
pıp da vergi dışında kalsın şu zümre diyemez, 
dememelidir. Elbette vergi vermelidir. Bir Dev
let ve millet olmanın bir Devletin tebaası olma
nın şartıdır bu. Başka türlü Devlet ayakta du
ramaz, yaşıyamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, vergi vermenin lü
zumunu, faydasını, zaruretini kabul etmek baş
ka; bu verginin verimli, rahat kolay, istihsali 
teşvik edici mahiyette olmasını istemek başka. 
Evet, hakikaten güzel bir vergi Gelir Vergisi. 
Herkes kazanırsa verecek, defter tutacak. Mas
rafı olur, zararı olursa tenzil edilecek, kazancı 
varsa verecek. Hakikaten güzel bir şey, hoş bir 
şey. Bazan görürüz, adam gayet yakışıklıdır, 
güzel bir elbise giyer, yakışır, güzel olur. Biz ya-
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kısıklı değilsek, aynı elbiseyi giydik mi bir tu
haf oluruz. Mühim olan bu. Yani hoşumuza git
mesi, modern olması, maliye sahasında en son ke
şiflerden birisi bulunması, memleketimizde tat
bikinin zaruri ve hattâ faydalı olacağının bir 
delilidir. Bütün bunlara rağmen temenni ederim 
ki ; maliyecilerin nazari sahada kaldığına inan
dığım görüşleri doğru çıksın, ben ve benim gibi 
düşünen arkadaşlar yanılsm, Gelir Vergisi zirai 
sektöre ve hattâ bütün sektörlere tatbik edilebil
sin. Ama samimî kanaat ve görüşüm şudur ki, 
bugün memleketin şartları Zirai Gelir Vergisi
nin tatbikine müsait değildir. 

Muhterem -arkadaşlarım, hakikaten bu mem
lekette senelerden beri söylenir; büyük kazanç
lar yapılmakta, vergi verilmemekte, köylü ve 
çiftçi zümresi Devlet tekâlüfünden kaçmaktadır. 
Bu o derece yaygın , şiddetli bir cereyan hali
ne gelmiştir ki, 'bunun karşısında durmak haki
katen müşkül bir mesele halindedir, tşte mem
lekette geniş kütleler arasında doğan bu cere
yanı cevaplandırmakta da zaruret vardır. Ve 
meclislerin ve icranın çabasını bu bakımdan 
takdir etmekle beraber efkârı umumiye faktörü 
uğruna memleket realitelerinden ve zaruretle
rinden de hiçbir şey feda etmemenin lüzum ve 
zaruretine bir kere daha işaret etmek isterim. 
Çünkü, mühim olan memleket realiteleridir. 
Memlekette zaman zaman zararlı, zararsız kuv
vetli birtakım cereyanlar başgösterebilir. Bun
lara memleket realitelerine uygun bir istikamet 
vermek icranın ve politikacıların vazifesidir. 
Hattâ, politik hayatlarına mal olacak olsa dahi 
'buna karşı durmaları ve memleket ihtiyaç ve 
realitelerini nazari mülâhazalara feda etmeme
leri iktiza eder arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü, tatbiki 
istenilen ve Geçici Komisyonun çalışmaları ile 
meydana gelen rapor, mükelleflerin ve daha 
doğrusu çiftçi ailelerinin cüzi bir kısmını kül
fet altına sokulmaktadır. Bu, hakikaten bir reali
tedir arkadaşlarım. Memlekette 500 dönümden 
yukarı arazi sahibi ailenin sayısı 15 bin civa
rındadır. Bu rakam 1952 istatistiklerine göre 
hesaplanmıştır. Bugüne kadar m^as, veraset ve 
sair satış yolları ile bu miktarın daha da azalmış 
olması iktiza eder. Bin dönümden yukarı arazi 
sahibi ailelerin sayısı, zannedildiği gibi büyük 
değldir? İstatistik Umum Müdürlüğünün yap
tığı istatistiklere nazaran 3 358 aileden ibaret-
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tir. Realite bundan ibarettir arkadaşlarım. Ne 
politikacılar olarak, ne de bu meselelerde ef
kârı umumiyeyi aydınlatmaya mecbur kimse
ler olarak, bu realiteleri ifade ve izah ederek 
bu cereyanlara salim bir istikamet verememiş bu
lunmaktayız arkadaşlarım. Bunda, ziraatçilerin, 
çiftçilerin (bir teşkilât etrafında birleşip kendi 
haklarını, menfaatlerini, realitelerin ve memle
ket icaplarının ölçülerine uygun şekilde anlata-
mamalarının de büyük rolü vardır. 

Bugün Türkiye'de 19 milyon küsur çiftçi aile
si mevcuttur, çiftçi ve köylü nüfusun % 90 mı 
teşkil eden 18 milyon civarındaki geniş kütle, 
zirai gayrisâfi lıâsıladan % 48 ini almaktadır. 
Ve bu geniş kütleye, yapılan lıesaba göre, şahıs 
basma vasıtalı vergiler tenzil edildikten sonra 
senede 300 lira civarında millî hâsıladan bir 
pay düşmektedir. 17 milyarlık zirai gayrisâfi 
hâsıladan % 48 hisse ancak alabilen, yani 50 
küsur milyar liralık topyekûn millî hâsıladan 
7 milyar lira civarında bir hisseyi iktisabeden 
bu geniş kütle sefalet içindedir. Kelimenin tam 
ve kâmil mânası ile böyledir. Bunu izah etmek, 
bunu anlatmak, efkârı umumiyeye dinletmekle 
vazifeliyiz. Ve bugün huzurunuza çıkmamın ve 
'birçak kere de komisyon huzurunda tekrar et
tiğim bâzı hususları burada tekrar ederek siz

leri yormamın sebebi; bu vazifeyi, vicdani ve 
millî bir vazife saydığım içindir. Bu vazifeyi 
omuzlarında hissetmem, idrak etmem, kalbul et
mem dolayısiyledir aziz arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar; köylü vergi vermez 
derler. Bal gibi verir arkadaşlarım. Saymıyo
rum o % 10 u arkadaşlarım, yani millî hâsıla
dan 17 milyarı bulan, zirai gayrisâfi hâsıladan 
% 52 yi alan çiftçi ailelerinin % 10 unu teşkil 
eden nisbeten bol kazançlı büyük arazi sahip>-
leri konunun dışındadır. Plân tasarısında da 
vardır arkadaşlarım; bunu; kendi kendime söy
lemiyorum, bu zümre için konuşmuyorum, el
bette vergi verecektir, hattâ müterakki esasa 
göre, tabiî olarak vergi verecektir. Tatbik edi
lirse elbette faydalı olacaktır, bendeniz de buna 
taraftarım. Ama plân tasarısında köylü nüfu
sun % 90 mı teşkil ettiği bildirilen 18 milyon
luk geniş kütle yılda şahıs başına 300 lira gibi 
hakikaten bir adamı değil, bir nebatı dahi ya
şatması son derece zor imkânlarla istihkakını 
elde eden zümre büyük ve ağır vasıtalı vergi
lerin yükü altındadır. 
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Plân ve bütçe tasarısında ifade edildiğine gö

re bugünkü 'halde Devlet 3 milyar liralık vası
talı vergiler hâsılatından faydalanmakta, bu 
miktar tahsilat yapmaktadır. 

Yeni vergiler ve Meclisi Âlinin kabul etti
ği diğer vasıtalı vergiler ve bundan sonra ge
leceği ifade edilen özel idare vergileri büyük 
ölçüde yine bu fakir zümrenin, 18 milyon ci
varında olan ve son derece ağır şartlar içinde 
hayatlarını idame eden zümrenin omuzlarına 
yüklenecektir. 

Plân tasarısının açııkca ifade ettiğine göre 
vasıtalı vergiler «çantam orada sırada kaldı, 
bütün vesikalar orada, itiraz eden ardakaş-
lara gösterebilirim hepsini» bütün vatandaş
lara seyyanen taksim edilmektedir. Bu he
saba göre, 18 milyonu bulan ve bugün sefa
let içinde olduğu tezahür eden ve memle
ketin nüfusunun % 65 ine tekabül eden bu 
zümre, vasıtalı vergilerin % 65 ini vermek
tedir. İhdas edileceği söylenen vergilerle 
bu zümreye düşen yeni vasıtalı vergilerin 
miktarı 900 milyon ilâ bir milyar arasında 
olacaktır. 

Şimdi, bütün mesele şudur arkadaşlar; 
elbette bu milletin fakiri ile, zengini ile vergi 
verecektir. Gücünün yettiği kadar devlet te-
kellüflerine iştirak edecektir. Tarih boyunca 
Türk köylüsü fedakârlığa, canı ile, ikanı ile, 
her şeyi ile iştirak etmiştir. 

Türk köylüsü hiçbir şey beklemeden asır
lar boyunca iştirak etmiştir. Galiçya dağla
rında, Kafkasya'da, Arap çöllerinde canı
nı ve kanını veregelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, plân tasarısı yapıl
mış, Heyeti Âliyeniz kabul etmiştir. Plân, 
fikir olarak (elbette takdir edilir. Plân el
bette lâzımdır. Aşiret devrinden çıkıp yor
ganına göre ayağını uzat, formülüne uygun, 
kendi imkânlarını ölçerek kullan düsturunun 
ifadesi olan plân fikrini desteklemek lâzım
dır. Ama şurasını esefle arz edeyim ki, bu 
plân tasarısı, asırlardır karşılıksız veregel-
mekte olan zümreye ümidedilen bir varlık 
getirememektedir. Kalkınma hızı sanayide 
% 12,8, ziraatte % 4,7. kalkınma hızı köy
lerdeki nüfus artışının umumi nüfus artışı va
satının üstünde olduğunu, zaman zaman tabiî 
âfetlerin mahsulâtı kasıp kavurduğunu düşü-

42 7 . 2 . 1963 O : 2 
necek olursak, sıfıra sıfır elde sıfır. Olabi
lir, inşallah olmaz. Temennimiz, ilgililerin 
geniş bir kalkınma hamlesine girip büyük 
bir dinamizm içinde, maddi, mânevi bütün 
imkânları seferber ederek, büyük bir refaha 
memleketli götürmeleri ve bizim gibi şimdiden 
kötümser düşünmeye mütemayil olanları da 
mahcup etm'elerjdir. 

icra organından ve tatbikçi memurin 
zümresinden, bu mahcubiyeti bize tattırmala
rını sabırsızlıkla ve şevkle beklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, sözün sırası gelmiş
ken ifade edeyim ki, Maliye Bakanlığı; asgari 
geçim hadleri tasarısını geri almış iken yine ge
tirmiştir. Bu, belki çok büyük bir rakamı ifa
de etmez, belki memur zümresi bu yüzden bat
maz, zaten olacak olmuştur, ama son derecede 
psikolojik esaslara aykırı bir tekliftir. Temenni 
ederdim ki, Maliye Bakanı ve sayın maliyeci
ler başka bir yolla ve kaynakla bu imkânı te
min etsinler. Plânı tatbik edecek, memlekette 
icrayı bilfiil yürütecek, kalkınmayı gerçekleş
tirecek olan elleri vatandaşları bir gönül kırık
lığı içine düşürmesinler. Bunun psikolojik 
ehemmiyeti, maddi faydasının çok üstündedir, 
arkadaşlarım. 

Vakit geçmiş değildir. Sayın maliyeciler bu 
tasarıyı geri alıp, nasıl olsa daha yeni tasarılar 
geleceğine göre, bir hal yolu imkânını temin 
edebilirler. Benim halisane ve samimî tavsiyem, 
memleketin daha doğrusu Devletin eli ve kolu 
olan memurlarımızı gönül kırıklığına düşüre
cek bir harekette bulunmıyalım, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, açıkça şunu tesbit 
etmek lâzım ve biraz evvelki konuşmalarım da 
buna matuftur : Bu memlekette, köylü, çiftçi 
vergi vermiyor, deniyor. Köylü vergi veriyor, 
çiftçi vergi veriyor. Hem de maliyecilerin ifa
deleri ile sabit olan ilmî bir gerçeği açıklıyalım. 
Açık konuşalım. Çiftçi ve köylü, vergilerin en 
adaletsizi sayılan vasıtalı vergilerin büyük kıs
mını veriyor. 

Maliye Bakanı Beyefendi, burada münakaşa 
ettiler; vasıtalı vergiler, en adaletsiz vergi mi
dir, değil midir? Diye son zamanlarda bu mü
nakaşa mevzuu dediler. Elbette her sistemin 
kendisine göre münakaşa edilecek tarafları 
vardır. Fransa'da bir parti vardır, vasıtalı ver
gileri bütün vergilerin yerine kaim kılar, bu şe
kilde devlet bütçesini tanzim etmenin ve dev-
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let işlerini yürütmenin daha doğru olduğunu 
ileri sürer, Her fikrin kendine göre haklı, ta
rafları vardır. 

Realite şudur ki, vasıtalı vergiler zaruri ih
tiyaç maddelerine taallûk etmesi, bu maddele
rin fakir ve zengin için istihlâkinde zaruret 
bulunması hasebiyle, sosyal adalet ilkelerine 
aykırı bir vergi sistemidir, arkadaşlarını. 

Muhterem arkadaşlarım, Kaldor bir iktisat 
âlimi, maliyeci imiş. Gerçi Kaldor raporunu 
uzun boylu tetkik imkânım olmadı. Maliyeden 
rica ettim, bunu bize vermediler. Yapılan tec
rübeler nasıldır, bunu da bilmem. Zaten mali
yeci değilim. Onun için bu hususta bir iddiada 
da bulunmam. Ama, memleketini seven ve tanı
yan bir insan olarak bu işleri az - çok bilirim. 
Maliyeciler bu kadar lâfi edilen bu raporu açık
ça bütün efkârı umumiyeye orijinaliyle versin
ler. Ittılaımıza vâsıl olsun. Bu suretle biz de ya 
kendilerinin görüşlerine iştirak edelim, veya
hut bâzı tavsiyelerini alarak kanunlaştıralım. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclis bir kanunu 
kabul eder, Senato kabul eder, Reisicumhur 
imza eder, ilân edilir ve kanunlaşır. İsmi ka
nundur. Eğer memleket realitelerine tam ve 
kâmil mânada uygun değilse bu kanun ismen 
kanundur. Realitelere tetabuk etmiyen bir ka
nunun tatbik imkânı olmaz. Bütün çabamız 
memleket realitelerine uygun bir kanun tedvin 
edilsin. Bir hazır elbise gibi değil, mahir bir 
terzinin elinden çıkmış, provası yapılmış bir 
elbise gibi vücuda tıpatıp gelsin. 

Muhterem arkadaşlarım, maliye der k i ; Zirai' 
G-elir Vergisi bütün modern devletlerin tatbik 
ettiği bir sistemdir. Gelir Vergisi bütün modern 
devletlerde zirai sektöre istisnasız tatbik edi
lir. Bu otofinansman için şarttır. Sosyal adale
tin tahakkuku için şarttır, derler. 

Muhterem arkadaşlarım, modern ve ileri bir 
teknik ve medeni imkânlara sahibolan devletler, 
çok yakın zamanlara kadar bu sistemi ziraat 
sahasına tatbik etmemişlerdir. ingiltere'de 
1917 den zannediyorum 1948 veya 1950 ye ka
dar, Fransa'da yine aynı seneler arasında ob
jektif bir ölçü üzerinden, dönüme takdir edilen 
bir gelir üzerinden vergi tahsil edilmiş, fakat 
bu vergi sistemi her sene biraz daha tekâmüle 
doğru götürülerek, tam yarım asrı mütecaviz 
bir zaman memleket şartlarına uydurulmuş ve 
ziraat tam mânasiyle modern bir işletme konu-
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su haline geldikten sonra Gelir Vergisi tatbik 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün İtalya gibi 
son derece ileri bir ziraat memleketinde dönü
me 400 - 500 kilo buğday ve bize nazaran bir
kaç misli pamuk alan müterakki ziraat mem
leketinde dönüm üzerine, yeni kadastro üzerine 
bir vergi sistemi yürütülmektedir. Diğer saha
lardan kazanç temin eden ve diğer sahalarda 
da geliri olan vatandaşların mecmuu net geliri 
üzerinden de müterakki karma bir sistem uygu
lanmaktadır. Fakat ziraatta prensip itibariyle 
kadastro kıymeti üzerinden bir vergi sistemi 
yürütülmekte ve açıkça kanunda ifade edildiği 
üzere bu yüzde 10 olarak tcsbit edilmiş bu
lunmaktadır., arkadaşlarını. Onun için böyle dö
nüm üzerine vergi veya potansiyel gelir üze
rine vergi, zannedildiği gibi, son derece pri
mitif bir vergi sistemi değildir. Hattâ o de
rece değildir ki, bilâkis Vasıtalı vergiler bu çe
şit vergiler daha adildir. Bu verginin mükel
lefleri her halde bir varlık sahibidirler. Hiç 
değilse varlıklarının karinesi olan bir toprak 
bir mahsûl sahibidirler. Vergi muayyen bir nis-
bet üzerinden alınmaktadır. Halbuki bu
gün toprağı olmıyan her hangi köylü vatan
daş, bir ziraat amelesi dahi sigarayı içmek 
veya her hangi bir Vasıtalı Vergi mevzuu mal 
veya eşyayı istihlâk etmek durumunda ve zo
rundadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun için ölçüle
rimizi daha çok memleket realitelerine göre al
mak ve sistemleri buna göre değerlendirmek 
zorundayız. Bakınız arkadaşlar, İtalyan arazi 
zilyedliği Gelir Vergisinin 49 ncu maddesi ge
reğince Zirai Gelir Vergisine esas «arazinin 
mülkiyeti uzun müddetli kira, intifa veya sair 
aynî haklar şeklinde zilyedliğidir.» 

50 nci maddesinde ise; «49 ncu maddede gös
terilen aynı haklara sahip bulunanlar verginin 
mükellefleridir» denmektedir. 

52 nci maddesinde; «vergiye tâbi gelir, mas
raflar ve zarar çıktıktan sonra araziden elde 
edilen ortalama gelirin zilyetlik kısmından 
ibarettir ve Kadastro Kanununun hükümlerine 
göro tertiplenen takdir tarifeleri tatbik edi
lerek tâyin olunur» hükmü vaz'edilmiş .bulun
maktadır. 53 ncü maddede «Vergi, Gelir Ver
gisine tâbi zilyetlik gelirinin her yüz lireti 
için 10 liret olarak hesaplanır» der 135 nci 
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maddede diğer faaliyet sahalarından da gelir | 
elde edenlerin mecmuu geliri toplanarak alına
cak vergiler de kanunda açıkça belirtilmiştir 
Sonra suni orman dikimi, arazi, ıslahı mevzu
ları, gayet geniş muafiyet sınırları içine alın
mıştır I 

Muhterem arkadaşlarını, komisyonun kabul 
ettiği Gelir Vergisi sistemi yine temenni ede
yim ki, ben yanılayım, gayet güzel tatbik edil
sin hattâ zamanla (teşmil imkânı bulunsun I 
Fakat memleket realitelerini görerek inanıyo
rum ki, arkadaşlar bu vergi verimli şekilde I 
tatbik imkânı bulamıyacaktır Tatbik edilemi-
yecektir. I 

Neden arkadaşlarım? Nedenini izah etmek I 
isterim. Çünkü, ziraatte vesika olarak, ihticaca I 
salih vesika olarak kabul edilen, kabul edil- I 
mesi zaruri bulunan parmak izi, ziraat amelesi 1 
faturalıdır. Bu ziraat amelelerinin nerede, na- I 
sü çalıştığı, kaç kuruş aldığını tesbit et- I 
mek mümkün değildir. Maddeten buna imkân I 
yoktur arkadaşlar. îşte esasen vergilendirilme- I 
sini umumi efkârın, matbuatın, hepimizin iste- I 
diğimiz, büyük arazi sahibidir. Büyük kazanç I 
sahipleri için bu yolla vergi kaçırma imkânı I 
vardır. Ama şunu da kabul etmek lâzımdır ki, I 
Türk vatandaşı vatanperverdir, haysiyetli ve 
şereflidir, vergi kaçırmıyacaktır. Fakat kanun
da maalesef bu açık, bu imkân vardır. Zirai I 
Gelir Vergisinin büyük mahzurlarından biri de I 
budur. 

Yine Kaldor diyor ki; «İngiltere ve Ameri- I 
ka'da dahi Zirai Gelir Vergisi tam ve kâmil ola
rak tatbik edilememiştir, birçok mahzurlar tev-
lidetmiştir. Hem çiftçilik ve hem de ticaret ya
pan büyük çiftçiler, büyük tüccarlar ziraatte I 
kaçak yolu daha beniş olduğu için ben ziraat
te zarar ettim, diye ticari kazançlarını da ka
çırmaktadır.» Kaldor, ziraatten 1 milyar lira 
tahsil edilsin, diyor; eanım siz de yarısını ka
bul edin, beş yüz milyon lira tahsil edin. Pek 
tabiîdir ki, bu indirilebilir, kaldırılabilir. Hal
buki şimdi kabul ettiğimiz vergi kanunları ile 
tahsil edilecek vasıtalı vergiler zayıf ve küçük 
çiftçileri bu rakamın üzerinde bir vergiye mu
hatap kılmaktadır. 

Kaldor'un teklifi daha âdilâne idi. Zira kü
çük çiftçiye muafiyet tanımaktaydı. Vasıtalı 
vergiler muafiyete müsait değildir. O halde 
hem sefalet içindeki köylüden dahi vergi alı- | 
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yoruz hem de çiftçi, köylü vergi vermiyor diye 
onları itham altında bırakıyoruz. Benim mute-
riz olduğum, karşı bulunduğum taraf budur. 
Devlete vasıtalı, vasıtasız vergi verecek. Al
madan verecek, alarak verecek. Yine de vergi 
vermiyor ithamı altında kalacak. Türk köylü
sü asırlarca almadan vermiştir. Bu açık bir 
haksızlıktır. 

Şimdi kanaati acizaneme göre Türk köylü
sünü vergi verecek hale getirmeden bu usulle 
mükellefiyet altına sokmak doğru değildir. Ev
velâ kalkmdıralım, evvelâ kredisini, sigortasını, 
zirai mücadelesini, emniyet ve asayiş içinde ça
lışmasını, toprak reformunu, zirai reformu ger
çekleştirelim, arkadaşlar. Cesaretle bunları ya
palım. Türk köylüsü canını vermekten, hem de 
hiçbir şey almadan vermekten asırlar boyu çe
kinmemiştir. Yine de çekinmez. Muhterem ar
kadaşlarım, vermeden almak hiç kimsenin kârı 
değildir. Allah dahi önce can verir, ondan son
ra alır. 

Muhterem arkadaşlarım, italyan Kanunun
da da arz ettiğim gibi, geniş muafiyet hadleri 
kabul edilmiştir. îngilterede de bugün Zirai 
Gelir Vergisi Kanununda mükelleflere geniş 
muafiyetler ve kolaylıklar kabul edilmiştir. 
Halbuki bizde maalesef bu hususlar aceleye ge
tirilmiş geçici komisyonlar çığırının bir icabı 
ve talihsizliğinin bir neticesi olarak esaslı şe
kilde tatkik edilememiş ve kanun noksanlar
la gelmiştir. Gerçi arkadaşlarımı itham etmek 
istemem, fakat komisyonda bulunan arkadaşla
rım zaruret dolayısiyle birtakım noksanlarla 
mâkûl bir tasarı getirmişlerdir... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, arkadaş
lar oyunu kullanmıyan varsa lütfen kullansın. 
Buyurun efendim. 

KEMAL SARltBRAHİMOĞLU (Devamla) 
— Sayın arkadaşlarım, 'biraz evvel dedim ki, 
İtalyan Kanunu, meselâ 59 ncu maddede arazi
yi ıslah edenler için muafiyet tanımıştır. Dağ
lık arazide ıslahat yapanlar için geniş muafi
yetler tanımıştır. Yine meyvalı ve meyvasız 
ağaçlar diken vatandaşlar için geniş muafiyet
ler tanımıştır. Meselâ '59 ncu maddede, meyva
lı ve meyvasız ağaç dikenler için her cins ağaç 
için bir muafiyet müddeti tanınmıştır. Bu su
retle hem meyvacılığı, hem ormancılığı, teşvik, 
hem de vatandaşların ağır çalışmalarım amorti 
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etmek imkânını onlara vermiştir. Bu yüzden I 
bugün İtalya Avrupa'yı doyuran meyvacı bir 
memleket haline gelmiştir. Türkiye'nin iktisa- I 
di kurtuluşunda, maliyesinin sıhhate kavuşma-

" smda kanaatimce, meyvacılığm teşviki en mü
him faktörlerden biri olabilir. Meyvacılığı ıs
rarla teşvik etmek ve bunu âzami derecede hi
maye etmek zorundayız. Sonra arkadaşlarım, 
bir yatırım indirimi müessesesi kabul edilmiş
tir. Komisyon, 500 bin lira üzerinde kazanç 
yapan çiftçiler için yatırım indirimini kabul 
etmiştir. Eğer küçük bir çiftçi ise yatırım indi
rimi tanınmıyacaktır. Bu sosyal adalet ilkele
rine ve zirai reform anlayışına aykırıdır. 

Muhteem arkadaşlarım, yapılan bu hatayı, 
öncelikle Milletvekili arkadaşlar ve komisyon 
düzelterek Yüksek Meclise getirmelidirler. 

Sonra, Anayasamız ormancılığı teşvike lâ
yık bir müessese olarak mütalâa etmiştir. O de
recede ki, bir adam öldürenin affı mümkün, 
fakat bir ağaç kesenin affı mümkün değildir, 
bugünkü Anayasamıza göre.. 

Buna rağmen uzun emek ve masraflar sar-
fiyle suni orman ağacı diken devletin bütün 
gücü ile yetiştirmeye çalıştığı bu ormanları ye
tiştiren vatandaşlar teşvik edilmemiş ve korun
mamış bu emek ve masrafını karşılıyacak bir 
yatırım indirimi imkân tanınmamıştır. 

Denecektir ki, «Efendim, bilanço esası..» Ka
bul, bilanço esası serbestir. Beşyüzbin lira ka
zanan çiftçi için bu esas kabul edilebilir. Mem
leketin realitesi buna müsait değildir. 4 0 - 5 0 
bin lira kazanan vatandaş bunu tatbik edemez. 
Bendeniz avukatım, Gelir Vergisine tabiyim. Fa
kat bu şöyle bir iki sayfayı bulmıyan hesabımı 
ne olur ne olmaz diye bir maliyeciye götürmek 
zarureti ve lüzumunu duymaktayım. Köylü va
tandaş nasıl, beş sene sonra, şu kadar amortis
man düşecek diye ve bir bir diktiğf şu kadar 
kavağın ağacın masrafının hesabını verecek? 
Arkadaşlar ağaçlarda objektif olarak vergiden 
muafiyetin müddeti hesabedilmelidir. Bâzı ar
kadaşlarla beraber bu teklifi yaptık kabulünü 
istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, serbest meslek er
babının birtakım kaydı mümkün olmıyan mas
rafları vardır. Eski kanunlarda bunların kay
dı mümkün olmıyacağı realitelerin vatandaşı 
zorladığı esbabı mucibesi ile gayrisâfi hâsıla- I 
nın % 30 - 40 ma yakın muayyen bir götürü j 
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masraf kabul edilmişti. Fakat yapmış olduğu
muz kanun teklifine rağmen, maateessüf bu 
teklif kabul edilmemiş ancak 5 bin liralık bir 
muafiyet imkânı tanınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım j vergilendirmenin 
fonksiyonlarından birisi gelir temin etmek, di
ğeri sosyal adalet tesis etmek ise en mühim 
unsurlarından birisi de vergi ahlâkını tesis et
mek olmalıdır. Asgari geçim imkânını verme
den yaptığı zaruri masrafı şu veya bu şekilde 
kabul etmeden, vergi ahlâkının tam ve kâmil 
olarak düzeleceğine inanmak mümkün değildir. 
Vergi ahlâkının tam ve kâmil olarak düzelebil-
mesi için vatandaş vicdanında vergi kaçakçılığı
nın yüz kızartıcı bir suç olarak kabul ve tescil 
edilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Amerika'da % 90 a 
kadar vergi almıyor. Biz de mi alalım? Sayın 
Maliye Bakanı Ferid Melen «Birtakım mülâha
zalar var ki, % 90 a kadar vergi almamızı önlü
yor.» dediler. Hakikaten mülâhazaları doğru; 
yalnız ben şunu ifade edeyim ki, asgari geçim 
haddini tam ve kâmil olarak, realitelere uygun 
olarak kabul edip meslekle ilgili şahsi masraf 
lan tam ve kâmil olarak kabul edip ondan son
ra alabileceğimiz son noktaya kadar vergi al
mak faydalı, lüzumlu ve hattâ zaruridir. Efen
dim, umumi arzuya uyarak bir misal daha, oku
yacağım: «Bahçesine bir yüzme havuzu yaptı
rılması şimdiye kadar herkes için masraflara 
girer bir husus olarak kabul ediliyordu. Şimdi, 
yeni bir süzme sisteminin yapılması yahut su
yun içilecek su haline getirilmesini temin ede
cek tesisatın da meslek masrafları arasında 
yer aldığı görülmektedir.» 

Muhterem arkadaşlarım; yine bu meslek 
masrafları mevzuunda kanun teklifimiz de var. 
Sayın arkadaşlarımın iltifat etmelerini, bu su
retle vergi ahlâkını yükseltici bir sistemin ih
dasını rica ederim. 

Arkadaşlar, zannedilir ki, asgari geçim had
di miktarları ile meslekî masrafları tam ve kâ
mil olarak, Ama, asgari geçim haddini kabul 
etme, masraflarını kabul etme, vatandaş, şu 
masrafı yazarsam acaba maliye memurları ta
kar mı, takmaz mı diye endişe içinde olsun, on
dan sonra da vergi ahlâkını tam mânasiyle te
sis et, bu akim almyıacağı bir şeydir. 

Amerika % 90 a kadar vergi alıyor. Acaba 
hangi sarfiyatı meslek masrafı olarak kabul edi-
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yor? Lütfederseniz bir iki misal okuyayım: Dün
ya Gazetesi; 1 Mayıs 1961 nüshası: «Bir sana
yici kızının büyümesi şerefine verdiği balonun 
büfe masraflarını meslek masrafı olarak göster
miştir. Sebep olarak da davetlilerinin pek çoğu
nun müşteri olduğunu açıklamıştır.» (Okuma, 
okuma sesleri) (Devam, sesleri) Kabul edilirse 
vergi nisbeti düşer. Belki bir sene düşer, ama 
kısa bir zaman içinde vergi nisbeti son derece 
artabilir. Eğer sıkı bir kontrol ve murakabe sis
temi kurulursa o zaman netice daha başka ve 
müsbet olur.. Vergi nisbetleri, meslekî masraf
ları ve asgari geçim haddini tatminkâr şekilde 
tenzil imkânı kabul edilmek şartiyle, yükselti-
lirse verim artar ve bu suretle de büyük, farklı 
servetler doğmaz ve orta sınıfın teşekkül imkân
ları hâsıl olur, cemiyet de daha sıhhatli bir bün
yeye kavuşur. Alıyorsun, alıyorsun, sonra % 
60 a kadar gelip duruyorsun. Niye? Daha fazla 
alırsan kaçacak vatandaş.. Masrafını kabul ede
rim, ondan sonra alabildiğim kadar alırım. Bir 
memlekette sosyal adaletin tesisi, sınıflar arasın
daki mücadelenin önlenmesi için eğer % 99 a 
kadar vergi almak lazımsa alırım arkadaşlar. 
Yalnız şartları yerine getirmek ve imkânları 
hazırlamak kaydı ile.. Madem ki, modern dev
letleri emsal almak ve modern vergi sistemlerini 
kabul etmek iddiasmdayız, bunda da samimiyiz, 
o halde onların getirdiği kontrol ve imkânları 
ve hakları tanıyarak modern sistemleri de getire
lim. Bir sistem, bir küldür arkadaşlar. Bir sis
temde gedik açılmaya başladığı anda bu gittik
çe genişler, gedikleri örtemez oluruz ve bunu 
önlemek de elimizde değildir. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel ifade ettim. 
1962 istatistik rakamlarına göre beş yüz dönüm
den yüksek arazi sahibi çiftçiler, çiftçi yekûnu
nun % 15 i nisbetindedir. Hepinizi hürmetle se
lâmlarım. Sabırla dinlemek lûtfunda bulundu
ğunuzdan dolayı, hepinize teşekkür ederim, muh
terem arkadaşlar. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına saym Bayın
dırlık Bakanı. 

BAYINDIRLIK BAKANI İLYAS SEÇKÎN 
(Ankara) — Pek muhterem arkadaşlarım; ver
gi sisteminde uygun bir tadil tasarısını topyeyûn 
ihtiva eden ve muhtelif milletvekili ve senatör 
arkadaşlarımızın bu konuda yaptıkları teklifle
rini de tevhidetmek suretiyle tetkik ve rapora 
bağlıyan Karma Komisyon raporu üzerinde 
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muhtelif arkadaşlarım fikir ve mütalâalar beyan 
buyurdular. Bunlar içinde hakikaten bu tasarı
nın memleketimizin bünyesine uygun olduğunu, 
ümidedilen vergi hasılatını temin edeceğini ve 
muhalefet saflarında olmasına rağmen, beyaz 
oy kullanacağını söyliyen Sabahattin Savacı ar
kadaşıma huzurunuzda teşekkürler ederim. 

Muhterem arkadaşlar; esefle ifade edeyim 
ki, gelir vergi kanun tasarısı konuşulurken bu
rada fikirlerini beyan eden sayın Sarıibrahim-
oğlu arkadaşımı sonuna kadar ve virgülünü ka
çırmadan dikkatle dinledim. Bu tasarıya ait en 
ufak bir müspet teklif ileri sürmediler. Gelir 
Vergisi tasarısı bahis konusu oluyor, müzakere 
ediliyor, Muamele Vergisinin mahzurlarından, 
İstihsal Vergisinin vasıtalı vergilerin mahzurla
rından bahsediliyor. Bu vergilerin az kazançlı 
vatandaşlar üzerindeki menfi tesirlerinden bah
sediliyor. Konu, bununla alâkalı değil, konu, 
literatürde geçtiği üzere herkesin daha randı
manlı ve daha âdil bir vergi ödeme konusudur. 
Bu arada Türk köylüsünün % 95 vergi muafi
yeti şümulü içine alan tasarı ve Türk köylüsü
nün % 95 i fakirdir, gibi sanki bu tasarıyı on
ları vergilendiriyormuş gibi arkadaşımız beyan
larda bulundular. Yok öyle şey arkadaşlar. Zi
rai kazançlardan ne şekilde vergi alalım, belki 
15 senedir bu memlekette münakaşa edildi. Da
ha geçen sene Sarıibrahimoğlu arkadaşım zirai 
kazançlardan vergi almak için, satış bedeli üze
rinden % 3, % 5 vergi alalım, gibi tekliflerle 
geldiğini hatırlıyorum. Ama, çok terakki et
mişler, bugün burada Kaldor'un prensiplerini 
müdafaa ettiler. 

Şimdi bu konuları bir tarafa bırakarak, 
(Hukuk Fakültesindendir. İyi bir avukat olma
dığını söyler. Maliyeci de olmadığını beyan etti, 
fakat, bu sahada da beyanı fikir ettiler. Hukuk 
Fakültesinde Neumark'm, rahmetli Maliye Pro
fesörü Fazıl Hocamızın ne kadar bilgileri varsa 
burada tekrar ettiler. Fakat bu tasarıya ne şe
kilde alalım, muafiyetleri 50 bin liraya mı in
direlim, 60 bin liraya mı çıkaralım? Yahut hiç 
mi muafiyet tanımıyalım? Farzımuhal 45 binin 
hesabını veremez. Komisyonun kabul ettiği, 
Hükümetin getirdiği tasarı neden mahzurlu
dur? Burada, en ufak bir işarette bulunmadı
lar. Sonra vergiyi % 90 alalım. Ben işaret ede
yim. arkadaşıma, Amerika'da şu masraflar ka
bul edilmiştir... Arkadaşlar, Amerika'da senede 
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4 000 dolar vergiden muaftır, 36 000 lira eder. 
Biz, Gelir Vergisinin çıktığı günden bu tarafa 
4 000 dolarlık gelir üzerinden vasati % 25 in 
üstünde vergi alırız. Müzakereye, münakaşaya 
ne lüzum var? Bahçedeki havuzun masrafı 
mahsub edilir mi, edilmez mi, bir tarafa bırakın, 
Amerika'da yıllık kazançların vasati 4 000 do
larından vergi alınmaz. Amerika'nın ekonomisi, 
malî iktisadi bünyesi böyle büyük bir, en az 
geçim, indirimi haddinin kabulüne müsait... 
Ama Türk ekonomisi müsait mi? Biz az kazanç
lardan vergi alıyoruz. Sayın Kemal Sarıibrahim-
oğlu da bilir k i ; Türkiye'de vasati millî gelir 
1 500 - 1 600 lira.. Köylü ve küçük çiftçilerde 
bu 500 - 600 liraya düşüyor. Ancak, yıllık ge
liri 500 - 600 lira olan bu vatandaşlardan Mua
mele Vergisi gibi vasıtalı vergi almıyor. Buna 
mecbur kalıyoruz, kaldık ve kalacağız. Yoksa 
sıhhatli kaynaklardan vergi almadan yatırım 
yapmamıza imkân olmadığını Sarıibrahimoğlu 
arkadaşımız iyi bilirler, ne yapacağız? 1962 
malî yılı bütçe gelirlerine 1 milyar 200 milyon 
lira vergi külfeti ilâve etmek, Türk Milletine 
açıkça yatırımların gerçekleştirilmesi işinin lü
zumlu olduğunu ifade ettik. Hükümet olarak 6 
aydan beri Büyük Meclis dâhilinde ve haricin
de ifade ettik. Bunun başka çaresi yok, arka
daşlar. Ben ifade edeyim, Sayın Sarıibrahimoğ
lu arkadaşımız Adana Mebusudur, bu sene yal
nız Adana vilâyetinde 40 milyon lira sulamaya 
para harcıyacağız, 39 875 000 beş yıllık plânda 
3 milyardan fazla Çukurova'ya yatırım var. 
Şimdi o yatırımları yapacaksın. Vasıtalı vergi 
antisosyaldir, almmıyacak, vasıtasız verginin 
tatbik kabiliyeti yoktur. Almıyacaksm. Peki ar
kadaşlar, bütün bunlar ne ile tahakkuk edecek? 
Bu yatırımlar nasıl yapılacak? Binaenaleyh, 
konuşurken kongre meseleleri burada münaka
şa etmek lâzım. Bu tasarı yenilik olarak neyi 
getirmektedir. Şimdiye kadar vergiden muaf 
olan esnafa vergi mükellefiyeti getiriyor arka
daşlar. Ama münakaşa eden bütün mahzurları 
izale etmek iddiasındadır. 

Küçük esnaftan vergi alacağız, ama her va-
lâyetin esnafından vilâyet merkezlerinde kuru
lan komisyonlar vasıtasiyle ele alman bundan 
evvel Büyük Meclisin tatbikini temin ettiği 
esaslardan ayrıldık. 3 dereceye ayırdık esnafı. 
Takdir komisyonlarını beş kişiye çıkardık, de
recelerini yükselttik. Üstelik birinci smıf, ikin-
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ci sınıf tüccarın limitlerini ayırdık. 200 bin lira 
alış ve 220 bin lira satış hadlerini bir misli yük
selttik. Vergi branşlarında ödeme gücü yüksek 
olan vatandaşlardan daha fazla vergi alnı alt için 
kademeli sistemi müterakkiyeti bir milyon lira
ya kadar çıkardık. Bunlar gerçek... Bunların 
üzerinde mütalâa yok, ama vasıtalı vergi anti
sosyaldir, vasıtasız verginin tatbik kabiliyeti 
yoktur... Ne yapacağız? Onun için, meselâ tak
dir komisyonları, yeni bir müessesedir, ne olursa 
olsun küçük esnafa 8 milyondan yukarı kazancı 
takdir edemiyecektir. Konuşan hatiplerden ta
sarının bu hususiyeti hakkında - ki biz memle
ketin nef'ine olduğuna inanıyoruz - bunun mü
nakaşa edenleri görmedim. Hasan Fehmi Evliya 
arkadaşım burada öyle teklifler ileri sürdü ki, 
zirai kazançlarda Sarıibrahimoğlu ve Hasan 
Fehmi Evliya arkadaşlarımın teklifleri kabul 
edildiği takdirde zirai kazançlardan bir kuruş 
vergi almak hayaldir. Kanun yaparız, vergi ala
mayız. Vergiye ihtiyacımız var. Hükümet ola
rak, millet olarak, Meclis olarak bu vergilere ih
tiyacımız var... Zirai kazançlardan muayyen bir 
seviyede vergi alacağız. Ama bu tasarı Sarıibra
himoğlu arkadaşımızın yana yakıla fakirlikle
rinden % 90 nisbetindeki köylü vatandaşı vergi 
dışı bırakıyor. Kendilerinin teklifi netice itiba
riyle, randıman üzerine arazi vergisi teklif eder
ler. Encümende tekliflerini görmedik. Grupta 
tekliflerini görmedik. Şimdi burada, Hüküme
tin getirdiği bu tasarı üzerinde mücerret ve 
umumi mahiyette Kaldor müdafaası.. Ben de, 
bir mahallî idare vergisi olarak, arazide muay
yen yüzölçümü üzerinden vergi alınmasını müm
kün görürüm. Ama Devlet vergisi şeklinde böyle 
şümullü vergi alınmasının mümkün olmadığı ka
naatine • vardık. Onun için arkadaşlarım insaf 
ile mütalâa buyururlarsa 50 bin liraya kadar 
olan satış bedelinden hiç vergi almıyacağız. 50 
bin liraya kadar olandan hiç Arergi almıyacağız, 
50 000 in üstünde 150 000 liraya kadar olandan 
gölürii esaslara göre vergi alacağız. 150 bin lira
dan yukarı olanlar defter tutacak, gerçek ka
zam;. üzerinden vergiye tabi olacak. Bu ilk kade
medir. Ben bu fikri muhalefet mebusu iken 1958 
de müdafaa ettim, getirin müspet oy vereceğim 
diye... Onun için Sabahattin Savacı arkadaşımın 
bugünkü davranışlarını takdirle karşıladım. Bu 
kadar açık olacağız. Muhalefette oldum, aman 
kaybederim, karşısında durayım.. Yok böyle şey 
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ölçüler içinde münakaşa etmeye, hükümleri ona 
göre vaz'etmeye mecburuz. Bu vadide arkadaş
larımızın yapacakları teklifler varsa Hükümet 
olarak münakaşa etmeye âmâde olduğumuzu 
Hükümet olarak arz ederim. Hürmetlerimle. 
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arkadaşlar. Muhalefette iken yalvarmışımdır, 
«getirin zirai kazançlar vergisini, kabul edelim 
ve sağlam, sıhhatli kazançlarla bütçeyi tenmiye 
edelim, bütçe sağlam ve muvazeneli teessüs et
sin» demişimdir. 

Bunu demedikçe, eğer Sarıibrahimoğlu arka
daşımızın burada ifade ettiği gibi bütün vergi
leri almmıyacaksa bu yatırımları gerçekleştir
mek hayâl olur. O haline acıdığımız, yüzde 90 
nmın fakrü zaruret içinde olduğunu ifade etti
ğimiz vatandaşlarımızı yatırım yapmadan yeni 
istihsal gücüne kavuşturmanın mümkün olmadı
ğını Sarıibrahimoğlu arkadaşımda bilir. Başka 
türlü imkânı yoktur. Başka türlü yatırım yap
madan vatandaşı istihsal gücüne kavuşturmak, 
millî geliri artırmak mümkün değildir. Bunu ar
tık ilkokul çağındaki çocuklar da ezberlediler. 
Münakaşası çok zamandan beri devam etmekte
dir. 

Şimdi, onun için yine bâzı teklifleri var. Zi
rai kazançlar üzerinde Gelir Vergisi sistemim 
kabul buyuracağınız bu tasarılar başlangıç ola
rak müesseseyi ihdas edecek ve zamanla gelişti
recektir... Zamanla mahzurları izale edilecek, va
sıtasız vergi olarak çok kıymetli gelir kaynağı 
olarak bu verginin Türkiye âmme gelirleri için
de çok kıymetli yeri olacaktır. 

Onun için bu tasarılar üzerinde «Şu hadde 
şu şekilde bizim iktisadi ve zirai bünyemize uy
gun değildir, müessese yanlış getiriliyor» şek
lindeki mütalâalar varsa münakaşa etmeye ha
kikaten hatamız va/sa, ileri sürülen teklifler 
daha uygunsa onları da kabul etmeye hazırız. 
Ama umumi lâflar üzerinde Kaldor şöyle dedi, 
Neumarh böyle dedi, teklif antisosyaldir gibi 
umumi tedbirlerin, burada seminer mesaisi yap
madığımıza ve mutlaka pratik bir netice alaca
ğımıza göre, yeri olmamak lâzımdır. Müessese
leri mücerret, nazari ölçüler içinde değil, tatbiki 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun 297 nei maddesinin değişti
rilmesi hakkındaki Kanunun oylama neticesi 
belli olmuştur. Okutuyorum : 

Oy sayısı 280 
Kabul 184 
Ret 86 
Çekinser 10 

BAŞKAN — Kanun kabul edilmiştir. 
7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanu

nunun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve mu
vakkat 1 nci maddesinin kaldırılması hakkın
daki Kanunun oylama sonucu gelmiştir, okutu
yorum. 

Oy sayısı 265 
Kabul * 175 
Ret 80 
Çekinser 10 

BAŞKAN — Kanun kabul edilmiştir. 
Dış seyahat harcamaları Vergisi kanun tasa

rısının oylama sonucunu arz ediyoruz. 
Oylamaya (258) üye katılmış, (168) kabul, 

(74) ret, (16) çekinser vardır. 
Bu arada şunu da arz etmek istiyorum : T. 

Büyük Millet Meclisinin 8 Şubat 1963 Cuma gü
nü saat 14 te Birleşik Toplantısı vardır, günde
mindeki mevcut maddeleri müzakere etmek üze
re toplanacağını bilgilerinize sunarım. 

Dünkü Birleşimde alman karar gereğince 
Millet Meclisi 19,30 da toplanacaktır. 

Saat 19,30 da toplanılmak üzere oturuma son 
veriyorum. 

Kapanma saati : 17,35 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTÎPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Nevzat' Şener (Amasya) 

BAŞKAN —• Sayın arkadaşlar, daha evvel
ce alman bir karar gereğince oturuma devam 
ediyoruz. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tümü 
üzerinde konuşma cereyan ediyor ve bu arada 
Komisyon adına söz istenmiş bulunuluyordu. 
(Komisyon yok, sesleri) Elbette komisyon gel
meden, takdir edersiniz kanunun müzakeresine 
devam edemeyıiz. Komisyonu beklemeye mec
buruz... 

Sayın Fennî felimyeli, Komisyıon adına söz 
istemiştiniz, söz »sırası zatıâlinizde, buyurun 
efendim. 

GEÇtföî KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, huzurunuza getirilmiş bulunan Gelir Ver
gisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul kanun
ları hakkında tarafınızdan vazifelendirilmiş 
olan Geçici Komisyonca hazırlanan rapora müs
tenit tasarı üzerinde 'açıklamalarda bulunma
dan evvel; benden evvel konuşan muhtelif ha
tip arkadaşlarıma bilhassa teşekkür etmek iste
rim. Bu arada, Komisyona mültefit ifadeleriyle 
cesaret veren Saym Sebahattin Savacı arkada
şıma da bilhassa teşekkürlerimi arz etmek be
nim için bir borçtur. 

Muhterem arkadaşlarım, her sosyal müesse
se gibi, malî kanunların da devamlı olarak bir 
değişiklik içinde bulunması iktiza etmektedir. 

Bilhassa plân devresine girmiş olan Türkiye'
mizde, gerek plânın icabettirdiği revizon ve ge
rekse Müşterek Pazarla alâkalı memleketlerde, 
bununla ilgili kanunlara mümasil ve buna müs
tenit çalışmaların bu vergi kanunları üzerin
den yapılması tabiî bir zaruret olarak görül
mektedir. Bilhassa zaman zaman vergi kanun
larımızın adaletsiz bir zemin üzerinde müesses 
olduğu muhtelif mahafiller tarafından ortaya 
atılmaktadır. 

Şunu bu vesile ile ifade etmek isterim ki; 

hakikaten vergi rezervle arasında ele alınma
mış olan bâzı noktaların ve bilhassa Gelir Ver
gisi Kanununda mevcudolan boşlukların dol
durulması bugün için bir zaruret olarak karşı
mızda bulunmaktadır. Bunun yanında vergi 
sistemimizin malî fonksiyonu, yani fiskal fonk
siyonu yönünde sosyal mülâhazalarla bâzı hu
suslarda ve bilhassa vergi tiraşleri üzerinde 
bâzı tashihlerde bulunulması iktiza etmekte
dir. 

Nihayet bir üçüncü nokta olarak, malî po
litikanın iktisada bir yön vermesi, iktisadi ha
reketleri canlandırması, iktisada müessir ve 
müşevvik bir rol oynaması iktiza etmektedir. 

Nihayet bir son nokta olarak muhterem ar
kadaşlarım, mevcut vergi kanunlarımızda mu
dil olan noktaların tekrar gözden geçirilmesi, 
vergi kanunlarımıza daha açık ve sarih hüküm
lerin getirilmesi lâzım ve zaruri bulunmakta
dır. 

tşte, muhterem arkadaşlar, Hükümet tara
fından hazırlanarak huzurunuza getirilmiş olan 
kanunlar, bilhassa bu stratejik noktaların tas
hihini ve tekrar tadilini temin edecek yeni bir
takım hükümler getirmekte veya mevcut hü
kümlerde bâzı tadiller yapılmasını sağlamakta
dır. Biz, komisyon olarak, yaptığımız çalışma
lar neticesinde gördük ki, hakikaten Hükümet 
tarafından bütün bu noktalara müteveccih ola
rak getirilmiş olan hükümler muvaffak birer 
hükümdür, cesaretle ele alınmış kararlara müs
tenittir. Büyük bir cesaretle ele almış oldukla
rı bu kararlardan dolayı ben, huzurunuzda Hü
kümeti ve Sayın Maliye erkânını bilhassa teb

rik etmek ve kendilerine aynı zamanda teşekkür 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi huzurunuza getirilmiş olan her 
üç tasarı da bu temel hedeflere müteveccih bu
lunduğu gibi, yine geçen sene içerisinde tarafı-
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nızdan tehir edilmiş bulunan iki kanunun da 
üzerine eğilmiş ve bunlar da lüzumlu revizyo
nu yapmak suretiyle huzurunuza getirmiş bu
lunmaktadır. Bu iki kanunun 1 neisi 35 sayılı 
Kanunla uygulanması durdurulan Zirai Ka
zançlar, diğeri de 46 sayılı Kanunla kazançları 
ıgötürü surette vergiye tabi mükelleflerin ver
gisiyle alâkalı yani Esnaf Vergisi ile ilgili ka
nunlar idi. 

Muhterem arkadaşlarını, isimdi görüşülmek
te olan kanunlar bize ne getiriyor, ne getirmek 
işitiyor? Bu noktalar üzerinde kısaca durmakta 
fayda mülâhaza ediyorum, çünkü, hakikaten 
bu üç kanun Türkiye'de şimdiye kadar Gelir 
Vergisi Kanunundan sonra ve zannediyorum, 
1949 tarihinde olacak, 1950 den sonra da Gider 
Vergisinde yapılmış olan reformlara mütenazır 
ve hattâ iktisadi hamleyi tahrik edici mahiyette 
olması itibariyle, onun da üstünde bir vergi 
reformu mahiyeti arz etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu üç kanun üze
rinde (görüşlerimi kısaca arz edeceğimi ifade et
miştim. Gelir Vergisinin ilk hükümlerinden, 
ıyani Eısnaf Vergisiyle ilgili hükümlerinden baş-
lıyacağrm. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, geçen Mart 
ayında yaptığımız seyahatler esnasında; bilhas
sa 193 sayılı Kanunun esnafla ilgili vergi hü
kümlerinin tatbikinde gayriâdil birtakım nok
taları bulunduğunu yakînen müşahede ettik 
ve yine gördük ki, bu gayriâdil noktaların esas
lı bir revizyona tabi tutulması lâzımdır. 

Netice itibariyle, bizim burada aldığımız ka
rarlardan mülhem olan Hükümet, bunlar üze
rinde lüzumlu tashihleri yapmış ve huzurunuza 
gelmiştir. Biz de, Geçici Komisyon olarak, 
Hükümet tarafından hazırlanan bu tasarılar 
üzerinde yine aynı şekilde hassasiyetle durmak 
imkânını bulduk. 

Şimdi arkadaşlarım, 193 sayılı Kanun bil
hassa vergi takdirlerini, illerde teşekkül et
miş olan takdir komisyonlarına terk ediyordu. 
illerde teşekkül etmiş olan takdir komisyonları, 
her hangi bir kazanın ve hattâ 2 bin nüfus
tan fazla köylerin her hangi bir esnafı hak
kında dahi vergi takdir etmek vazifesiyle mü
kellefti. Takdir edersiniz ki, muhitin şartları 
hakkında kâfi miktarda fikri olmıyan takdir 
komisyonu bu vazifeyi lâyıkiyle ifa edemez. 
Bu itibarla hazırlanmış olan tasarının bilhas-
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sa cesaretle getirmiş olduğu hüküm şudur: Tak
dir komisyonları illerden alınmakta ve ilçelere 
terk olunmaktadır. Şimdi mahallin şartlarını 
daha yakînen bilen ve mükelleflerin ekseri
yetinin teşkil ettiği komisyonlar marifetiyle 
esnaflara vergi salınması imkânı sağlanacak
tır. 

Bunun dışında biliyorsunuz yine esnafın 
üç sınıfa ayrılması mevzuubahistir. Üç sını
fa ayrılmış olan esnafın, vergiye tabi tutul
ması halinde bu sınıflar arasındaki farklar 
esnafın gelirleri arasındaki farkları karşıla
madığı için gayriâdil bir tatbikatla karşılaş
makta idi. Şimdi huzurunuza gelen tasarı bu 
üç sınıfı beş sınıfa çıkarmaktadır. Bu suret
le geniş bir zemin üzerinde ayrı ayrı takdir
ler yapılmak suretiyle esnafın vergisinin da
ha yakın bir şekilde kapsanması, daha yakın 
bir şekilde tutulması, bu sınıflar arasında da
ğıtılması imkân dâhiline girmiş bulunmakta
dır. 

Bir diğer noktayı da bu vesile ile açıkla
mak isterim muhterem arkadaşlarım: Bilhassa, 
köylüler için esnaf vergisi tatbikinde, gayet 
iyi bir şekilde hatırlıyacağrmz veçhile, 2 bin
den az nüfuslu olan yerlerde vergi muafiyeti, 
nüfusu 2 binden fazla olan köylerde verginin 
şümulü mevzuubahisti. 

Şimdi, biz huzurunuza getirilmiş olan ta
sarıda, 2 bin nüfuslu köyleri tamamen orta
dan kaldırmak ve esnafı bundan muaf tut
mak, bunun yerine Köy Kanununun tatbik 
edildiği yerlerde esnaf muafiyetini getirmek 
suretiyle esnafı şümullü bir şekilde bu vergi
den muaf tutmayı temin etmiş bulunmaktayız. 

Bir diğer mühim nokta olarak, yine hatır-
lıyacaksınız; başta, elde, sırtta yiyecek ve 
içecek maddelerini satan esnaf vergiden mu
aftı. Biz bu hüküm gayriâdil bir netice do
ğurduğu mülâhazasiyle, bunu kaldırmak sure
tiyle, yalnız motorlu vasıtalar dışında her han
gi bir şekilde perakende ticaretle uğraşan ve
ya gezici olan esnafı verginin şümulü dışın
da bırakmış vaziyetteyiz. 

Görülüyor ki, bu iki nokta da hakikaten es
naf vergisinin şümullü bir şekilde istisnala
rını teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yine tatbikat es
nasında gördüğümüz ve esnaftan alman vergi
nin gayriâdil istikamete tevcihine sebebolan 
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bâzı noktalar vardır. Bilhassa masa başında 
ggtiirii matrahlar üzerine yani 8 000̂  lira ka
ziyem üzerine çıktığı görülmüştür. Şimdi 
^kümet ten gelen yeni tasarı ile hiçbir şekil
de esnafa tatbik edilmiş olan matrahın hiçbir 
şekilde 8 binin üstüne çıkmaması imkânı te
min edilmiştir. Bu hakikaten aksıyan taraf
lardan birisi idi ve huzurunuza getirilmek su
retiyle tashih edilmesi imkânı bulunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, esnafla alâkalı ola
rak arz edeceğim hususlar, bunlardan ibaret
tir* Maddelerin görüşülmesi sırasında daha 
fazla ve etraflı açıklamalarda bulunacağım. 

Bunun yanında bilhassa ticaret erbabının 
vergilendirilmesi hususunda birtakım yenilik
ler getirilmektedir. Biraz evvel arz ettiğim 
gibi, Gelir Vergisinin açık olması, vazıh olma
sı miikellefe külfet tahmil etmemesi bir pren-
sibolarak ittihaz edilmiştir. Bu prensip, malî 
prensiplerin başında gelmektedir. Ve bu se
bepten dolayıdır ki, Hükümet bilanço tutacak 
tüccar ve esnafı daha dar bir çerçeve içine kay
dırmayı lüzumlu görmüştür. Yani bilanço is
tediği tüccarın hududunu daha dar bir had ile 
tahdidetmdş bulunmaktadır. Bu hududun ne 
olduğunu ifade etmek asterim : Bu hudut bi
liyorsunuz, şimdiye ıkadar mer'i mevzuatı
mıza göre yıllık alımları 200 bin ve satış
ları 220 bin ve hâsılaları 40 bin olanlar, mut
lak surette bilanço tutmak mecburiyetinde 
idiler. Şimdi yeni getirilen hükümle bun
lar ikiye katlanmaktadır. Yani yıllık alım
ları 400 bin, satışları 440 bin ve nihayet ha
sılatları 80 bin lira civarında olanların bi
lanço tutması zarureti vardır iki, hakikaten 
bu, mükellef lehine alınmış olan esaslı ka
rarlardan bir tanesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktayı açık
ladıktan sonra, çiftçilerin vergilendirilmesi 
mevzuuna yani zirai kazanç mevzuuna kı
saca temas etmekte fayda buluyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel ko
nuşan sayın hatipler çiftçilerimizin içinde 
bulunduğu müşkül durumu gayet veciz şe-
kildş, ifade ettiler. Bu itibarla bendeniz bu 
noktalar üzerinde tekrar eğilmeyi zait ad
dediyorum. Yalınız 193 sayılı Kanunun çift
çiyi vergilendirme hususunda getirdiği esaslar 
nedir1? Bunun hakkında bâzı malûmat vermek 
isterim. 

7 . 2 . 1963 Ö : 3 
Malûm olduğu üzere 193 sayılı Kanun, 

çiftçiyi vergilendirmede iki esası kabul etmiş
tir. Bunlardan birisi yüz ölçümü, ki hububat
ta 150 dekardan fazla olanlar Gelir Vergisi 
şümulü içine alınmakta idi. 

İkinci bir nokta; çiftçinin istihsâl ettiği, 
sattığı malların kıymeti 15 bin lirayı aştı
ğı zaman yine vergi şümulü içine çiftçi gir
mekte idi. Hükümet bu tasarılarda geniş 
mikyasta çiftçinin lehine tadilât yaptı. Getirdi
ği tasarılarda hububat için (konulmuş olan 150 
dekarı 400 dekara çıkardı. Yine satış hâsılı olan 
15 bin lirayı da 50 bin liraya çıkardı. Görü
lüyor ki, Hükümetin getirdiği tasarıda hu
bubat müstahsili, 400 dekardan fazla arazi 
kullanmış ve 50 bin liradan da fazla satış 
yapmışsa verginin şümulü içine alınacaktır, 
50 bin liranın altında satış yapmışsa. 

Şimdi arkadaşlarım; şunu da ifade etmek 
isterim; bu 50 bin liralık rakam yalnız ve 
yalnız satıştan ibarettir, 0 satış miktarına, 
müstahsıkn kendi ihtiyacı için ayıracağı, yi
yeceği ve satamadığı malların stoku ve ay
nı zamanda tohumluk olarak tefrik edeceği 
miktarlar dâhil değildir. 

Biz komisyon olarak yapdığımız çalışma
lar, ve aynı zamanda çiftçi federasyonu ve 
dernekleri ile yaptığımız temaslar neticesin
de yüz ölçümünün kıstas olarak ihtiyaca 
kâfi gelmediği üzerinde durarak ve onu 
verginin esaslı bir ölçüsü olmaktan çıkardık. 

Netice itibariyle Türkiye'de tatbik edile
cek olan bu vergi tasarısındaki hüküm şun
dan ibarettir. Eğer bir müstahsil, istihsali
nin nev'i ne olursa olsun, 50 000 liradan faz
la satış yapmış ise bu verginin şümulü içine 
girecektir, 50 000 liranın altında satış yapmış 
iye girmdyecektir. Ancak ve ancak biraz ev
vel bildirdiğim yüz ölçümleri hasıla bildiri
mine esas olmak üzere yine maliyeye bildiril
mekte devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek 
isterim ki, muhtelif arkadaşlar tarafından ile
ri sürülen fikirleri, biz komisyonda da etra-
fiyle dinledik. Ve hemen şunu da ifade ede
yim ki; çiftçi konfederasyonu ile yaptığımız 
toplantılar onların zirai kazançların Gelir 
Vergisi şümulü içine alınmasını temin edecek 
istikâmette idi. Onların son zamanlarda bize 
intikâl ettirdiği mütalâa zirai kazançlara Ge-
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lir Vergisi hükümlerinin tatbiki merkezinde 
toplanmıştır. Biz komisyon olarak bu şıkkı 
tercih ettik. Hakikaten reel bir vergi yerine 
şahsi, ve reel bir verginin alınması kaçınıl
maz bir zarurettir. Bunun niçin böyle olduğu
nu size kendi düşüncelerime göre kısaca izah 
edeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, her şeyden evvel 
verginin elâstiki olması lâzımdır. Yani gay
risâfi millî hâsıladaki artışlarım yakinen ta-
kib etmesi lâzımdır. Elâstiki artışları yaki
nen takibedecek olan yalnız ve yalnız Ge
lir Vergileridir. Dünyanın hemen her tara
fında itibar olunan vergiler, bu sebepledir ki, 
Gelir Vergisi camiası içinde rağbet görmektedir. 
Bunun dışındaki ıgayrisâfi lolan reel olmıyan 
vergiler millî hâsıla içindeki artışları yakinen ta-
kibedmez ve her sene Hazine gayrisâfi millî hâ
sıladaki artışlardan kâfi derecede müstefidol-
maz. 

Bu itibarladır ki, biz, birinci şık olarak bil
hassa zirai kazançtaki kısmın Gelir Vergisine 
tâbi tutulmasını prensip olarak kabul ettik. 

Muhterem arkadaşlarım, bunun dışında Ana
yasanın getirdiği bir formül var, diyor ki : «Bü
tün vatandaşlar, malî iktidarları nisbetinde ka
mu masraflarına iştirak etmek mecburiyetinde
dirler.» Malî iktidarı yakmen takibedecek tek 
prensip ve formül, kazançlardan alman vergidir. 
Malî iktidarın nisbeti yalnız kazançtır. Bir mü
kellefin ne menkûlü, ne gayrimenkulu ve arazi
si, o mükellefin malî iktidarını ifade et
mez. Malî iktidar, onlardan temin ettiği 
irattır. Bu itibarla bu formül, yani Ge
lir Vergisi, Anayasanın âmir bulunduğu 
malî iktidar prensibini muhtevi bulunması iti
bariyle tercihe şayandır ve biz zirai kazancı, Ge
lir Vergisi hükümlerine göre alınmasını bu sebep 
dolayısiyle de terviç ettik. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, zirai kazanç
larla alâkalı hususlara kısaca dokunmuş bulu
nuyorum. îcabederse ilgili maddelerde daha ge
niş izahat vermen mümkün olacak. Yalnız Zirai 
Gelir Vergisinin tatbik edilmesi halinde, bunun 
mükellefler arasında hangi mükellefere teşmil 
edileceğini ve bunun çiftçi nüfusu nisbetinin ne 
olacağı hakkında kısaca malûmat vermekte fay
da mülâhaza etmekteyim. 

Malûm olduğu üzere, Türkiye'de 3,5 milyon 
çiftçi ailesi var ve Hükümetin getirdiği tasarı 
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içinde bu Zirai Kazanç Vergisi alınmış olsaydı, 
Hükümet yetkililerinin 193 sayılı Kanundan 
mülhem olarak verdikleri rakamlara göre, bu 
vergiye muhatabolacakların yekûnu 18 ilâ 20 bin 
çiftçi ailesinden müteşekkildir. 

Şimdi, bizim huzurunuza getirdiğimiz tasa
rıda, bâzı değişiklikler yapılmış olduğu için bu 
miktar çok daha azalacaktır. Bu demektir ki, 
Türkiye'de zirai kazancı vergiye tâbi tutula
cak olan mükellef çiftçi ailesine nazaran yüzde 
birin de çok altına düşmektedir. Bunu bilhassa 
bu istikamete tesbit etmekte fayda mülâhaza et
mekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, ikinci bir noktayı 
arz etmek isterim -. Hükümet vergiden yüz mil
yon liralık bir kazanç tahmin etmekte idi. Bu ka
zanç biraz evvel de söylediğim sebeplerle bunun 
altına düşecektir. Ziraat sektörünün gayrisâfi 
millî gelirin % 45 ni kapsadığı dikkate alınırsa 
bunun da yekûnu 22 milyar lira civarında oldu
ğu kabul edilir ise şu hale göre, 22 milyar lira
dan temin edilecek olan Zirai Gelir Vergisi an
cak binde 5 civarında kalmaktadır. Yine biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, şu vaziyete göre Zirai 
Gelir Vergisi şümulüne giden müstalhsıllar Tür
kiye'de gayet mahdut sayıda çiftçilerden iba
rettir. Bunlar küçük çiftçi değil, orta çiftçi de
ğil ; yalnız büyük mikyasta ziraatle iştigal eden 
büyük müstahsil kütlelerinden ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, nihayet yine çiftçi
lerimiz lehine bu kanunla getirilmiş olan bir hük
me de temas etmekte fayda mülâhaza etmekte
yim. Biliyorsunuz, götürü usulde verginin tes
bit edilmesi halinde, masrafların da yine götürü 
usulle tesbit edilmesi normaldir. Fakat Hükü
met onlara bir kolaylık olmak üzere demiş ki, 
«siz isterseniz verginizi gerçek usulde masrafla
rınızı göstermek suretiyle verebilirsiniz, ister
seniz, il merkezlerinde tesbit edilecek komisyon
lar marifetiyle tesbit edilecek emsale göre bir 
masraf beyan etmekte serbestsiniz.» Biz komis
yonumuzda yaptığımız görüşmeler sonunda, bu 
il merkezlerinde tesbit edilecek olan masraf em
salinin yüzde 70 den daha aşağı düşmemesi 
prensip kararına bağlamış bulunuyoruz. Bu iti
barla huzurunuza getirilen tasarıda bu hüküm 
de çiftçiler lehine yer almış bulunmaktadır. 

Biraz evvel umumi izahatıma başlarken, ver
ginin iktisadi ve sosyal fonksiyonuna temas et
miştim. Hakikaten verginin münhasıran fiskal 
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yönden tahsil edildiği zaman çok gerilerde kal
mıştır. Hemen hemen pekçok memleketlerde ver
ginin bu iki yönü - sosyal yönü ve iktisadi yönü-
bilhassa Vergi kanunlarına geniş mikyasta ak
setmiş ve vergi hükümlerinde yapılan tadilât
larla bu iki fonksiyonun memleketlerin iktisadi 
hareketlerine müessir olması, sosyal durumları
nı tanzim etmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Bizim vergi sistemimize de bu iki hüküm ve 
bilhassa verginin iktisadi yönünün hemen hemen 
yeni girdiğini ifade edebilirim. Bu bilhassa bu 
yeni kanun tasarıları ile... 

Verginin iktisadi yönü, iktisadi hareketi 
kamçılryacaktır, müteşebbisi teşvik edecek ve 

üzerinde müessir rol oynryacaktır. Bunu nasıl 
yapacaktır, kısaca temasta fayda mülâhaza edi
yorum. 

Her şeyden evvel şunu ifade etmek lâzım
dır ki, Türkiye'de bilhassa iktisaden geri kalmış 
olan memleketlerde olduğu gibi, tasarruf ve 
sermaye daha ziyade istihlâke doğru meyletmek
tedir. Mesele, istihlâke doğru kayan sermaye
nin ve tasarrufun bu istihlâkten kurtarılması ve 
yatırımlara doğru kaydırılmasmdadır. Bu ser
maye yatırıma ne şekilde kaydırılacaktır? Bu
nu, daha evvel de muhterem arkadaşlarım muh
telif vesilelerle ifade ettiler. Türkiye'nin için
de bulunduğu dâvalardan birisi, sermaye pi
yasasının teşekkülüne bağlıdır. Sermaye piya
sasının yine sermaye şirketlerini sermaye temin 
etmiye teşvik etmekle mümkün olabilecek ve bu
nu temin edecek muhtelif hükümler Hükümet 
tarafından huzurunuza sırasiyle getirilmektedir. 

Bu hükümler nelerdir muhterem arkadaşla
rım? Bu hükümleri yine yakînen hatırlanacağı 
veçhile, menkul kıymetler teminine matuf olan 
kanun tasarısıdır, Yatınm Bankasının kurulma
sına matuf kanun tasarısıdır ve nihayet önünü
ze getirilmiş olan 193 sayılı Kanunun tadili ma
hiyetinde olan Gelir Vergisiyle alâkalı hüküm
lerdir. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisi kanun 
tasarısı ne getirmiştir? Bir kere vergi nispetle
rinde indirimler yapmış, yani vergi dilimlerini 
yeni bir rötuşa tabi tutmuştur. Hakikaten za-
man zaman muhtelif müellifler ve bu bapta 
emek sarf edenler derler ki; «Vergi vergiyi öl
dürür. Vergi ağırlaştığı nisbette mükellef bu 
vergiyi ödemekten kaçar.» Buna mahal verme
mek için yapılacak şey, zaman zaman vergi nis-
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betlerini daha müsait hadlere doğru ifrağ et
mektir. Mesele bu bakımdan özel teşebbüsün 
arz ettiği ehemmiyet kadar sosyal mülâhazalar
la da ehemmiyetlidir. Hakikaten bu vergi nis-
betlerinde yapılan tadille bilhassa küçük ka
zançlı mükelleflerin, orta kazançlı mükelleflerin 
% 5 - 10 arasındaki nispetlerde bir değişiklik 
yapılmış, mükellef lehine bir indirim yapılmış 
bulunmaktadır. Şu halde 193 sayılı Kanun, 
gerek özel teşebbüsün sermaye terakümüne veya 
sermaye konsantrasyonuna imkân verecek bir 
istikamette vergi nisbetlerini tadil ettiği gibi, 
küçük ve orta kazançlı mükelleflerin de vergi 
nisbetlerini yeni bir rötuşa tabi tutmuş ve mü
kellefler lehine değiştirmiş bulunmaktadır. 

'Bunun dışında arkadaşlarım, bir de şu nok
ta var. Yeni bir hükümdür ve üzerinde ehem
miyetle durulması Izımgelen hükümlerden bir 
tanesidir. Yeni Gelir Vergisi kamun tasarısı 
Kalkınma Plânının çerçevesi dâhilinde yapıla
cak yatırımları indirimli vergiye tabi tutmak
tadır. Hakikaten, özel teşebbüsü kalkınmaya 
teşvik edebilmek ve dolayısiyle Türkiye'de is
tihdam hacmini genişletebilmek için özel teşeb
büs lehine ve biraz evvel de söylediğim gibi onu 
sermaye terakümüne imkân verecek olan bir 
yatırım istikametine sevk etmek lâzımdır ve 
yatırıma teşvik etmek lâzımdır. İşte bu yatırım 
indirimi denen yeni imkân ve hüküm özel teşeb
büse bâzı muafiyetler tanımaktadır. Bilfarz, 
Kalkınma Plânına uygun olarak 1 milyonluk 
bir yatırım yapan özel teşebbüs sahibi bunun 
% 30 unu, bu yatırımı Şark'ta ve mahrumi
yet bölgelerinde yapıyorsa bunun % 40 ını 
vergiye esas olan matrahtan tenzil edecek, yani 
vergi matrahından % 30 - 40 tenzil etmek im
kânına sahibolacaktır. Yani bu kadar az nis
bette vergi ödemek şansına sahibolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, yine özel teşebbüs 
lehine getirilmiş olan diğer bir nokta var, ha
kikaten üzerinde ehemmiyetle durulması lâzım-
gelen bir meseledir. Bu da azalan bakiyeler üze
rinden amortisman meselesidir. Şimdiye kadar 
özel teşebbüs işletmesi üzerindeki sabit kıymet
leri düz amortismana tabi tutuyordu. Yani 
'her sene müsavi miktarda amortisman tefrik 
etmek suretiyle bunu vergisine matrah alan 
kıymetlerden indiriyordu. Meselâ bir milyon 
liralık bir yatınm yapmışsa, bunu on senede 
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amorti edecekse her sene 100 bin lirayı masraf
lara yazmakta idi. Şimdi getirilen hüküm özel 
teşebbüs bakımından çok daha müsait vaziyete 
götürmektedir. 

Diyor ki, siz azalan bakiyeler üzerinden 
amortisman yapacaksınız ve evvelce yaptığı
nız amortismanın iki misli üzerinde yapacaksı
nız. Yani birinci sene 200 bin liralık bir amor
tismanı masraflarınızdan tenzil edebileceksiniz. 
Yani bu 200 bin liraya çıkmaktadır. Mütaakıp 
senede tefrik edeceği miktar mütaakıp sene
ler buna mümasil olanak fazlalıklar göster
mektedir. 

Bir diğer noktayı da arz etmek isterim : 
Yine özel teşebbüs lehine satış farklarının 
vergiden muaf tutulması temin edilmiştir. Bu 
nedir? Muhterem arkadaşlar? Kısaca bir misal 
arz edeyim : Müteşebbis amortismana tabi 
olan her hangi bir kıymet, meselâ fabrikasını 
sattığı takdirde, veya bir yenisini almak ve
ya inşa etmek gayesiyle sattığı takdirde sat
tığı malm inşa tarihindeki kıymetiyle, satış 
tarihindeki kıymeti arasındaki fark evvelce 
Gelir Vergisine tabi idi. Şimdi yeni getiril
miş olan hükümler, alış ve satış bedeli arasın
daki farkı Gelir Vergisine tabi tutmamakta, bu
nun yerine aradaki farkı amortismana mah-
subetmeye imkân sağlamıştır. Hakikaten bu 
karma ekonomik sistemlerde yapıldığı gibi, 
Özel teşebbüs lehine sağlanmış olan esaslı 
unsurlardan bir tanesidir. 

Nihayet, bir diğer noktaya da kısaca te
mas etmekte fayda mülâhaza etmekteyim. O da 
müteşebbisin işletmesine koyduğu kıymetleri 
paranın kıymetinin, paranın iştira kabiliyetinin 
düşmesi sebebiyle yeniden kıymetlendirmeye 
tabi tutabilmesidir, yani «revalisation.» 

Muhterem arkadaşlar, hakikaten doların me
selâ 2,82 olduğu bir tarihte her hangi bir fab
rika kurulması halinde bu müteşebbisin çıkar
dığı bilanço, daha sonra çıkarılmış olan bir bi
lançoya nazaran çok kıymet farkı göstermekte 
idi. Şimdi getirilmiş olan yeni hükümlerle 
bizzat Maliye tarafından tesbit edilecek bir 
emsal ile tekrar kıymetlendirilmesini temin 
etmektedir. 

Yani bir ihbar müessesesinin karşısına ge
çen iki firma evvelce farklı muameleye tabi 
tutulurken, şimdi mevcudolan câri kıymetlerine 
göre muameleye tabi tutulacaktır. 
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Son nokta olarak uzlaşma müessesesine te

mas etmek istiyorum. Biraz evvel de ifade et
tiğim gibi verginin açık ve vazıh olması, mü
kellefle idareyi birbirine düşürmemesi icabet-
mektedir. 

Her hangi bir vergi ihtilâfı meselesini ma
liyenin karşısında resmen halletmek imkânına 
sahibolabilecektir. Bu hakikaten Batılı mem
leketlerde muvaffakiyetle tatbik edilmiş olan 
bir müessesedir. Türkiye'de, de yer almış olması, 
bence, şayanı tebriktir. 

Muhterem arkadaşlarım, ben, kısaca hemen 
her üç kanunla alâkalı meselelere kısaca te
mas etmiş bulunuyorum. Maddelerin müzâke
resinde daha etraflı malûmat vermek müm
kün olacaktır. Yalnız şunu da ifade etmek 
isterim : 

Hakikaten gerek Gelir Vergisi Kanunun
da gerek Kurumlar Vergisi Kanununda ve 
gerekse Usul Kanununda getirilmiş olan bu 
müesseseler bilhassa plânlı kalkınma devrine 
girmiş olan 'Türkiye'de çok müspet neticeler 
verecektir. 

Biz bu* şekilde temenni edelim ve bu müspet 
tasarıları getirdiğinden dolayı Hükümeti yeni
den tebrik edelim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın tslimyeli. Sayın Eren'in 
bir sualleri var. 

ASIM EREN (Niğde) — Efendim, evinde
ki tezgâhlarda kendi hesabına çalışan aileler 
için Kütahya Milletvekili Sayın Ali Erbek 
arkadaşımızın ve 17 arkadaşının Millet Mecli
sine sevk ettikleri bir kanun teklifi bir de ta
sarıda vardır. Teklifin esası bir sene için bu 
kanunun tatbikatının bu işçiler için geriye bı
rakılması hükmü idi. Yine bu tasarının 49 ncu 
sayfasında İzmir Senatörü Lütfi Bozcalı'nm 
(çırakların 18 yaşma kadar Gelir Vergisin
den istisna edilmesine) dair bir kanun teklifi 
de vardı. Zatıâliniz umuma dair konuşurken, 
hepsi meezedilmiş olan teklif ve tasarı üzerin
de buna temas buyu miadınız. Bu hususta bilgi 
verir misiniz1? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
İSLİMYEUİ (Devamla) — Efendim, esnaf ya
nında çalışmakta lolan çırakların vergiden 'mu
afiyeti meselesi. Esas itibariyle yeni getiril
miş olan tasarılardan bu hüküm temin edilmiş 
bulunmaktadır. 'Bu itibarla 'ayrıca ona temas 
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etmeyi lüzumlu addetmedim. Maddelerin mü
zakeresi sırasında önümüze gelecektir. 

ikinci hir noktayı lütfen tekrarlar mısınız? 
A S M EREN (Niğde) — Evindeki tezgâh-

larda kendi hesa'bma çalışan ailelere bu sene 
vergi tatbikatı yapılmasın, hu seneye tehir edil
sin diye muhtelif milletvekili arkadaşlarımızın 
•bir teklifi vardı. O hususta malûmat rica edi
yorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNİ 
ISLÎMYELİ (Devamla) — Esnaf muafiyetiyle 
alâkalı olan bu mesele, esnafın muafiyetinin 
hududu, ıbiraz &onra maddelerin müzaikeresi sı
rasında etraflıca müzakere edilmek mümkün 
olacaktır. 

Şunu hemen ifade edeyim ki, (bilhassa tez
gâhlarda çalışmakta .olan esnafın yanında işçi 
çalıştırılması meselesi idi. Asım Beyefendinin 
işaret ettiği nokta. 'Bunlar mutavassıta iş ya
pan kimseler olması itibariyle ayrıca işçilerinin 
muafiyete tabi -tutulmasını komisyonumuz uy
gun görmemiş, maddenin müzakeresi sırasında 
daha etraflı malûmat vermeye imkân bulacağı-
ımı zannediyorum. 

(BAŞKAN — Saym Ahmet Savrun lehinde 
mi, üzerinde mi, aleyhinde mi konuşacaksınız? 

AHMET SAVRUN (Adana.) — özerinde 
efendim. 

(Muhterem arkadaşlarım, evvelâ üstüste ge
len muhtelif vergilerin, mükellefler üzerindeki 
ağırlık mevzuu üzerinde duracağım. 

(Sayın Maliye Bakanı birçok ıkonuşmalarm-
da, 'mükellefler üzerindeki verginin Türkiye'
de ağır olmadığından bahsettiler ve bunun ağır 
olmadığının (misalimi de devlet gelirlerinin 
millî (gelire nisbeten diğer milletlere nazaran 
•bir hayli düşük olduğunu rakamı ile ifade et
tiler. 

Arkadaşlarım, yek nazarda hakikaten bu 
nilsbet diğer milletlere nazaran düşüktür. Bu
nu itiraf etmemek, görmemek mümkün değil
dir. Fakat bu düşüklük, memleketimizde ver
ginin hafifliği mânasına gelmemelidir. Sadece 
bu yönden alma/k kanaatimce hatalı bir hare
kettir. Bir defa, vergi verecek bir memleketin 
evvelâ bünyesini hesaba 'katmak lâzımdır. Ya
bancı memleketlerde hayat seviyesi hizimki ile 
mukayese edilemiyecek kadar yüksektir. Bi
naenaleyh, hayat seviyesi yüksek olan, geliri 

7 . 2 . 1963 0 : 3 
daha fazla olan vatandaş kütlesinin vergi ver
mesi elbetteki kolaydır. Fakat tasavvur buyu
run ki, bugün memleketimizin (geniş kütlesi 
hayat seviyesi bakımından vergi vermeye mü
tehammil değildir. Bunlar her ne kadar istis
na edilirse edilsin, gerek vasıtalı vergilerde, 
gerek cüzi de olsa vasıtasız vergilerde bu gay-
rimüsaidolan bünyeye elbette bir ağırlık hisset
tirmektedir. Tasavvur huyurun, adamın sene
lik geliri 100 000 liradır. Bir adamın ki de 
30 000 liradır. Bir insan elbette ki 70 bin liraya 
kadar vergi verdiği zaman yine 'geçimine halel 
gelmez. Fakat nihayet ıon hin lira kazanan, se
nelik geçimine kâfi gelmiyecek kadar kazanan 
bir insan beş kuruş da verse elbette ki onun 
için vergi ağırdır. Bu itibarla memleketimi
zin hünyesini nazarı itibara almadan hayat se
viyesi bir hayli yüksek olan ejnebi memleket
lerle hizim vergi nisbetimizi mukayese etmek 
çok hatalı bir harekettir. Memleketimizin geç
mişine şöyle bir göz atarsak, bugün geniş küt
lesini teşkil eden zirai sektör müntesiplerinin 
da/ha düne kadar vergi vermek değil, yasamak 
imkânını ıgüç temin eden, /karnını güç doyuran 
insanlardan müteşekkildi. Her halde birçokla
rınız hatırlarlar ki, hu memlekette huğdaym 
kilosunun S kuruşa satıldığı zamanlarda bu va
tandaş elbette vergi veremezdi. 

Bu itibarla, bugün 'birçok arkadaşlarımız, 
zirai sektör 'müntesiplerinin neden vergi ver
mediler diye akıllarına takılan hir nokta var. 
Biraz sodira ıbunu niçin veremediklerini arz ede
ceğim size. 

Muhterem arkadaşlarım; vatandaş kütlesin
den fazla vergi almakla gayeye daha kolay 
erişileceği kanaatinde değili'm. Evet, elbette 
vatandaştan vergi alınacaktır, fakat o vergi
nin kaynağını kurutun'caya kadar gidersek, öy
le zaman gelecektir ki 'artık daha ilerisi için 
almak istediğimiz buJgünkü vergiyi de alamıya-
cağız. Yüz yerine 50 alarak kaynakları takvi
ye etmek 'suretiyle, memlekette istihsali artıra
cak olursak bugün yüz alacak 'yerde ıdevlet 
geliri 150 ye yükselecektir. Binaenaleyh ibunun 
Ilıesa'bı hu şekilde yapılmalıdır. Yo'k'sa devlet 
gelirini tamamen vergiyi ağırlaştırmak yolu 
ile temin etmiye 'gidecek olursak günün birinde 
bu kaynakları verimsiz hale sokarız, hugünkü-
nii, hattâ dünkünü dahi alamaz hale düşeriz. 
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Bu itibarla verginin ağırlığından ziyade bu 
kaynakları takviye edece!*:, bu kaynakları is
tihsalden alakoymıyacak şökilde yıpratmadan 
bir ayarlamaya tabi tutmak lâzımdır. 

'Muhterem arkadaşlar, burada size üzülerek 
'bir şey arz etmek Merim. Her şeyden evvel 
bu Gelir Vergisi tasarısında, lüzumu kadar va
tandaş kütlesinin, alâkalıların ve mütehassısla
rın nıoktai nazarı alınmamıştır. Ezcümle bun
lardan birM zirai sektörle yakinen alâkalı bu
lunan ve onların durumunu çok iyi bilmesi lâ-
zınıgelen 'Tarım Bakanlığının ve onun uzman
larının ndktai nazarı alınmamıştır. Alınmış 
olsaydı, maddelerde göreceksiniz, bugün Ta
rım Bakanlığına bağlı Devlet Üretme Çiftlik
leri kazançlarının, giderlerinin nelerden ibaret 
olduğu çok bariz şekilde istatistiklerde varken, 
vergi tarh ederken bu rakamlar nazarı itibara 
alınmamış bunun çok üstüne çıkılmıştır. 

Bizim şaJhsi temaslarımız gerekçede nazara 
alınmış olduğu keyfiyeti sadece Bakanlığın 
muvafakatinden ibarettir. Bu sektörle iştigal 
eden vatandaşların temsilcisi ollarak yine bu 
geniş kütlemin de noktai nazarı lüzumu kadar 
alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu verginin siste
mi üzerinde bendeniz durmıyacağım, buna mu
halefet etmiyorum. Hakikaten, iyi tatbik edildiği 
takdirde, daha âdil bir vergi sistemi olarak mem
leketimizde iyi netice alabiliriz. Fakat, bunun 
nisbetleri ile tatbikatının kolaylaştırılması ba
kımından ben mütalâamı arz edeceğim. 

Demin de arz etmiştim, birçok arkadaşları
mız, zirai sektörün şimdiye kadar bu vergiden 
muaf tutulduğunu kafalarına saplamışlar. Ha
kikaten, bunlar uzun zamandan beri vergi ver
mediler, niçin vermesinler? Elbette verecekler 
arkadaşlarını. Emin olun ki, bâzı arkadaşları
mız, burada şu veya bu sektör vergi vermesin 
diye katiyen ve muhterem heyetiniz ve ne de 
vatandaşlar, böyle bir tefriki düşünmemekte
dir. Ancak bu vergi bu vatandaşların kudret 
ve kabiliyetine göre ve bunların kazanç nisbet-
lerine göre ayarlanmalıdır. Sadece bizim ve va
tandaşlarımızın istekleri bunlardan ibarettir. 

Bakınız arkadaşlar, Zirai sektörden vergi 
her memlekette alınır. Fakat zirai sektörü, di
ğer vergi mükelleflerine nazaran, kabul eder
siniz ki, bir hususiyet vardır. Bunlar müstah-
sıldırlar, bunlardan alınacak vergi; dünyanın 
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her tarafında, istihsalin artması yolunda kul
lanmaya bunları sevk eder. 

Eğer bu istihsal unsurunu diğer mükellef
lerle bir mütalâa edecek olursak bu şartlan na
zarı itibara almıyacak olursak bu müstahsil sı
nıfını elbette bir gün istihsali artıramıyacak ha
le düşürürüz. Bu itibarla bunları diğerleriyle 
mukayese etmemek lâzım gelir. Bendeniz şuna 
kaaniim ki, zirai sektörden vergi alınmalıdır, 
fakat bunlardaki vergi nisbeti diğerlerine naza
ran daha düşük olmalıdır ve aynı zamanda is
tihsalini artıracak şekilde yatırımlar ve kolay
lıklarla bunları takviye etmelidir. 

Yeni Gelir Vergisi tasarısında Hükümet ya
tırım indirimi diye istihsali teşvik için bir hü
küm getirmiştir. Fakat bu hüküm kifayetsiz
dir. Zira bilanço üzerinden defter tutanlara an
cak bu yatırım indirimini tatbik ediyor. Halbu
ki bu bilanço üzerinden defter tutacak çiftçi 
adedi çok muayendir. Bunların geniş bir küt
lesi elli bin liradan yüz elli bin liraya kadar 
hâsılat temin eder. Ve bunlar götürü usule tabi 
tutulan çiftçilerdir ki, bunlar hakkında vergi
de yatırım indirimi tatbik edilmemektedir. Şu 
halde, bunların kazancını artırmak için, daha 
büyük çiftçilere tatbik edilen birtakım imkân
lar neden bunlara tatbik edilmesin? Bunlar, 
birtakım formalite yüzünden yatırım indirimin
den istifade edilmemektedirler. Bu yanlış bir 
usuldür. Bilâkis, bu orta çiftçinin memleketimiz
de adedi daha çoktur. Bunların yatırım indiri
minden istifade ettirilmesi suretiyle bu vergi 
artırılabilir. 

Bir de bu verginin, biliyorsunuz 1961, 1962 
ve 1963 yılları için alınması Hükümet tasarısın
da derpiş edilmiştir. Halbuki komisyon kararı 
ile 1961 den sarfı nazar edilerek, 1962 de alın
ması hükmü karara bağlandı. 

1962 yılının vergisinin gerek tahakkuku ge
rekse alınabilmesi bakımından bir hayli güçlü
ğü vardır. Bir defa vatandaş 1962 yılında be
yannamesini eski kanuna göre vermiştir, halbu
ki vatandaştan bu defa bunun vergisi yeni ta
dile göre istenecektir. Bunun ikisi arasında bir 
tezat var. 

Biliyorsunuz geçen sene büyük heyetiniz bu 
vergiyi, bu kanunu talik etmek suretiyle va
tandaşlara âdeta verginin bu talik edilen yıllar 
zarfında alınamıyacağı şeklinde bir kanaat ver
miş kendilerine. Bu itibarla bugün herkes mah-
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sülünü kaldırmış, ne ektiği, ne kaldırdığı ma
lûm değildir. Satmıştır, kimisi zarar etmiş, ki
misi kâr etmiştir. Fakat bunlar yarın tahmin 
üzerinden, götürü bir usulle vergilendirilire 
büyük bir adaletsizliğe sebebiyet veririz. Bü
yük kütleleri geniş şekilde zarardide edecektir. 
Bunun için bendenizin kanaati şu k i ; bu Zirai 
Gelir Vergisi ancak 1963 ten itibaren alınabi
lir. Bunu ıttılaınıza arz ediyorum. Bu hususu 
maddesi geldiği zaman nazarlarınızdan uzak 
tutmamanızı rica ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Kemal Karan... 
Yoklar. 

Sayın Zeyyat Kocamemi. 
Arkadaşlr, İçtüzüğe göre, çok iyi takdir 

edersiniz ki, lehte ve aleyhte ikişer kişiye söz 
vermeden yeterlik oya konamaz. 

Sayın Kocamemi, lehte mi efendim1? 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Lehte 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendim. 
ZEYYAT KOCAMEMÎ (Tokat) — Aziz Baş

kan, sevgili arkadaşlarım; bugün burada vergi 
kanunları üzerinde konuşuyoruz. 

Vergi demek, ekonomik, sosyal sahalardaki 
düzenleyici rol, fiskal, ekstra fiskal fonksiyon
lar bir yana, Devletin yapmak mecburiyetinde 
olduğu masrafları karşılamak için para bul
ması demektir. Bu, ne kadar az, hattâ hiç ol
mazsa, elbette çok daha iyidir. Zaman zaman 
birtakım hareketler olmuş, Fransa'da Pujat, 
diye vergi düşmanı bir adam çıkmış, hattâ Mec
lise mebus dahi sokmuş, sonradan ismi cismi 
unutulmuş, gitmiştir. 

Devlet masraflarını karşılamak için, para 
bulma zihniyetinde zaman zaman değişiklikler 
olmuştur. Eskiden bu işe ağacın kökünü zede
lemeden dallarını budamak, tavuğu bağırtma
dan yolmak denirdi. Fakat zamanla masraflar 
arttıkça bu düşüncelerde yine değişiklik olmuş, 
ağacın kökü zedelense de, tavuk bağırsa da, bu 
paraları alma yoluna gidilmiştir. 

Bu mevzuu konuşurken, çoğu zaman biz me
selenin aslını bir tarafa bırakıp başka tarafla
ra gitmiş, buradan umumi prensipleri münaka
şa etmiş, başka taraflara gitmiş. Her iki taraf 
da üniversite kürsüsünde konferans verir gibi 
uzun uzun burada nutuklar söylemiştir : Umu
mi prensipler elbette burada konuşulur. Fakat 
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kanunun tümü üzerinde konuşulurken bu pren
siplerin bu kanunun hangi maddesinin zedelen
diği veya tahkim edildiği gösterilmek lâzımge-
lirdi. Biz bunları bıraktık. Zaman zaman lü
zumsuz şeyler üzerinde durduk. Hattâ bu uğur
da, grup namına söz alma işini dahi biraz kö
tüye kullandık. Aslında, Hükümetin teııkidedi-
lecek tarafları yok mu idi? Elbette vardı. Me
selâ, bir misal olarak söyliyeyim : Bu kanun ta
sarısının basılış tarihi 12 . 7 . 1962 dir. Komis
yonda müzakereye başlanış tarihi ise 12 . 12 . 
1962 dir. Aradan 5 ay zaman geçmiştir. Bu 5 
ay içinde hiçbir şey yapılmamıştır. Bırakın bun
ların matbuatta münakaşa edilmesi, milletvekil
leri dahi bundan haberdar olmamıştır. Ama, 
bunlar dururken çıplak ayaklı çiftçi, diye, ha
kikate yaklaşmıyau lâflar söylemek do elbette 
doğru olamazdı 

Arkadaşlarını, Maliye Bakanlığının rakam
ları ile 20 bin kişi vergiye dâhil olacakmış. 
Bence bu rakam biraz daha yukarı.. 50 bin kişi 
tahmin ederim. Hattâ 90 bin kişi de olsa. üç 
milyon ailenin içinde yüzde üç olur. Biraz daha 
aşağıya inince % ikiye iner, yüzde doksanse-
kizi çiftçinin verginin dışında kalmaktadır. 
Vergilendirilecek miktar % 2 ye tekabül et
mektedir, hesabımca.. Çıplak ayaklı çiftçi köylü 
edebiyatına son vermek için elbette ki, bu bü
yük kütlenin, bu % 98 in vergi verecek hale 
gelmesi lâzımdır. Fakat bunun münakaşa yeri 
bu vergi kanunları değil, daha geniş olarak 
zirai reform ve toprak reformu gibi mevzuların 
konuşulacağı zamandır. 

Arkadaşlarım, çiftçilerden bahsederken Zi
rai Gelir Vergisinde ve bunun bu şekle gelişin
den evvelki hâdiselere biraz dokunmak lâzım-
gelir. Çiftçiler münferit halde, daha federasyo
na gitmeden temaslar yapmışlar, hattâ Başvekile 
dahi gitmişler, bütün dertlerini anlatmışlardır. 
O zamanlar çiftçiler muayyen bir vergi, yani, 
dönüm esası üzerine vergi vermek istiyorlar
dı, bunu Başbakana anlatmışlar, hattâ Başba
kan, «Anlıyorum, siz alımı verimi kolay bir 
vergi istiyorsunuz», demiş. Hakikaten güzel bir 
ifade, alımı verimi kolay bir vergi istiyorlardı. 
Uzun zaman Maliye Vekâletine de, diğer ma
kamlara da bu alımı verimi kolay, dekar üze
rine veya satım üzerinden alınmış bir vergi için 
müracaatler yapıldı. Bir vergi reform komisyo
nu İstanbul'da faaliyete geçti. Oraya çiftçi mü-
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messili olarak, şimdi rahmetle andığım benim 
çok yakın bir akrabam iştirak etti ve orada de
kar üzerine vergi alma hususunu müdafaa et
ti. ölümünden bir kaç gün evvel bana: «Ben 
de inanıyorum ki, Maliye Vekâletinin teklifi 
doğrudur. Fakat temsil ettiğim kütlenin iste
ği bu olduğu için ben bunun üzerinde İsrar et
tim.» dedi. 

Arkadaşlarım, çiftçiler federasyon halinde 
birleştikten sonra da Ankara'ya geldiler, benim
le temasa geçtiler. Başbakan Yardımcısına, Ma
liye Vekiline ve komisyon azalarına ve Millet 
Meclisimizin âzalariyle temaslar yaptılar. Bu
raya geldikleri zaman gene kolay bir vergi üze
rinde duruyorlardı. Bu temaslar sonunda Hü
kümetin getirdiği tasarıda kararlı olduğunu ve 
bunu inandırıcı sebeplerle kendilerine anlattık
larını görünce fikirlerinden vazgeçtiler. Dedi
ler ki; biz Hükümetin getirdiği bu tasan için
de vergilendirilmeyi kabul ettik. Kimdi bun
lar?... Bu % 2 vergi verecek olan ve birlik ha
line gelmiş olan çiftçiler idi. 

Arkadaşlarım; bu fikir değişikliğinden son
ra gerek Başvekil Yardımcısına, gerekse Mali
ye Bakanına çiftçiler bir ricada bulundular. De
diler ki; «Biz sizin istediğiniz şekilde Gelir 
Vergisi Kanunu içinde vergilendirilmeye ra
zıyız. Yalnız bir istirhamımız var; bizim tüyü
müzü yolun, isterseniz bağırta, bağırta yolun 
yalnız, tüylerimizi tersine değil de yatımına çe
kin. Ne idi istediklerdi!.. Diyorlar ki, «Biz çift
çi olarak •ekseriyetimiz calhil bir zümreyiz. Def
ter tutma esasını pek becerenleyiz. Onun için 
bizi defter tutma külfetinden beri kılın.» Baş
bakan Yardımcısı Sayın Alican, «Bu fikir ba
na munis geliyor, gidin Maliye Vekili ile konu
şun», dedi. Maliye Vekili Sayın Melenle konuş
tuk, meseleyi anlattık, «Muvakkkat bir zaman 
için bunu kabul ederim», dedi. 

Arkadaşlarım, bu isteğin elbette birtakım 
sebepleri vardır. Yalnız calhil olmak değil, yal
nız defter tutmak değil, çiftçiliğin kaleme, ki
taba gelmiyen birtakım masraflarının bir def
ter içinde göstermek gayrikabildir. Ben bunu 
mütaaddit ,yerlerde söyledim. Bir kere daha 
söyliyeyim: Meselâ tarlasını sulamak için bir 
çiftçi üç dört Km. öteden su getiren çiftçi ar
kın önüne gelen hendeği geçmek zorundadır. 
Hamgi hendeği geçerse, arkadaşlar buna inan-
mıyacaklardır, bu tarlayı, o tarlayı bilâbedel 
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sulamaya mecburdur. Çünkü adam geçirtmez. 
O tarlayı sürüp hazırlamaya mecburdur. Çün
kü ikinci sene su alamaz. Bunun masrafını na
sıl Maliyeye kabul ettirebilirim? Bunu nasıl 
defterime geçirebilirim. Bu gibi hususları ber
taraf etmek için muayyen bir zaman dahi olsa, 
Maliye Vekilinin söylediği gibi, defter esasına 
.göre değil, götürü esasla vergilendirilmelerini 
rica lettiler. 

Arkadaşlarım; burada birtakım lâflar edil
di, Türk çiftçisi vergi veriyor, vermiyor falan 
filân. Türk çiftçisi, verebileni vergi vermek is
tiyor. Vermek istemiyor dendiği zaman Gelir 
Vergisi anlaşılmalıdır. Bu Gelir Vergisini vere
bilecek vaziyette olan büyük çiftçiler ise son 
'derecede anlayışla hareket ediyorlar. Size ufak 
bir misal vermek isterim. 

Meselâ tasarıda bir madde var; muayyen 
bir had, «50 bin liradan aşağısı vermesin, 50 
bin liradan yukarısı versin». O zaman çiftçiler 
dediler ki, «Biz toplandık, bunu gayriâdil bir 
hâd bulduk. Niçin 50 bin lirası olan vermesin 
de, 51 bin lirası olan versin. Bunu umuma teş
mil edelim dedik, aramızda hesabını yaptık 
adam başına meselâ ben 5 - 6 bin lira fazla ve
receğim.» 

Şimdi buradan sizlere çiftçi federasyonları 
namısa iftiharla bildiriyorum ki, dedik ki, «bi
zim her birimiz beş-altı yüz lira vergi vermiye-
lim diye maliyenin ikiyüz-üçyüz milyon lira 
kaybına razı olamayız. Binaenaleyh biz bu is
teğimizde ısrar etmiyelim» dedik ve bu hususta 
asla ısrar etmiyeceğiz. 

Arkadaşlarım, çiftçi temsilcileri Maliye Ve
kâletiyle konuşup hangi noktaların kendi leh
lerine tashihi lâzımgeliyorsa bunu söylemiş
ler ve hemen hemen haklarını yani istedikle
rini de elde etmişlerdir. Kendileriyle mutaba
kata vardığımız bir iki küçük husus daha var. 
Onlar üzerinde de maddeler geldiği zaman ko
nuşacak ve elbette halledeceğiz. 

Bu kanunların milletimize hayırlı olması 
temennisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergeleri var, onları 
okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Tasarının tümü hakkında yeter derecede 

tenevvür hâsıl olduğundan görüşmelerin yeter-
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liginin oya konulmasını arz ederiz. 

İstanbul Ordu 
Hilmi Oben İzzettin Ağaoğlıı 

Millet Meclisi (Başkanlığına 
Tümü üzerinde kâfi miktarda konuşulmuş

tur. 
Müzakerelerin kifayetini arz ederim. 

Van 
Şükrü Kösereisoğlu 

BAŞKAN — Her ikisi de aynı mahiyettedir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Müzakerenin yeterli 
olduğunu . kabul edenler lütfen işaret buyur
sunlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İvedilik teklifi var. Kanunun ivedilikle gö
rüşülmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... İvedilikle görüşülme talebi 
kabul edilmiştir. 

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 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

2. Resmî daire ve müesseselere veya mer
kezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşeb
büslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, 
teşekkül ve teşebbüslerin işleri dölayısiyle ya
bancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları 
(Bu gibilerden, bulundukları memleketler
de elde ettikleri kazanç ve iratları dölayısiy
le Gelir Vergisine veya benzeri bir vergiye 
tabi tutulmuş bulunanlar, mezkûr kazanç ve 
iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.) 

BAŞKAN — Maddelerin görüşülmesine mü
tedair bir önerge var, onu okutuyorum. 

Meclis Yüksek Başkanlığına 
Zaman mefhumunun nezaketi dölayısiyle, 

maddeler hakkındaki görüşmelerin beş dakika 
olarak tesbitinin oya konulmasını arz eylerim. 

Ordu 
„Y. İzzettin Ağaoğlıı 
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BAŞKAN — Önerge üzerinde söz istiyen var 

mı? önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde üzerinde söz istiyen var mı? 
Olmadığına göre maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 1 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

2. Biı- takvim yılı içinde Türkiye'de de
vamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici 
ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kes
mez). 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen var 
mı? Olmadığına göre 2 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 2 
nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Aynı kanunun 7 nci madde
sinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de iş yerinin olması veya daimî tem
silci bulundurması ve kazancın bu yerlerde 
veya bu temsilciler vasıtasiyle sağlanması (bu 
şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'
de bıılunmıy anlardan, ihracedilmek üzere 
Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri 
malları Türkiye'de sa'tmaksızın yabancı mem
leketlere gönderenlerin bu işlerden doğan 
kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya 
satıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması 
veya satış aktinin Türkiye'de inikadeyleıne-
sidir. iş merkezinden maksat ise, iş bakımın
dan muamelelerin bilfiil toplandığı ye idare 
edildiği merkezdir.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun Sayın Eren. 

ASIM EREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım. yabancı şirketleri ilgilendiren 
bu hüküm, dölayısiyle Petrol Kanunu ile de il
gilidir. Efendim, maddenin ikinci fıkrası ga
yet enteresandır ve Petrol Kanununun 96 nci 
maddesiyle karşılaşmaktadır. Petrol Kanunu
nun 96 nci maddesini arz ediyorum : «Asıl iş 
yeri Türkiye'de bulunmıyan ve gelirlerinin, 
kazançlarının kaynağını teşkil eden esas fa
aliyetleri Türkiye'den idare edilmiyen bir pet
rol hakkı sahibi ancak Türkiye'de elde ettiği 
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gelir ve kazançları üzerinden vergiye tabi tu
tulur». Burada, tasarıda üçüncü maddenin ikin
ci fıkrası, (Türkiye'de satmadan) maksat, alıcı 
veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'de 
olmak üzere veya satış aktiniıı Türkiye'de 
inikat eylemesidir. iki hal ileri sürüyor: Sa
tışı Türkiye'de ise bu satış muamelesini Türki
ye'de yapılmış addediyor, bir. Satış akti Tür
kiye'de yapıldı ise, ikinci şık olarak, yine sa
tışı Türkiye'de yapılmış addediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Ticaret Ka
nununu hatırlatmak isterim. Yeni 1955 tari
hinde çıkan Ticaret Kanunu ecnebi şirketleri
nin hepsinin Türkiye'de muamele merkezleri 
bulunan birer anonim şirket hüviyetini alma
larını mecburi kılmıştı. Ve o tarihte mevcud-
olan veya bu tarihten sonra gelip de kurulan 
bütün ecnebi şirketler kanunen Türk Anonim 
Şirketi hüviyetini almışlardır. Kanunun bu 
hükmüne iştirak etmiyen şirketler Ticaret 
Kanununun hükümlerinden faydalanamazlar. 

Şimdi Türk Ticaret Şirketi halinde bulu
nan ecnebi şirketlerden sonra kurulmuş olan 
ecnebi şirketlerden, bugün üç tanesi birleşerek 
Mersin Rafinerisini meydana getirmişler ve 
yine % 51 i Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının sermayesiyle % 49 u ise Kalteks'in or
tak olduğu, îpraş yani izmit Körfezindeki ra
fineri, bunlar da Türk şirketi mahiyetindedir. 
Ve muamele merkezleri Türkiye'dedir. Sabah
leyin ve dün yaptığımız konuşmalarımızda bun
lar (haricen memleket) stokları dâhil olmak 
üzere her türlü muameleleri harice yaptıkları 
satışlar, bu madde gereğince, vergiye tabi tu
tulmak icabeder. Petrol Kanununun «soktukla
rı gibi parasız çıkarabilirler» diyen bir tek mad
desinden belki faydalanabilirler. «Biz satış 
yapmıyoruz, ıstoku dışarıya gönderip, dışarıda 
stok yapıyoruz, bu hakkı bize Petrol Kanunu 
vermiştir» deyip, burada bir satış akdi göster
meksizin vergi kaçakçılığı yapmaları her za
man mümkündür. Ama ben buna rağmen.,. 

(BAŞKAN — Sayın Eren, aldığımız karar 
micibince bir dakikanız kaldı. 

ASIM EREN (Devamla) — Peki efendim, 
bağlıyayım. Üçüncü madde ile ikinci fıkranın 
bendeniz, hakkiyle tatbik edilmesini Sayın Ma
liye Bakanından ve Ticaret Bakanından istir
ham etmekteyim. Hüküm gayet açıktır; bu, 
Petrol Kanununa konulan dolaşık, çapraşık, 
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çetrefilli hükme benzemez; bu kanun tatbik 
edilirse fitil fitil burunlarından bu milletin 
hakkını getiririz. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Bayındırlık Bakam? Hü
kümet adına mı konuşacaksınız? 

BAYINDIRLIK BAKANI ILYAS SEÇKİN 
(Ankara) —- Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BAYINDIRLIK BAKANİ İLYAS SEÇKİN 

(Devamla) — Muhterem Asım Beyefendi, boşu
na zahmet buyurdular. Bu, Gelir Vergisi Kanu
nu gerçek kişiler hakkında uygulanır, tüzel ki
şiler Petrol Kanununa göre Türkiye'de faaliyet
te bulunabilirler. Tüzel kişilerin tabi olduğtı 
kurumlar vergisi ise daha bir başka kanunda mü-. 
kellefiyetin hududunu, şümulünü tâyin eder. 
Onun için merak buyurmasmlar, bu kanun ken
dileri hakkında tatbik edilmiyc«ektir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yeıı olmadığına göre 3 ncü maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 3 neü 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nei maddesi
nin 3 ncü fıkrasının 2' numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

2. Temsil edilene ait reklâm giderleri haric-
olmak üzere, giderleri devamlı olarak kısmen ve
ya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti-
yen yok. Olmadığına göre 4 ncü maddeyi oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 4 ncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi
nin birinci fıkrasının 1, 2, 3 ve 6 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad<le-
ye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiştir : 

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şar-
tiyle gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın 
perakende ticaret ile iştigal edenler (halı, kilim, 
battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıymetli 
maden ve madenî eşyalar gibi değeri yüksek 
olan maddeleri perakende olarak satanlarla gi
yilecek eşya ve bakkaliye maddelerinin pazar 
takibi suretiyle satışını mûtat meslek haline 
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-
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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 sanat 
ve perakende ticaret işleriyle uğraşanlar ile ay
nı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak sure
tiyle yapanlardan 47 ve 48 nci maddelerde ya
zılı şartları haiz bulunanlar (51 nci madde şü
mulüne girenler bu muafiyetten faydalanamaz
lar); 

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet 
kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları ev
lerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, 
halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel her 
nevi nakış işlerini ve her nevi turistik eşya ha
sır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, 
ip ve urganları dükkân açmaksızın satanlardan 
47 nci maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde ve 
48 nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar; 

8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve 48 
nci maddelerde yazılı şartları haiz bulunmak 
kaydiyle, küçük sanat erbabı ile gezici surette 
faaliyette bulunan perakende ticaret erbabı (51 
nci madde şümulüne girenler bu muafiyetten 
faydalanamazlar.) 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı? Buyurun saym Aktimur. 

YUSUF AKTİMUR (Adana) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri arkadaşlarım, 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz madde
nin müzakeresinden evvel, konuya mevzuuba-
his seyyar ticaret ve sanat erbabından vergi 
alalım mı, almıyalım mı mevzuunu müzakere 
etsek daha iyi etmiş oluruz, zannındayım. Çün
kü seyyar surette çalışan bu kimselerin kahir 
ekseriyeti sermaye biriktirmek için değil ekmek 
temin etmek için çalışır. Ekmeğini kazanmak 
için çalışan bir kimsenin karşısına dikilip bana 
vergi ver demek istiyen her hangi bir memura 
demiyeceği kalmaz. Ekmek ile kavga eden kim
se memurla haydi haydi kavga eder. Bu sınıf 
vatandaşı vergi disiplinine alıştırmak dahi im
kân haricindedir. Seyyar olduğu için adresini 
memura doğru olarak vermez. İsmini de yanlış 
verir. Memur vazifesini yaptı zanniyle tesbit 
ettiği isim ve adres namına gereken vergiyi ta^ 
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hakkuk ettirir, fakat tahsilata giden memur o 
adreste yellerin estiğini görür ve bu suretle hem 
tahakkuk, hem tahsil memurlarının günlerce 
devam eden mesaileri boşa gider ve binnetice 
Devletin bakayada kalan vergi miktarı kabarık 
kalır. Esasen seyyar vergi mükelleflerinin va
ridatı bütçe varidatına nisbetle hiç mesabesinde 
olduğu halde Devletin bakayada kalan alaca
ğının daha çoğunu bu mükelleflere ait vergiler 
teşkil eder. Bunun sebebi yukarda arz ettiğim 
gibi bu mükelleflerin adreslerinin tesbit edile
memelerinden ileri gelmektedir. 

Biz bir taraftan reform yaparak ileriye fır
lamak isteriz, diğer taraftan da bizden evvel
kilerin terk ettiği usule döner ve kendimizi için
den çıkılmaz prensiplere bağlıyarak yapmak is
tediğimiz reformu unuturuz. Her halde refor
ma giderken niyetimiz memleketimizdeki ticare
tin kaidesi mesabesinde olan sınıfı kaldırmak 
olmıyacalktır. Halbuki bu maddeyi kabul etmekle 
bunun aksini yapmış oluyoruz. Zira ticaretin 
kaidesini küçük esnaf teşkil eder. Küçük esna
fın da kökünü seyyar sınıf teşkil eder. Seyyar 
sınıftan yukarı çıkan yani, işi gelişen seyyar 
mükellef ticaretin kaidesi dediğimiz küçük esnaf 
sınıfına girer. Ve bu sınıfı teşkil eder. Tıpkı 
noktaların hatları meydana getirdiği gibi... 

Daha açık konuşmak icabederse bu durumu 
şöyle ifade edebiliriz. Seyyar ticaret ve sanat 
erbabı bizdeki iktisadiyatın kaidesinin altına dü
şen ve o kaideyi yere sağlam rapteden kuvvetli 
çivilerdir. Bu çiviler olmazsa iktisat piramidi
nin devrilmesi ihtimali olur. Bu iddiama karşı 
olan arkadaşlar olabilir. Bu arkadaşlar öyle bir 
hareket bulalım ki seyyar sınıfı ortadan kaldı
ralım, der. Çok cazip bir fikir. Fakat ben on
lara diyorum ki, bütün vatandaşları fakirlikten 
kurtarmadıkça bu sınıfı ortadan kaldşramazsı-
nıız. Fakir vatandaş mağazadan 15 liraya ala
madığı kravatı seyyardan beş liraya almakta
dır. Seyyar satıcının sabit satıcıya rekabet et
tiği ileri sürülür ise de ona da hayır diyorum. 
Zira seyyar satıcının kendisi gibi fakir olan va
tandaştır. Fakir olan vatandaşın alış - veriş mak-
sadiyle dükkân veya mağazaya girmesi ihtimali 
azdır ve nadirdir. Bugün hususi bir kanunla 
seyyar sınıfı ortadan kaldırın, onların beş lira
ya sattığı kravatı 15 liraya almaya mecbur ola
cağız ki bu da fakir sınıf arasında muazzam 
bir sosyal tahavvül meydana getirecektir. Bu 
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ğu için kazandığı ekmek parasından hisse istiyen 
sivil subaya kardeş nazariyle bakabileceğine 
inanmak güçtür. Bu itibarla içine girmeden mu
harebeyi kaybetmiş olacağımıza inanmamız icab-
eder. Memurla mükellefin arasındaki münasebe
ti kardeşlik haline çevirecek olan yol bu mad* 
denin tâyin ettiği yol değildir. Biz seyyar suret
te yapıları işin yerine ve şekline bakmadan evve
lâ bu sınıfın hepsini vergiden muaf tutalım ve 
dönelim diyelim ki, biz siz az kazanıyor diye ver
giden muaf tutuyoruz. Ama cirosu bu kanunun 
48 nci maddesinde tâyin edilen hadleri aşanınızı 
gerçek usulde vergiye tâbi tutacağız. O had de 
alışlarda 40 bin satışlarda 48 bin lira olduğu ci
hetle bu haddi aşacakların adedi az olacağından 
esnaf memur tarafından tazyik görmeden işine 
devam edecek, memur da bu sınıf esnafın içinde 
yalnız cirosu bu hadlere varmak istidadını gös
terenleri takibedeceğinden fuzuli yere mesaisini 
öldürmiyecektir. 
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sebeple vatandaşlarımızın arasında; dükkân ve 
mağazaya girmeye cesaret edemiyecek kadar fa
kir bir sınıf kaldığı müddetçe, bu seyyar sını
fı ortadan kaldırmaya imkân yoktur. Bu itibar
la bu sınıfı bir ağacın köküne benzetmek müm
kündür. Ağacın meyvesinden, yapraklarından 
ve dallarından istifade edilir, fakat yerde gö
mülü kalan kökleri bir şeye yaramaz. Buna 
rağmen bu köklerle çok uğraşmaya gelmez. Kök 
zedelendiği zaman ağaç kurur ve bu sebeple 
ağacın meyvesinden, yapraklarından ve dalla
rından istifade edebilmek için kökleri sulamak, 
gübrelemek yani beslemek mecburiyeti vardır. 

Arkadaşlar, 
Ben eski vazifem dolayısiyle Maliye memuru 

ile vatandaşın arasındaki münasebetleri yakın
dan bilirim. Eğer biz bu maddeyi aynen kabul 
eder isek memur ile gezici mükellefi karşı kar
şıya getirmiş olacağız. Memur haklı olarak vazi
fesini yapmak mecburiyetinde olduğunu ileri sü
rerek vergi istemiyecek, gezici vatandaş ise ben 
ekmek paramı kazanamıyorum, iddiası ile vergi 
vermekten imtina edecek ve bir arbede kopacak 
ve bu arbede her gün ve her saat devam ede
cek. Halbuki biz medeni âlemde tatbik edilen 
vatandaşın hakiki vergi ödeme gücüne göre ver
gi alan bir kanun tatbik etmekte olduğumuzu 
veya etmek istediğimizi ileri sürüyor ve diğer 
taraftan vatandaşın kazandığı ekmek parasını 
paylaşmak istiyoruz. 

Vergi, Devletin hakkıdır, fakat bu hak her 
halükârda ekmek parasının üstünde olan meb
lâğdan olmalıdır. Orta halli veya zengin olan 
bir adamdan alacağımız vergi, biraz ağır da ol
sa, o adamın varmak istediği hedefe nihayet üç 
beş sene sonra varmasına sebebolur. Fakat so
kak ortasında müşterisi ile kavga edercesine 
yalvararak ekmek parası kazanmak istiyen bir 
adamdan alınacak vergi ne kadar hafif olursa 
olsun, o adamın o tahammül edilmez perişan iş
ten kurtulmamasma sebebolur. îşte hürriyete 
aykırı olan hareketlerin en kötüsü bu gibi hare
ketlerdir. 

Arkadaşlar; biz bir vergi muharebesi içine 
girmek üzereyiz. Bu muharebeden galip çıkmak 
hepimizin menfaati icabıdır. Bu muharebenin 
subayı memurdur, neferi mükellef vatandaştır. 
Eğer bu sivil subay yine sivil olan neferine kar
deşlik muamelesi yapmaz ise muharebeyi kazan
masına imkân yoktur. Sivil neferin çoluk çocu-

Arkadaşlar, 
Biz ilerlemek mecburiyetindeyiz. Bu arada 

vaktimizi köşe başlarında verimsiz mücadele ile 
geçirmiyelim. O takdirde durur ve düşeriz. Söy-
liyeceklerim bunlardan ibarettir. 

Yüksek Başkanlığa bu hususta bir de önerge 
veriyorum, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
istiyen var mı? 

ÎSMAÎL HAKKİ YILANLIOÖLU (Kastamo
nu) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Çok muhterem arkadaşlarım, muhak
kak ki, bu vergi hususunda Meclis namına vazi
fe gören Karma Komisyon, 193 sayılı Kanunun 
tadili hakkında bu tasarıyı hazırlarken, uzun 
uzun düşünmüştür. Yalnız, baharda bu 193 sayılı 
Kanunun tatbik edildiği zamanda, seçim bölgele
rine gidip bu hususu tetkik eden kıymetli arka
daşlarım bilirler ki, bilhassa 5 nci maddenin 1, 
2, 3 ve 6 nci bentlerinde zikredilen vasıfları haiz 
olan seyyar satıcılar ancak yıllık kazançlariyle 
aile efradının geçimini zor sağlıyacak durumda
dır. Eğer bunların mükellefiyeti zaruri değilse 
ve vergide büyük bir yekûn tutmuyorsa bu va
sıfları haiz olan seyyar esnafın da vergiden 
muaf tutulmasını, çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. Uzun konuşmaya lüzum görmüyorum, 
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Zaten bu gibi küçük esnafın durumlai'inı bütün 
kıymetli arkadaşlarım takdir ederler. 

önergemin kabulünü istirham eder, hürmet
lerimle huzurlarınızdan ayrılırım efendim. 

BAŞKAN — Bu maddeyle ilgili bâzı değiş
tirge önergeleri vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere etmekte olduğumuz tasarının 5 nci 

maddesiyle tadil edilen 9 ncu maddesinin tekrar 
komisyona iadesiyle gezici esnafın vergiden is
tisna edilmesi prensibini ihtiva eder bir şekle if
rağ edilmesini teklif ederim. 

Adana 
Yusuf Aktimur 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun 5 nei maddesi

nin 1 nci bendinde zikredilen (moltorlu nakil 
vasıtası) kelimesinin kaldırılmasını arz ederim. 

Bolu 
Kâmil inal 

Yüksek Başkanlığa 
Madde 5. paraf 2 deki muafiyet sınırı içi

ne kalorifer ve sıhhi tesisat tamircisinin de ko
nulması hususunun reye konulmasını arz ede
rim. 

Afyon 
Mehmet Turgut 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun 5 nci maddenin 

3 ncü bendi : 
Köylerde gezici olarak yapılan 1 nci ve 

ikinci bentlerde sayılan işleri (Nüfusu 2 000 
den «2 000 dâhil» aşağı olan köylerde iş yeri 
açmaık suretiyle yapanlarda hariçtir.) diye 
değiştirilmesinin oya konulmasını arz ederim. 

Bolu 
Kâmil inal 

Yüksek Başkanlığa 
5 nci maddenin 2 nci, 3 ncü, 6 nci fıkrala

rında zikredilen sanat erbabının vergiden muaf 
tutulmasını arz ve teklif ederiz, 

Çankırı Kastamonu 
Şaban Keskin I. Hakkı Yılanlıoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu takrirlere ayrı 
ayrı mı cevap vermek isterler; yıoksıa, tümü
ne birlikte mi cevap vermek isiterler? 
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GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELI (Balıkesir) — Ayrı ayrı cevap 
vermek istiyoruz. 

BAŞKAN — Takrirleri ayrı ayrı okuttura
cağım. 

(Adana Milletvekili Yusuf Aktimur'un öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon filhaıl katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELI (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN —• Komisyon katılmıyor. Sayın 

Yusuf Aktimur tarafından verilmiş olan öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler... önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur

gut'un önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELI (Balıkesir) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, öner
geyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiy enler.... 

Anlaşılmadı efendim. Kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar. 

ZIYA UĞUR (Bursa) — Komisyon katıl
dığını söyledi efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katıldığını beyan 
ederse ona göre muamele yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ISLÎMYELt (Balıkesir) — Müsaade edermisi-
niz efendim? 

BAŞKAN — Oylama sırasında konuşmak 
mümkün olamaz efendim. 

Kabul etmiyenler lütfen ayağa 'kalksınlar... 
62 oya mukabil 75 oyla önerge reddedilmiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum. 
(Bolu Milletvekili Kâmil İnal'm önergesi 

tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon filhal iştirak «di

yor mu efendim? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

ISLlMYELt (Balıkesir) — Arz edeyim, efen-
Idim. 

Muhterem arkadaşlarım; kazançların götü
rü olarak takdir edilmesinde mutlak surette 
bâzı emsallerin bulunması zarureti vardır. Bu 
itibarla, komisyonumuz tarafından yapılan 
revizyonda 50 bin nüfus kaydı kaldırılmak su-
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retiyle yalnız motorlu vasıta kullanan esna
fın fou verginin şümulü içine alınması ve di
ğer taraftan motorlu vanıta kullanmamak su
retiyle kazanç elde edenlerin vergi şümulü 
dışında bırakılması prensibolarak kabul edil
miş bulunmaktadır. Bu itibarla, verilmiş olan 
önergeye iştirak etmiyoruz, efendim. 

Esas itibariyle motorlu vasıtalarla ilıgili 
ticaretlerde bulunan kimseler; başlariyle, ayak-
lariyle, sırtlariyle iş yapanlara nazaran daıha 
fazla ciro yapmak imkânlarına sahip bulun
maktadırlar. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge reddedilmiştir. 

Diğer bir önergeyi okutturuyorum : 
(Bolu Milletvekili Kâmil înal'ın 5 nci mad

denin 3 ncü bendine ait önergesi tekrar okun
du.) 

BAŞKAN —- Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLÎMYELÎ (Balıkesir) — Komisyon ikaıtılmı-
yor, efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... öner
ge reddedilmiştir. 

Bir diğer önergeyi okutturuyorum : 
(Çankırı Milletvekili Şaban Keskin ve Kas

tamonu Milletvekili İsmail Hakkı Yılanlıoğlu'-
nun önergesi tekrar okudu.) 

BAŞKAN — Komisyon 'katılmıyor, öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... önerge reddedilmiştir. 

Bir diğer önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun tadil ta

sarısının 5 nci maddesinin 6 neı fıkrasına aşa
ğıdaki paragrafın eklenmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
«Yukarıda sayılan el sanatlarını münhası

ran Tarım Bakanlığınca tesbit edilecek orman 
köylerinde işletenlerden; 47 nci maddenin 1 ve 
3 numaralı bentlerinde yazılı şartları haiz ve 
48 nci madedeki miktarların 2 mislini aşmı-
y ani ar» 

Burdur Bursa 
NadirYavuzkan Sadrettin Çanga 
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BAŞKAN — Komisyon filhal katılıyor mü 

efendim ? 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Söz is

tiyorum 

BAŞKAN — Buyurun. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, esnaf muaflığını gösteren 5 
nci maddenin 6 nci fıkrasındaki, el sanatlarını, 
münhasıran orman köylerinde işletenlerin, bu 
maddeyi mutazammm muaflık hadlerinden iki 
misli istifadesini getirdik. Niçin getirdik?.. Or
man köyleri memleketin, kalkınmaya muhtaç 
en geri yerlerini teşkil eder. Bu köylerdeki va
tandaşlarımız büyük ölçüde orman tahribatiyle 
geçinirler. Bu vatandaşlarımız her sonbaharda 
şehirlere gizli işçi olarak gelen vatandaşlarımız
dır. Bu vatandaşlarımıza orman tahribatından 
vazgeçin dendiği zaman bize verdikleri cevap 
aynen şudur: «Bize iş gösterin, geçim kaynağı 
gösterin, orman tahribatından vaz geçelim.» 
derler. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu orman içe
risindeki vatandaşlarımıza bir sanat öğretmek 
için devlet üzerine düşen bir vazifeyi bihakkın 
yerine getirebiliyor mu? Ben kaaniim ki, geti
remiyor. Getirmesine de uzun zaman için im
kân göremiyorum. Bu itibarla ben köylerde fi 
nci sıradaki el sanatlarını yani, «havlu, örtü, 
çarşaf, çorap, kilim, dokuma mamulleri, örgü, 
dantel her nevi nakış işlerini ve turistik eşya 
hasır, örgü, süpürge, paspas, yapma çiçek gi
bi işleri yaptıranlar, diğer vergi muafiyet had
lerinin iki mislinden istifade etsinler,» dedik. 
Bu dar gelirli vatandaşlar, eğer bir iş, güc sahi
bi olurlarsa, gizli işsizliğe büyük ölçüde mâni 
olmuş olacağız. Bu vatandaşları bir iş, güc sa
hibi yapmanın yegâne çaresi; özel sektörü bu
ralara göndermektir, özel sektörü buralara 
göndermek için, şehirdeki şartlardan daha iyi 
şartlar tanımak lâzımdır. Şehirlerdeki vatan
daşlar 48 bin liraya kadar olan vergiden muaf
tır. Ben bu vatandaşları dağ köylerine nasıl yol
layabilirim. Yollayabilmek için, onlara şehirde
ki şartların iki misli muafiyet tanırsam o za
man bunlar, dağ köylerine gider. Bu vatandaş
lara sanat öğretmek yolunda gayret gösterebi
lir. Bu yüzden bu teklifi getirdik. Ben muhte
rem arkadaşlarımın bu teklifi desteklemelerini 
rica ediyorum. Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Şener. 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Muhterem ar

kadaşlarım, bu takririn üzerinde konuşmak için 
söz almış bulunuyorum. Memleketimizde 20 233 
köy orman içinde ve orman yakınında meskûn 
olarak bulunmaktadır. Bu köylerde 9 - 10 mil
yon nüfus yaşamaktadır. Bu nüfusun geçimi
ni temin etmek için, ormanlarımızı kırdırma
mak ve ormanlarımızı imha ettirmemek için, 
erozyonun önüne geçmek için binbir türlü gay
ret içinde bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, orman içi köylerin
de bulunan vatandaşlara ormanda iş verememek 
durumunda değiliz. Ancak köy el sanatlarının 
inkişaf ettirilmesi bakımından halıcılık gibi da
ha birçok köy el sanatlarının ilerletilmesi mak-
sadiyle bu köylerin, Orman Genel Müdürlüğü 
veya Ziraat Vekâleti tarafından tesbit edilerek 
bunların bir neticeye bağlandıktan sonra, bir 
nizamname ile bu madde ancak tatbik edilebi
lir. Bu talimatname yapıldığı takdirde bunun 
kabul edilmesinde büyük fayda vardır. Onun 
için teklifin kendi görüşüme göre lehte mü
talâa edilmesini ve reylerinizin bu şekilde tek
sif edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesini oylarını
za sunuyorum: («Komisyona sorunuz» sesleri.) 
Komisyon katılmıyor, efendim, önergeyi ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... önergenin dik
kate alınması kabul edilmiş ve komisyona ve
rilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Küçük çiftçi Gelir Vergisin
den 'muaftır. 13 ıncü '.maddede yazılı satış tu
tarı ölçüsünü -haiz olanlar küçük çiftçi sayı
lır. 

Aile reisi -'beyanına tâbi zirai (gelirlerde yıl
lık satış tutarları; aile reisi, eş ve küçük ço
cuklar için toplu olarak nazara alınır. 

'Ortaklıkların küçük çiftçi nıualflığı, ortak
lığın yıllık «atış tutarına göre tâyin edilir. 
Ortaklığın birden fazla işletmeye taallûk et
mesi veya işletmelerin ayrı ayrı mahallerde bu
lunması durumu değiştirmez. 

52 nci maddede yazılı tek işletmelerde işlet
me 'birden 'fazla ortaklıklara aidolsa bile, mu
aflık ölçüleri bu (ortaklıklara ait yıllık satış 
tutarları toplanmak suretiyle nazara alınır. 

Her biri 113 ncü maddede yazılı ölçünün al-
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tında kalaaı birden fazla zirai işletmede ayrı 
ayrı şahıslarla ortaklığı bulunanların satış öl
çüsünün tesbitinde ortaklık payları toplamı 
nazara alınır. 

Gerek şahsi işletmesi, gerek dâhil bulun
duğu ortaklıklar müstakillen muaflıktan fay
dalandığı halde, kendisine aiit işletmenin ve 
ortaklıklardaki paylarımın toplamı muaflık öl
çüsünü aşan çiftçiler muaflıktan faydalanamaz
lar. Payları toplamı muaflık ölçüsünü aşmı-
yan diğer ortaklıkların muaflıkları devam eder. 

Yamçılı ortaklık sayılır. 
Ortaklık halindeki zirai işletmelerde ortak

ların hasılat (bildiriminde bulunma mecburiyet
lerinin tâyininde de hu maddede yazılı esaslar 
uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında Maliye Ba
kanımın hir teklifi var, okutuyorum. 

ıMillefl 'Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Umumi izahatımda da arz ettiğim gibi, Ge

lir Vergisini tetkik etmiş olan Geçici Encümen 
tarafından, zirai kazançların vergilendirilme
sinde çiftçi muaflığına ait iki ölçüden esas öl
çü olarak kullanılmak istenilen (yüzölçümü) 
ınün bir tarafa 'bırakılarak, satış ölçüsünün 
esas ölçü olarak alınması airai kazançlar üze
rinden alınacak vergiyi tamamen nazari hale 
getirmiş bulunmaktadır. 

Tasarı ibu haliyle kanunlaştığı takdirde, 
vergi mükelleflerini kavramaya imkân olmıya-
cak ve çok mahdut sayıda çiftçi kısmen de te
sadüfen vergi mevzuuna alınmış olacaklardır. 
Bu durumda tasarının derpiş ettiği büyük iş
letmeleri dahi vergi mükellefiyetine almak im
kânsız olacaktır. 

Bu itibarla, Hükümet tasarısına ait 6, 7, 8 
ve '9 ncu maddelerin müzakereye esas alınarak 
fcahulünü arz ve teklif ederim. 

Hükümet adına 
(Maliye Bakanı 

Ferid Melen 

BAŞKAN — 6, 7, 8, 9 ncu maddeler üzerin
de Hükümet tasarısının nazarı dikkate alınarak 
müzakereye esas alınması isteniyor. Bu husus
ta ısöz istiyen var mil (Buyurun (Sayın Ahmet 
iSavrun. 

AHMET SAVBUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; Hükümetin getirmig olduğu ta-
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sarıda, zirai sektörün vergilendirilmesi için 
yüzölçümleri esas alınmışlardır. (Bunlar mah
sul nevilerine göre, 150 dönüm pamuk, 80 dö
nüm sebze v. s. ıgibi Ölçüleri almış, bunun içine 
de ayrıca bir hüküm koymuş: Şayet bu dö
nümler içerisinde dahi kalmışsa, eğer hasılat 
tutarı 50 bin lirayı geçerse, yine bu dönümle
rin içinde kalsa dalhi rvergiye tabidir diye bir 
hüküm kloymuştur. 

'Bu komisyonda uzun boylu tetkik edildi. 
Bir defa Hükümetin 'getirmiş olduğu bu tasa
rıda gerek muhtelif nebatları sınıflandırmış ol
ması ve ıgerekse o sınıflar arasındaki tutarını 
yekdiğeri ite tetabuk etmediği görüldü. Mese
lâ -400 dönüm hububat 'koymuş, bunun satışı 
tutarı 20 - -30 Ibin lira arasında tuttuğu halde 
150 dlönıüm pamuk, 15 bin lira tutmaktadır. 
Hattâ ıbu «ulu olduğu takdirde, '30 bin lira tut
maktadır. Diğer birilsd /İO bin liraya düşmekte, 
hattâ bunun içerisinde 50 bine de yükselmekte 
olanlar vardır. 'Tasavvur buyurun ki sebz'e ile 
çeltiği bir tutmuştur. Bunların bir tutulması 
dahd, bu nisbetin ne kadar farklı olduğunu 'gös
termiştir. Onun için komisyonda bulunan bir 
arkadaşınız olarak, bu nisbetsizliği, adaletsiz
liği .gidermek için, hepsim birbirine yaklaştır
mak üzere, yine Hükümetin tasarıya koymuş 
olduğu bu miktarların, (50 bin lirayı geçtiği 
takdirde, vergiye tabidir) kıstasını nazarı iti
bara alarak, bundan şu mânayı çıkarmıştık: 
Hükümet demek istiyor k i : '80 dönüm sebze 80 
dönüm çeltik, İİ50 dönüm pamuk, 400 dönüm 
(hububat 50 bin liralık satış sağlar. Bu 60 bin 
liralık satış içinde de, Sayın Maliye Bakanının 
beyanına ıgöre, ortalama olarak, Ihattâ hiçbir 
zaman % 20 den fazla kazanç beklemiyoruz, 
nihayet 10 000 lirayı aşmamak üzere bir ka
zanç mevcuttur diye komisyonda beyan et
miştim... Bunun üzerinedir ki, komisyonda bu 
hasılat tutarının 50 000 lira oluşu kabul edil
miştir ve bu tezatlar, bu adaletsizlikler, bu 
farklar ortadan kaldırılmıştır. 

Buna rağmen Hükümetin itirazı şu olmuş-
dur: «Biz kavrayabilmek (için, vergiyi kontrol 
ve takibetmek için bu vaziyet karşısında nıüş-
kilât çekeriz. Buna göre yine dönümü 'kontrol 
bakımından ölçü beyannamesi vermeye mec
bur tutulmuştur mükellef, fakat hasılat tuta
rını esas ittihaz etmiştir. Zaten 150 dönüm ve
ya 80 dönüm yüzölçümü esas tutsa dahi Hükü-
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met onun üzerinden vergilendirmiyor, o vergi
ye esas alıyor. Hasılat üzerinden vergilendiri
yor. Kendinin getirdiği teklifte de ;öyle. Ma
dem ki kendinin getirdiği teklifte hasılat üze
rinden vergilendiriyor, yalnız vergiye tabi tut
ması yüzölçüsü üzerinden esas almıyor. İşte o 
zaman bir nisbetsizlik ortaya çıkıyor. İşte bu 
nisbetsizliği ortadan kaldırmak için, biz ko
misyonda. bu Ihükmü kabul ettik. Bunun yanı 
başında, muhterem arkadaşlarım, 193 sayılı 
Kanunda da * bir hüküm vardır. Deniyor k i ; 
10 bin liraya kadar olan bir zürraın kazancı
nın 5 bin lirası 'Gelir Vergisinden muaftır de
niyordu. O 19 ncu maddeyi de tayyetmek su
retiyle, Hükümet, eski 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda 5 bin liralık muafiyeti de ortadan 
kaldırmıştır. Biz de komisyon olarak, bu beş 
bin liralık muafiyetinde kalkmasiyle bunun 
yerine nihayet 10 bin lirayı geçmiyen hasılat 
tutarı olan bu hükmü kabul ettik. Bunun ka
bul edilişinin esbabı mucibesi budur. Hükü
metin teklifi kabul edilecek olursa, bir nis
betsizlik ve adaletsizlik vardır. Zaten, ziraa-
tin bir hususiyeti vardır, diğer sektörlere ben
zemez. Bir tüccar sermayesini senede dört 
defa devreder, bundan nema alır, fakat bir 
çiftçi senede bir, hattâ iki senede bir devir ya
par, aynı zamanda sigortası ve hiçbir teminatı 
yoktur. Bu sektör sahiplerini, müntesiplerini 
bu bakımdan bu hükme göre bu tatbikatı çok 
görmemek lâzımdır. Hükümetin tasarısı kabul 
edilecek lolursa bu bir adaletsizlik doğurur. 
Bendenizin neticei maruzatım komisyonun tek
lifinin kabul edilmesini teklif etmekten ibaret
tir. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak. Lehin
de mi aleyhinde mi efendim ? 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Her iki tarafa da meyyaldir... 

(Efendim, mâruzâtım şudur: Muhterem Ma
liye Vekili, Geçici Komisyonda iki kriterden 
bir tanesinin kabul edilmesi, vergilendirmenin 
te'k kritere irca edilmesi dolayısiyle vergi hası
lasının yapılan masraflara değmiyecek kadar 
küçük (olacağını ifade ediyor. Bu sebeple de 
Hükümet teklifinde derpiş edilen iki kriterin 
de ımulhafazası hususunu savunuyor. Takrirleri 
bu istikamettedir. 

Bendenizin müterreddit olduğum ve kendi 
endişelerine iştirak ettiğim hususlar şunlar, 
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onları arz ediyorum, bu endişelerimde haksız-
sam, memnuniyet hissederim. Küçük çiftçi 
aynı zamanda ticari işletmesi olalı ıbir kimse 
ise, yani Anadolu'nun 'her -kazasında olduğu 
gibi meselâ bir dükkanı ve 'bir de tarlası var
sa, Dükkanından dolayı, Ticari 'Gelir Vergisi 
mükellefi olacak. 'Tarlasından dolayı, ise Zirai 
Gelir Vergisi ödiyecek. (Bütün bu gelirleri 
memzu'een mütalâa edilecek bir mükellef hali
ne gelecek. Ticari Gelir Vergisi mükellefi kü
çük çiftçi ilse, <o takdirde 50 000 T. L. muafiyet 
yerine varidatından ty5 bin lira tenzil edilecek
tir. Böyldce vergilendirilecektir. 

(Muhterem arkadaşlar, endişem burada şu
dur: (Bu hüküm (geniş muvazaalara yol açacak 
ve ekstansif ziraati önliyecektir. Çok iSaym 
Maliye Bakanı Ferid Melen 'Beyefendinin hem 
bu muvazaayı 'önleyici, ve hem de ıziraati, zirai 
gelişmeyi önlemeyle! bir formül bulmasını 
istirham öderim. Çünkü, baha, bir ticari vergi 
mükeTlefi olarak, oğul zirai vergi mükellefi 
olacak, ikisi «beraber olursa, 50 bin liralık 
muafiyeti kaybedecek. Bu derece kaçakçılığa 
ve muvazaaya elverişli hüküm olmaz. Birinci 
arzım !bu. 

İkincisi, küçük çiftçi muaflığundan işletme
ye 'geçiyorum. İşletmelerde yine iki kıstas var: 
Ya dönüm, ya varidat... Veya hazan her ikisi 
birlikte... Şimdi yine tereddüdüm 'buradadır. 
Tasarının aleyhinde konuşan arkadaşlarımın 
beyan ettikleri "husus şu: Vergi verelim... Ka
bul, vergilendirelim... Hep beraber kabul ediyo
ruz ki zirai gelir vergilendırilmeli. Yalnız, 
vergilendirme usûlü ne olmalı1? Anlıyorum ki, 
gerek Sayın ISarıibrahimoğlu'nun, gerek Hasan 
Fehvi Evliya arkadaşımızın teklMeri ile Hükü
met arasında 'bir prensip ihtilâfı var. Umumi 
konuşmalarda bu prensip ihtilâfının öıan'gi nok
talarda döndüğü ifade edilmiyor. Bendeniz de 
Sarıibrahimıoğlu arkadaşımın moktai nazarını, 
ancak umumi izahları esnasında tesbit edebil
dim. Fakat, benim anlıyamadığım şu: Hükü
met diyor ki, moldern Mr vergi sistemi üzerin-
dıe ya işletme veya 'bilanço esasına göre küçük 
•çiftçi olarak sizden vergi istenecek. İşletme 
ve küçük çiftçilikte götürü gideri veya beyan-
nameli 'gideri kaıbul etmiştir. Biilânço esasına, 
yani 500 bin lirayı geçtim mi, o zamaın bilâneio 
esasına 'göre senden vengi istiyecek. Madde 
olarak görmedim. 
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Şimdi tereddüdümü ifade ediyorum; bilan

ço esasına göre beyanname verecek olan büyük 
çiftçiler hakkında sözüm yok, bunları aynı za
manda Ticari Gelir Vergisi mükellefi olacaklar 
ve muhtemeldir ki, kahir ekseriyetle memzueen 
beyan ettikleri gelirleri üzerinden müterakki 
vergi ödiyeceklerdir. 

İşletmede ve küçük çiftçide tereddüdümün 
izalesi bakımından istirhamım şu : İki sınıfta ti
cari vergi mükellefi olmıyanlara, dekar veya mu
ayyen bir maktu esas üzerinden hakkı rüçhan 
tanınması bu vergi tasarısının prensibini zede
ler. 

İki ihtimal vardır : Mükellef ticari vergi mü
kellefi değildir. Binaenaleyh bütün gelirinin 
memzueen beyanı gibi modern verginin esası 
bahis mevzuu değildir. Bu iki mükellef, beyan
name, gerçek gider ve götürü gider esasların
dan veya dekar başına vergilendirme esasların
dan kendisinin bu beyanı üzerinden vergilnedi-
rilmesini isterse tasarının temel hükümleri te
zelzüle uğramış olur mu? 

Böylece Ferid Melen Beyefendinin Zirai Ge
lir Vergisinin umulandan az hâsıla getireceği 
hususundaki endişesi izale edilecek, böylece zi
rai gelir nemalandırılmış olacaktır. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Yüceler siz ne hakkın

da konuşacaksınız? Yani lehinde mi, aleyhinde 
mi, üzerinde mi? 

MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Aleyhin
de konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MEHMET YÜCELER (Kayseri) — Çok muh

terem arkadaşlarım, zirai kazançların vergiye tâ
bi tutulması mevzuunda yapmış olduğumuz gö
rüşmeler sırasında bilhassa ziraatin diğer ka
zançlara nazaran çok fazla rizikoya tâbi olduğu
nu, masrafların fazla bulunduğunu komisyonda 
bir hayli müzakere ve münakaşa etmiş durum
dayız. Ve bu esasa göre Muhterem Komisyonu
muz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda; zira-
atte iki esas ölçüyü nazarı itibara alarak, bi
risi arazi ölçüsü, diğeri de gayrisâfi hâsıla öl
çüsünü nazarı itibara alarak, münakaşa etmiş ve 
bunlardan bilhassa satış ölçüsü esasını kabul et
tiği için 12 nci maddede belirtilen diğer arazi 
ölçüsü üzerinde fazla münakaşaya fırsat ver
meden durumu kabul etmiş vaziyettedir. Yani 
193 sayılı Gelir Vergisinin bu madde ile ilgili di-
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ger hükümlerinde umumiyet itibariyle 50 bin li
ralık satış ölçüsü nazarı itibara alındığı için 
çiftçilerimizin umumiyetle aleyhinde kararlar 
alınmış, lehindeki müdafaası gayet kolay olan 
hususlar sırf 50 bin liralık satış öcüsü kabul edil
diği için üzerinde fazla münakaşa ve müzakere 
edilmemiştir. Bunlardan birisi, 10 bin liraya ka
dar zirai kazançların 5 bin lirasının muafiyeti 
kabul edilmiştir. 50 bin liralık satış ölçüsü ka
bul edildiği için 5 bin ira muafiyet ölçüsünden 
sarfınazar edilmiş. 

Ayrıca, biraz önce bahsettiğim gibi 12 nei 
madde üzerindeki arazi ölçüsü üzerinde müna
kaşaya lüzum görülmemiştir. 

üçüncüsü, ziraatte hepimizin bildiği gibi, 
bütün Avrupa memleketlerinde yapılan masraf 
% 80 olarak hesabedilmektedir. Bu % 80 masra
fı biz % 70 olarak, sırf 50 000 liralık satışı öl
çü olarak kabul ettiğimiz için kabul etmiş du
rumdayız. 

Malûmu âliniz ziraat bir hayli rizikolara tâ
bidir. İklim gayet sert, toprak verimsiz, aynı 
zamanda yapılan masrafların çoğu bu yüzden he
ba olmakta ve çiftçi her zaman beklediğini ala
mamaktadır. Onun için bir senelik yapmış ol
duğu zarar ve yatırımlar, gayrimüsait iklim 
şartları tesiriyle heba olmakta ve bunların za
rarlarını çiftçi kapatamamaktadır. 

Bunların dışında bilhassa meyvacılık çok 
mühimdir. Meyvanın çeşitlerine göre çiftçi, mey-
va ağaçlarına 4 ilâ 10 sene müddetle masraf, ya
tırım yapar. Fakat mahsulünü ancak 2 - 5 - 6 
yahut meyvasma göre 9 - 10 senede alır ki, bu 
10 sene zarfında yapmış olduğu masraflar heba 
olur gider, ve bunlar da Gelir Vergisinde naza
rı itibara alınmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mevzuda müda
faa edilecek hususlar pek fazladır. Ancak vak
tinizi fazla almamak için ve zamanın da müsait 
olmayışı yüzünden daha fazla konuşmaya lüzum 
görmüyorum. Bu bakımdan Sayın Maliye Baka
nımızın yapmış olduğu teklifin reddini istir
ham edeceğim ve komisyonun almış olduğu 
kararın aynen kabulünü istirham ederim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yavuzkan. 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, Hükümet tasarısında Zirai 
Gelir Vergisini kapsamak için iki ölçü vardır : 
Bir dönüm ölçüsü; iki satış Ölçüsü. 
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Satış ölçüsü 193 sayılı Kanundaki miktarın, 

15 bin liranın üç misli olarak 50 bin lira şek
linde getirilmişti. 

Ayrıca; dönüm ölçüsü olarak da çeşitli zi
raat gruplarında, hububat, afyon, ayçiçeğinde 
400 dönümü geçenler, bakliyat, pamuk, susam, 
keten ziraatinde 150 dönümü geçenler; çeltik 
ve sebze ziraatinde 80 dönümü geçenler; mey-
va verecek hale gelmiş bağ, incir ve fındık zira
atinde 80 dönümü geçenler, meyva verecek 
hale gelmiş zeytinlikler 1 200 ağacı narenciyede, 
600 ağacı geçenler gibi bâzı dönüm tahditleri 
getirilmiş idi. Komisyonda bu dönüm tahditleri 
vergiye esas olmaktan çıkarılmış, sadece çiftçinin 
beyanname vermesi için esas olarak kabul edil
miştir. 

Böyle olunca ne olacak? Evvelâ verginin bu 
yeni şekilde komisyonda kabul edilen şekilde 
çıkması ile Zirai Verginin ismi var, ama cismi 
yok, arkadaşlar. Yani hasılat olarak Hazineye 
pek az bir şey girecektir. Vergide esas gaye 
olan hasılat menfaatine olan çalışma imkân dâ
hiline girmiyecek. Ayrıca 50 bin liralık satış 
ölçüsünü yakalamak çok zor olacak. Çünkü, 
zirai ürünlerini satanların hepsinin fatura ile 
satış yapıp yapmadıklarını tesbit etmek imkân 
dâhilinde değildir. Kimin nereye sattığı belli 
olmıyacak. Böyle olduğu zaman eğer dönüm 
esası kabul edilseydi, yani dönüm miktarını aş
tığı zaman Gelir Vergisine girmesi esası kabul 
edilseydi, Türkiye'de 3 milyon çiftçi mükellef
ten az fazla 30 binini yakalamak, kapsamak 
imkân dâhiline girecekti ki, bu mevcut çiftçi
lere göre yüzde 1 idi. Dönüm esasının kaldırıl
ması ile ve satış ölçüsünün esas alınması sure
tiyle ancak 10 bin civarında bir mükellefi ya
kalamak, vergiye almak imkân dâhiline gire
cekti ki, bu mevcut çiftçi mükellefin binde üçü
dür, yani yüzde birden çok azdır, arkadaşlarım. 

Böyle olunca Türkiye'de Zirai Gelir Vergisi 
çıkarmanın mânası kalmıyacaktır. 

Dönüm esasında bir tahdit kalırsa faydaları 
ne olacak? Muhterem arkadaşlarım, evvelâ şu
nu ifade edeyim ki, Hükümetin getirdiği tasa
rıda bir açık kapı vardır. Çünkü, yukarda ya
zılı ziraat gruplarından, ikiden fazlasının bir 
arada yapılması halinde her bir faaliyet grupun-
da yukarda belirtilmiş olan ölçüler ayrı ayrı 
aşılmadığı takdirde her birisi için muafiyet de
vam eder demektir. Meselâ 200 dönüm yalnız 
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buğday ekerse, 75 dönüm bakliyat ekerse ve 40 
dönüm meyvacılığı olursa bu vatandaş vergiye 
girmiyecektir. Yani bu şekilde, Hükümetin ge
tirdiği tasarı ile bir neticeye varıyoruz; Tür
kiye'de çeşitli ziraate zorlamış olacağız. 400 ü 
geçtiği zaman bunun bir kısmını buğday değil, 
başka bir şey ekecek ve vergiye girmiyecektir. 
Zaten dönüm esasiyle Devlet onu yakalıyamı-
yacak, Türkiye'de çeşitli ziraat yapmayı imkân 
dâhiline koymuş olacağız. Meselâ, 300 dönüm 
buğday ektiğini kabul ediniz. 300 dönüm buğ
day eken vatandaş dönüm hesabiyle vergiye 
girmiyecek, ama 50 bin lirayı geçerse girecek
tir. Böylece 50 bine kadar geçimini artırmanın 
çarelerini arıyacaktır ki, o zaman ziraatte hâ
sılatın artırılmasını imkân dâhiline sokmuş ola
cağız. Bu sebeple Hükümetin tasarısının des
teklenmesini rica ederim. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde Hükü
met teklifinin esas alınması hakkında bir tek
lif vardı. Bu teklif üzerinde yapılan görüşme... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Maddenin komisyona sevkı için bir takrir tak
dim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bolak, evvelâ bu kısım, 
daha sonra o kısım. Buyurun, Sayın Bakan. 

MALÎYE BAKANI FERÎD MELEN — 
Çok muhterem milletvekilleri, getirdiğimiz Ge
lir Vergisi reform tasarısının en hayati bir mad
desi üzerinde bulunuyoruz. Umumi izahatım 
sırasında Gelir Vergisinin, büyük ziraat işlet
melerine prensip itibariyle teşmilini kabul etti
ğimizi ve bu tasarıyı bu sebeple getirdiğimizi 
arz etmiştim. Büyük ziraat işletmelerine teşmil 
etmek için. Küçük işletmelerle yani küçük çift
çilerle büyük çiftçilerin evvelemirde birbirin
den ayırt edilmesi lâzım. Küçük çiftçilere mua
fiyet temini ve büyük işletmelerin tavsif edil
mesi gerekir. Başka memleketlerde, bu türlü 
tefrikler umumiyetle böyle ölçülere bağlanmı
yor. Çünkü, oralarda herkes defter tuttuğu 
için, kazancı Gelir Vergisine tâbi, bunun altın
da olan kimseler Gelir Vergisinden muaftır 
denir. Böyle basit hükümlerle bu tefrik yapı
lır. Ama, bizde bu türlü hükümlerle tefrik 
yapmaya imkân olmadığı için mükellefiyete 
girecek kimselerle mükellefiyet dışında kalan 
kimseleri birbirinden ayıracak sarih, açık ve 
maddi kıstaslara dayanan ölçülere ihtiyaç var
dır. 
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Muhterem milletvekilleri, biz Hükümet ola

rak bu ölçüyü, işlenen arazi olarak aldık. Çün
kü kolaylıkla kabili tesbittir, maddidir, üze
rinde ihtilâf olmaz. Çiftçinin işlediği arazinin 
büyüklüğüne göre, hububatta 400 dönüm, pa
muk 150 dönüm, diğer maddeler de ona müte
nazır olarak, meyvalarda ağaç sayısını aldık. 
Bu şekilde bu miktardan fazla arazi işliyen 
çiftçi Gelir Vergisi mükellefiyetine girecek
tir. Yalnız, Gelir Vergisi mükellefiyetine gir
mek demek, Gelir Vergisi ödemek demek de
ğildir. Gelir Vergisi mükellefiyetine girme, 
Gelir Vergisi Kanununa tâbi olmaktadır. Buna 
göre hesabını yapacak, beyannamesini verecek 
safi kazanç elde ediyorsa Gelir Vergisi ödiye-
cektir. Bunun yanında bir de satış ölçüsü al
dık. Çünkü yüz ölçüsü yalnız başına sağlam 
bir kıstas olamaz. Arazinin her yerde verimi 
aynı olmadığı için, Orta - Anadolu'daki 400 
dönüm ile Cenup - Anadolu'daki 400 dönüm ve
rim aynı olamıyacağı için, bunlar arasında ada
letsizliği bertaraf etmek için bunun yanı ba
şında yardımcı ölçü olarak bir de 50 bin lira
lık satış ölçüsü alınmıştır. Bu iki ölçü sistemini 
bir arada tatbik etmek suretiyle Gelir Ver
gisi mükellefiyetine girecek ve girmiyecek çift
çileri tefrik etmek imkânı hâsıl olacaktır. Bu 
komisyonda tesbit edilirken komisyonun yüz 
ölçüsü esasını bir tarafa bıraktı, sadece sa
tış ölçüsü esasını aldı. Yani 50 bin liradan 
fazla yılda satışı olan bütün çiftçiler vergiye 
tâbi tutulsun dedi. 50 bin liradan aşağı satışı 
olan çiftçiler vergi mevzuuna girseler dahi 
vergi mükellefi olmasınlar. 

Aslında, tasarı olarak tetkik edilirse, satış 
ölçüsü yüz ölçüme nazaran daha adil bir kıs
tas olarak görülebilir. Yalnız tatbikatta maa
lesef satışı tesbit etmek muhaldir. Milyon
larca çiftçinin yıllık satışının 50 bin lirayı 
aşıp aşmadığını tesbit etme mükellefiyeti, bu 
durumda ya*ıi komisyonun tesbit ettiği esasa 
göre, maliye teşkilâtına düşmektedir. Meseleyi 
böyle alınca, buna ancak tesadüfen, ya ken
diliğinden bu vergiye tâbi olduğunu beyan 
edenler vergi mevzuuna girecek veya şu veya 
bu tesadüfle satışları tesbit edilebilenler bu 
vergiye girecektir. Komisyonun tesbit ettiği 
bu kıstası esas aldığımız takdirde Gelir Ver
gisi mevzuuna girebilecek kimselerin, daima 
iddia edebilirim ki, bine dahi varmaz. Bu dıı-
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ramda Gelir Vergisini zirai kazanca teşmil 
etmiş sayılamayız. Bu takdirde böyle bir ka
nunun çıkmasmdansa çıkmamasını Hükümet 
olarak tercih ediyoruz. Ziraat meselesi o vakit 
ayrıca, yeniden ele alınıp tetkik edilmek lâzım-
gelir. 

Bu sebeple Hükümet teklifinde ısrar edi
yoruz. Yüksek Meclisiniz Hakikaten Hükümet 
teklifini kabul ederse, arz ettiğim gibi sadece 
20 bin kadar mükellef yedgi mevzuuna gire
cek, (mükellef demek vergi demek değil, bu
na bilhassa işaret ediyorum) safi kazancı ol
duğu takdirde vergi verecektir. 

Eğer komisyonun teklif ettiği satışı esas 
tutarsanız bizim teklifimiz sembolik bir hal
de idi. Yani sembolik olarak zirai gelir mev
zuuna alıyorduk. Komisyonun teklifini esas 
alırsanız bu sembolik olmaktan çıkar, tamamen 
n&zîari hale gelir. O takdirde Gelir Vergisini 
Zirai kazanca teşmil etmiş sayılamayız. Hükü
met bu sebeple kendi teklifinde usrar et
mektedir. Hakikaten Hükümetin teklifi kabul 
edilmiyecek olursa o zaman Gelir Vergisi ta
diline de ihtiyaç kalmıyadaktır. Çünkü Gelir 
Vergisinde büyük indirmeler yapmaktayız. 

Bu indirimlerin karşılığını eğer ziraatten 
temin edemiyeceksek bu takdirde Hükümet 
hakikaten bu tasarıyı geri alma mecburiyetin
de dahi kendisini görecektir. Yüksek takdir
lerinize arz ederim. 

BAŞKAN — Zeytinoğlu, esas değil, usul 
meselesi yapılmıştır, lehte, aleyhte müzakere 
cereyan etmiştir. Şimdi Hükümet tasarısı ola
rak, 6 ııoı maddenin Hükümet tasarısı olarak 
görüşülmesi talebi mevcuttur. (Bu talebi oylı-
yacağım. 

AHMET AYDİN BOLAK (Balıkesir) — 
Takrir var. 

BAŞKAN — Riyaset Divanına müdahale et
meyin. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Oylamadan evvel Komisyona verilmesi için 
takrir var. 

BAŞKAN — Takrirle bunun ilişiği yok. 
Maddenin Komisyona iadesini istiyorsunuz. Hü
kümet tasarısının 6 ncı madde de esas alınma
sı istemi mevcuttur. Eğer Hükümet teklifini 
geri alırsa oylamadan vaz geçerim. Aksi tak
dirde oylamaya mecburum; 
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FENNÎ ÎSLÎMLELÎ (Balıkesir) — Komis

yon adına söz istiyorum. 
BAŞKAN —• Buyurun efendim. 
GEÇÎCt KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELÎ (Balıkesir) — Muhterem arka
daşlarım, bu mevzu komisyonumuzda ariz amik 
görüşülmüş ve münakaşa edilmiştir. Görüşme
lerin safhası hakkında kısaca izahat vermekte 
fayda mülâhaza ediyorum, bir netice istihsal 
edebilmek için. 

Malûm olduğu veçhile Hükümetin tasarısın
da iki kıstas, iki kriter dikkate alınmıştır. Yap
tığımız müzakereler sonunda bu kıstaslardan 
bilhassa işletme hududuna mütaallik olan kıs
tas, bir tarafa bırakılmak suretiyle münhasıran 
'satış hasılasının dikkate alınması uygun görül
dü. 

Hemen şunu ifade etmek isterim ki, bilhassa 
her iki kıstasın da dikkate alınmasını yani 
Hükümetin getirdiği şekilde çıkmasını arzula
yan arkadaşlar yalnız satış hasılı dikkate alın
dığı takdirde veııgi mükellefinin vergiye tâbi 
tutulmijyacağı noktası üzerinde İsrar etmişler, 
bu itibarla mesele Su Komisyonuna havale edil
di. Bendenizin de bu komisyonda vazifeli ar
kadaşınız olacak tek kıstasın yani 50 bin lira
lık kuştasın esas alınmasına şahsan muhalefet 
ettim. Yalnız satış bedeli esas alındığı takdir
de yalnız tütün satışları dışında her hangi bir 
mahsulün takibedilmesi ve mükellefiyetin temi
ni mümkün olmıyacaktır dendi. 

Diğer taraftaki arkadaşların mütalâası şu 
noktada toplanıyordu, diyorlardı ki, «12 nci 
maddede tadadedilen yüz ölçümleri ile müte
nasip emsalleri ihtiva etmiyor, bunların. hasıl
ları mümasil kıymetlerdeki rakamları ve satış 
kıymetlerini ihtiva etmiyor, bu itibarla madem 
ki, Hükümet aynı zamanda ikinci bir emsal 
olan 50 000 lirayı kabul etmiştir, şu halde tek 
kıstas olan bunun kıstas olarak alınması mak
sadı temin edecektir. Netice itibariyle Komis
yonda 50 000 lira satışın dikkate alınması ka
bul edildi. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, vaziyet bu mer
kezde iken, biraz evvel Mehmet Yücel arkada
şımın ifade ettiği gibi, biz bilhassa yüz ölçüm
lerine mütaallik olan kıstasların birbirleri ara
sında irtibatın sağlaması üzerinde durmadık. 
Çünkü bu kıstas olmaktan çıkmıştı. Şimdi, veri
len takriri e i' muvacehesinde meselenin bir da-
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ıha komisyonda müzakere edilmesinde fayda 
mülâhaza ettiğimi ifade etmek isterim. Bu iti
barla, takrirlerle birlikte bu maddenin komis
yona geri verilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Sayın îslimyeli, bu konuda 6 
n.cı madde hakkında hiçbir değiştirge önergesi 
verilmemiştir. Yalnızca Hükümet kendi getir
diği teklifin esas alınmasını istemektedir... 

FENNİ ISLİMYELÎ (.Devamla) — Bunun 
yanında, ayrıca arkadaşların verdiği teklifler 
mevcuttur. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinin 6 ncı mad
desinin esas alınması hakkındaki teklifini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Hükümetin teklifi bir tadil teklifidir. Bu tadil 
teklifinin komisyona verilmesini komisyon söz
cüsü arfeadaışınıız istemişlerdir, binaenaleyh 
oya kolyamazsıııiz... (Gürültüler), (Ortadan beş 
kişi ayağa kalkarak, «Ekseriyet yok», dediler.) 

BAŞIKAN — Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. (Şiddetli gürültüler) (Ortadan, «Daha 
evvel ekseriyet yok diye ayağa kalktık», ses
leri) 

Siz çok iyi takdir edersiniz Sayın Kırca, 
oylamada, kabul edenler dendikten sonra ekse
riyet yoktur demek doğru olmaz. 

Hükümet teklifinin esas olarak alınması 
reddedilmiştir. Ben oylamaya geçtikten sonra... 

COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Usul hak
kında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul — Muhte

rem arkadaşlar, susun, efendim. 
Oylamaya seçilmeden evvel, Riyasetçe, (Ka

bul edenler) denmeden evvel beş kişi ayağa 
kalkmış, «Ekseriyet yok», demiş... (Soldan, gü
rültüler) Bir dakika, dinleyin, ikincisi, daha 
evvel altı imzalı bir takrir de Riyasete gönde
rilmiş bulunuyordu, okutulması gerekirdi. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) -^ 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. (Takrirler okunmadı 
sesleri) Takrirleri okutacağım. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Müzakere eJdilmekte olan metin Vergi Geçici 
Komisyonunun metinidir. Bu metin Hükümet 
teklifinin hilâfına hazırlanmış bir metindir. Bu 
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sebeple Maliye Vekili Hükümetin, komisyonda 
müzakere edilip kabul edilmiyen metninin ka
bulü hususunda, müzakereye esas olan Geçici 
Komisyonun kararının ve metninin tadilini mu-
tazammın bir takrir vermiştir. Bu Ibir tadil 
teklifidir. Yoksa Hükümet takririnin esas aıln-
ması hakkında bir takrir olamaz. Çünkü müzake
reye esas alman metin komisyon metnidir. Ko
misyon metni müzakere edilirken Hükümetin, 
Maliye Bakanının verdiği takririn esas alınıp 
alınmaması diye bir oylama usule aykırıdır. Bu 
hususu yerimden arz ettim ve ususla aykırı oldu
ğu hakkındaki itirazımı tescil ettirdiğim halde 
riyaset bu talebimi nazarı itibare almamıştır. Ri
yaset makamının bu hususu tashih etmesi lâzım
dır bir. 

ikincisi, bendenizin teklifi dekar esası preıı-
sibolarak alınmak üzere maddelerin komisyona 
iadesi ve komisyonda yeniden müzakeresi idi. 

Bendenizin takririni, Riyaset, oylamaya kâfi 
gelmez, dedi. Yetinmedi komisyon, geldi, mad
deyi olduğu gibi bana verin dedi, mucip se
bebini söyledi. Komisyon bir maddeyi geri iste
dikten sonra, Riyasetin müzakereye esas olacak 
tadil teklifi yoktur diye usule riayet etmiyerek 
Hükümetin teklifini oylamasını hatalı bulmak
tayım. Bu maruzatım bu hatayı tashih içindir. 
Riyaset Divanının tekriri müzakere ile madde
nin komisyona iadesi hususunu reylerinize ar
zını karara raptetmesini arz ve rica ederim. 

MEHMET TURGUT (Afyon KaraUıisar) — 
Usul. hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turgut. Usul 
hakkında... 

MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Çok muhterem arkadaşlarım, bu kürsünün bir 
kutsiyeti vardır. Bu ikinci defa olduğu için 
usul hakkında söz aldım. 

Muhterem Coşkun Kırca arkadaşımızın bu 
kürsüde hiçbir milletvekilini azarlamıya hakkı 
yoktur. Bu kürsünün kutsiyetine hürmet etme
sini ve bir daha 'bu şekilde hareket etmemesini 
temenni ederim. (Ortadan «siz de dinlemesini 
öğrenin» sesleri) Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu a'dura buraya çıkıp, ikinci defadır... 

AHMET ŞENER (Trabzon) -^ Grup adına. 
değil. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Öyle ise 
Cumhuriyet Halk Partisi Orupundaki arkadaş
larımızın buna üçüncü bir defa mâni olmasını 
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istirham ederim. Bu kürsünün kutsiyetine her
kes hürmet etmeye mecburdur ve burada kimse 
kimseyi azarlıyamaz. Hürmetlerimle. 

«COŞKUN • KIRCA (İstanbul) — Sataşma 
vâki olmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Riyaset zatıâlinize sataşma vâki 
olduğu kanaatinde değildir. 

COŞKUN KIRCA (Devamla) — Usul hak
kında istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
COŞKUN KIRCA (İstanbul) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu kürsünün kudsiyetine riayet, 
aynı zamanda, kürsüden konuşulanlar karşısın
da bağırmamakla mümkündür. Bağıranlara söy
lenecek tek şey, susmalarını ihtar etmektir. 
(Soldan, gürültüler) 

BAŞKAN — O sizin vazifeniz değil Sayın 
Kırca. 

COŞKUN' KIRCA (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, İçtüzüğün, 44 ncü maddesi sarih
tir. Bu durumda, maddenin önergelerle birlikte 
komisyona iadesi istendikte bu teklifin oylan
ması lâzımdır. Bu teklif oylanmadan, doğrudan 
doğruya, Hükümetin verdiği takririn oylanma
sına geçilmesi, usule tamamen aykırıdır. Bu oy
lama külliyen mualleldir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Pehlivanoğlu. 
ŞADI PEHLÎVANOĞLU (Ordu) — Muhte

rem arkadaşlar, Millet Meclisinin müzakereleri 
Riyaset tarafından İçtüzük hükümleri ve parlâ
mento teamüllerine göre idare edilir. İkide bir 
bu kürsüye çıkıp da İçtüzük dersi vermek isti-
yen ve ders verme heveslerini burada tatmin et
mek istiyen kimselerin bu hususa daha hassasi
yetle riayet etmeleri lâzımdır.. T. B. M. M. ilk 
defa açıldığı zaman, bizler yapıcı bir zihniyeti 
daima hassasiyetle takibetmiş ve bu ümidi içi
mizde beslemiştik. Fakat maalesef, iyi hatırlıyo
rum, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılı
şında yine aynı arkadaşlar bu kürsüye çıkarak, 
bizlerin vaktiyle talebe cemiyetinde oynadıkları 
oyunları burada tekrar ettiklerini müşahede et
tim. (Orta sıralardan gürültüler) 
. Riyaset, İçtüzük hükümlerine riayet etmek 
suretiyle maddeyi reye vaz'ettikten sonra, par
maklar kalktığı sırada, hiçbir sebebe istinadet-
meden itirazlarda bulunmak iktidarın yapacağı 
bir şey değildir. Olsa olsa, mevcut teamüllere ve 
işittiklerimize göre böyle şeyler muhalefetin 
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hakkıdır. Bu işi daha ziyade muhalefet yapar. 
Maalesef, iktidar ve iktidara mensup arkadaş
lar bu vazifelerini yapmamaktadır arkadaşlar. 
Bu hususu bilhassa istirham ediyorum. Oy konu
sunda kendisi yapıcı bir müzakere usulünde ve 
ananelerin teşekkülünde örnek olsunlar, hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Savrun. 
AHMET SAVRUN (Adana) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, görüşülen mevzu bütün mem
leketimizi ilgilendiren bir meselenin bir kanun 
maddesidir. Bu ne şu partinin ne de bu partinin 
işi değildir. Her partiye mensup arkadaşlar bu 
mevzu ile alâkalıdır. Onun için bendeniz bir 
maddenin şu veya bu şekilde kabulü zımnında 
hemen noktai nazarını kabul etmez diye bâzı ar
kadaşlarımızın bu umumi kararını pek hoş karşı
lamadın, beni mazur görün, usul hakkında der
hal buraya gelip konuşan arkadaşlarıma şunu da 
hatırlatmak isterim: Bendeniz bu komisyonda 
çalışmış bir arkadaşınızım. Komisyonda ilk top
lantıda, Başkan ve sözcüleri seçerken, bir istir
hamım olmuştu, «Hükümet görüşü ile komisyo
numuzun görüşü arasında bir ihtilâf olabilir. Bu 
bakımdan, gerek Başkan ve gerekse sözcü arka
daşlarımız, bu durumda, bu komisyonu temsil 
etmek bakımından münhasıran komisyonun gö
rüşünü müdafaa edecekler midir?» dedim. Bü
tün arkadaşlar ittifakla «elbette münhasıran 
komisyonun görüşünü müdafaa edeceklerdir. Bu 
bizim vazifemizdir» dediler. 

Evet çok sevdiğim Fennî Islimyeli arkada
şım, bu maddeye muhalif kaldı. Fakat mademki 
bu komisyonun sözcüsüdür, şahsan muhalif kal
dığı noktada ya sözcülüğü bırakacaktı veya ko
misyonun kararma riayet edecekti. Burada usul
den bahseden arkadaşlarımın niçin kendisini 
ikaz etmediğini, bu usule niçin kendilerinin ria
yet etmediğini bendeniz de hatırlatmak istiyo
rum. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Baltacıoğlu. 
ZEKİ BALTACIOĞLU (Bolu) — Muhte

rem arkadaşlarım, biraz evvel yapılan oyla
ma sırasında 5 arkadaş ayağa kalkarak Mec
liste ekseriyet bulunmadığını iddia ettiler. Ve 
İçtüzüğün verdiği hakka istinaden yoklama 
yapılmasını istediler. Başkan bu itirazın oy
lama sırasında yapıldığını ileri sürmek sure
tiyle oylama sırasında yapılan itirazların ve-
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ya konuşmaların dinlenmesinin usule uygun 
olmadığı mülâhazasiyle bu talebi uygun gör
medi. Ancak, vSayın Başkan bundan sonra ya
pılan 2 nci bir itirazı ya duymadı veya o ka
rışıklık arasında itirazın mahiyettim lâyrkı 
veçhile idrak edemedi. 

Oylama neticesi Başkan tarafından Heye
ti Umumiyeye bildirildikten sonra, yine biraz 
evvel ekseriyet bulunmadığı yolunda itiraz
da bulunan milletvekili arkadaşlar, ayakta 
olmak üzere, derhal seçimin neticesine iti
raz ettiler. (Sol taraftan gürültüler) Biraz 
evvelki iddialarını tekrar etmek suretiyle ek
seriyet bulunmadığı cihetle oylamanın mual
lel olduğunu ileri sürdüler. İçtüzüğüm 134 
ııcü maddesine göre, el kaldırmak suretiyle 
rey istihsali neticesinde Divan ittifak edeme
diği veya 5 mebus ayağa kalkmak suretiyle 
itirazda bulunduğu takdirde oylamanın ayağa 
kalkma usulüyle tekrarlanması icabetmekte-
dir. 5 mebus arkadaşımız oylama neticesine 
itiraz ettiklerine ve oylama yapıldığı sırada 
Heyeti Umumiyenin ekseriyeti haiz bulunma
dığı yolunda bir şüphe ileri sürüldüğüne ve 
yine oylamada tereddüt bulunduğu hususunda 
5 mebus arkadaş. (İti, içlerinde ben de var
dım) bir itiraz ve şüphesi olduğuna göre oy
lamanın tekrar yapılması lâzrmgelir ve ta-
biatiyle tekrarlanmadan önce ekseriyet bu
lunup bulunmadığı yolunda bir itirazın yok
lama yapmak suretiyle kesin olarak halledil
mesi icabeder. Bu itibarla Riyaset, biraz 
evvel yaptığı oylamanın neticesini muteber say
dığı hakkındaki muamelesi usule ve içtüzü
ğe aykırıdır. 

BAŞKAN —• Buyurun Ömer Faruk Sanaç 
Bey. 

ÖMER FARUK «ANAÇ (Elâzığ) — Muh
terem arkadaşlar, şimdi meseleyi iki kısma 
ayırmak lâzım. 

Birincisi, ekseriyete taallûk eden yani alı
nan kararın ekseriyetle alâkalı bulunan kıs
mı, diğeri ise yoklama yapılması mevzuudur. 
Bu iki mevzuu ayrı ayrı mütalâa etmek lâzım
dır. 

Riyaset Divanı meseleyi reddedilir bir ka
rar şeklinde kaibul ettikten sonra yapılan tek
lif 5 kişinin ekseriyet yoktur şeklindeki itiraz
ları yoklamayı ieabettirir bir mevzudur. Bu 
itibarla, yoklama meselesine taallûk eden hu

sus Riyasetçe nazara alınmalıdır, aksi halde, 
muallel bir karar... 

BAŞKAN — Çok kısa ifade etmek gerekir
se 6 neı maddenin kendi getirmiş olduğu tek
lif dairesinde görüşülme talebi üzerine sa
yın arkadaşlar lehte ve aleyhte söz istemiş bu
lunmaktalar. Bu istemeler üzerine mesele bir 
usul meselesi yaparak kendilerine 89 neu 
madde mucibince söz vereceğim. Daha sonra, 
çok iyi takdir edersiniz ki, Hükümetin bu tek
lifini oylamam gerekirdi. Bu yönden, «kabul 
edenler...» dediğim anda hiçbir işaret görmedim. 
«Kabul etmiyenler...» dediğim zaman 5 arkadaş 
ayağa kalktılar ve o karışıklık sırasında ne de-

' diklerini anlaşılmaz bir hal keabetti. 

Şimdi, Sayan Sanaç arkadaşımızın belirt
miş olduğu gibi meseleyi iki yönden mütalâa et
mek lâzımdır. Haddizatnıda Riyaset Diva
nının yaptığı oylama doğrudur. Muallel değil
dir. Ancak oylamanın neticesinde, tereddüt 
hâsıl olduğu sayı itibariyle reylerin kifayet et
mediği mealinde bir düşünce varsa - ki 5 kişi 
bunu ifade etmiştir. Yoklama yapacağız. Yal
nız bu yönde hareketlerinizde Riyaset Diva
nına karsa tehevvür göstermemek, istical gös
termemek gerektiğini de hatırlatmak isterim. 
Bizim burada müzakerelerin selâmetle cereya
nından başka niebir görüşümüz kastımız ola
maz. Ancak birtakım reaksiyonlarla da Ri
yaset Divanı şu veya bu tarafa, şu veya bu 
fikre hizmet edemez. 

Yoklama yaptıracağım Sayın Baıitacıoğlu. 
Bu fikrinizde ısrar ediyor musunuz? 

ZEKÎ BALTACIOÖLU (Bolu) — Evet efen
dim ısrar ediyorum. (*?Keenlemyekûn oldu» 
sesleri) 

BAŞKAN — Hayır efendim, keenlemyekûn 
addetmiyorum, oylama yapılacaktır. İçtüzük 
fhükmü gereğince beş üye ayağa kalkarak yok
lama lyapılmasını talebetmiştir. Yoklama ya
pacağız ve nisap olup olmadığını tesbidede-
ceğiz. Yoklama yapmak suretiyle sayacağız. 

(Yoklama yaıpulmaya başlandı.) 
BAŞKAN — Efendim, şimdiye kaJdar 227 

üye sayılmıştır. Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Yoklama işi tamamlandı.) 
BAŞKAN — 6 ncı maddede komisyonun ge

tirmiş olduğu teklif üzerinde müzakereye de
vam ediyoruz. Bu 6 ncı madde üzerinde söz is-
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tiyen var mı? Olmadığına göre Mr d#şffclîk 1 
önergesi gelmiştir. Okutuyorum. | 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının değiştirdiği 193 sayılı Gelir Vergi-

fâ Kanununun 10, 11 ve 13 ncü maddelerinin 
Hükümet tasarısında teklif edilen şekilde kabu
lünü, aynı kanunun 14 ncü maddesinde Geçici j 
Komisyon tarafından yapılan değişikliğin red
dini, aynı kanunun 12 nei maddesinin aşağıda
ki şekilde tadilini arz ve teklif ederiz, 

Burdur istanbul 
Nadir Yavuzkan Vahyi özarar 

«İşletme büyüklüğü ölçüsü 
Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığının tâyi

ni bakımından bir takvim yılı için esas alına
cak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup : Hububat, afyon, ayçiçeği ziraa-
tinde ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 500 
dönümü. 

2 nci grup : Pamuk, pancar, tütün, keten 
ve kendir ziraatinde ekilen arazinin yüzölçümü 
toplamı 180 dönümü. 

3 ncü grup : Çeltik ve sebze ziraatinde eki
len arazinin yüzölçümü toplamı 100 dönümü. | 

4 ncü grup : Bakliyat ve susam ziraatinde 
ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 250 dönümü. | 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü topla
mı 100 dönümü. 

6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş , 
zeytinliklerde 1 600 ağacı veya 100 dönümü; na- ! 
renciyedo 800 ağacı veya 20 dönümü; elma ve I 
armut ziraatinde 1 200 ağacı veya 100 dönümü. ! 

7 nci grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatin- i 
de ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 70 dönü
mü. 

8 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 80 ade
di; veya küçük baş hayvan sayısı 300 adedi 
(iş ve kümes hayvanları hariç) aşmamalı. 

Yukarda yazılı ziraat gruplarından üç veya 
daha fazlasının hir arada yapılması halinde, 
her bir faaliyet grupunda, bu gruplar içinde 
yukarda belirtilen ölçülerin yarısı ayrı ayn 
aşılmadığı takdirde muaflık devam eder. Bu 
fıkra hükmünün tatbikmda 10 dönümden az sa- I 
halar üzerinde yapılan zirai faaliyetler nazara 
alınmaz.» I 
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BAŞKAİN — Komisyon adına. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım; biraz evvel ıttılaınıza arz edilen takrir
de yüz ölçüleri rakamları Hükümet teklifinde
ki .rakamların üstüne çıkmıştır. Bu itibarla 
meselenin Komisyonumuzda arizamik görüşül
mesini temin içjn bu maddenin verilmiş olan 
önergelerle birlikte Komisyona iadesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Şimdi usuli muamele tekem
mül etmiştir. Riyasetin tutumu doğrudur, dü
rüsttür. Mazbata muharriri önergenin, dolayı-
siyle maddenin komisyona iadesini talebetmek-
tedir. 

İki önerge vardır, onları da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
6 nci maddenin 1 nci bendindeki (400) dö

nüm esasının (300) dönüme indirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bolu Gümüşane 
Z. Baltacıoğlu N. özdemir 

Başkanlığa 
6 nci maddeye şifahen de arz ettiğim üzere 

dekar esasının vaz'ını ve muafiyetlerin bu kai
deye göre tesbitini arz ve tadilen teklif ederim. 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

BAŞKAN — Gelen değiştirge önergeleri ile 
komisyonun talebi üzerine madde yeniden, dü
zenlenmek üzere Komisyona iade edilmiştir. 

7 nci maddeye geçiyoruz. Bundan evvel bu 
.konuda da Maliye Vekilinin Hükümet adına 
Hükümet teklifinin esas olarak alınması talebi 
mevcuttur. (Anlaşılmadı, sesleri) Efendim, bu 
madde hakkında, biraz evvel okumuş olduğu
muz önengo gerekçesi, Hükümet adına Maliye 
Vekili tarafından Hükümet teldifinin esas alın
ması talebedilmektedir. Biraz evvelki okuttuğu
muz önerge muvacehesinde, ondan mündemiç 
olarak. Maddeyi okutuyorum. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi muaflığının hududu 
Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 

kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, diğer kazanç ve iratları üzerinden bu 
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kanun hükümleri gereğince vergiye tâbi tutu
lurlar. 

Ticari Veya mesleki kazançları dolayısiyle 
gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlardan 
zirai faaliyette bulunanlar hakkında 13 ncü 
maddede yazılı muaflık ölçüsünün yarısı naza
ra alınır. 

BAŞKAN — 7 nci madde okutulmuş bulun
maktadır. Biraz evvel 6 ncı maddeyi görüştü
ğümüz esnada okumuş olduğumuz takriri bura
da da tekrar okutuyorum. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Efendim, bir tadil teklifim olacak, bu teklifimi 
arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendini, şimdi biz Plân Ko
misyonunun getirmiş olduğu 7 nci maddeyi 
görüşmek üzere okutmuş bulunuyoruz. Ancak, 
Hükümet bu arada, «Benim getirmiş olduğum 
teklif görüşmeye esas olsun» diye bir talepte 
bulunmuş; evvelâ bunu halletmek lâzımdır. 
Maddenin Hükümet tarafından mı, Plân Komis
yonu tarafından mı getirilen esaslar dairesinde 
konuşulmasını bir esasa bağlamak lâzım. On
dan sonra verdiğiniz önergeyi okuturum, Sayın 
Bolak. 

Hükümet teklifini okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Umumi izahatımda da arz ettiğim gibi, Ge

lir Vergisini tetkik etmiş olan Geçici Encümen 
tarafından, zirai kazançların vergilendirilme
sinde çiftçi muaflığına ait iki ölçüden esas ölçü 
olarak kullanılmak istenilen (Yüzölçümü) nün 
bir tarafa bırakılarak, satış ölçüsünün esas 
ölçü olarak alınması zirai kazançlar üzerinden 
alınacak vergiyi tamamen nazari hale getirmiş 
bulunmaktadır. 

Tasarı bu haliyle kanunlaştığı takdirde, 
vergi mükelleflerini kavramaya imkân olmıya-
cak ve çok mahdut sayıda çiftçi kısmen de te
sadüfen vergi mevzuuna alınmış olacaklardır. 
Bu durumda tasarının derpiş ettiği büyük iş
letmeleri dahi vergi mükellefiyetine almak im
kânsız olacaktır. 

Bu itibarla, Hükümet tasarısına ait 7, 8 ve 
9 ncu maddelerin müzakereye esas alınarak ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Hükümet adma 
Maliye Vekili 
Ferid Melen 
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BAŞKAN— Saıyn arkadaşlar; Hükümet 

yedinci maddede de kendi getirdiği teklifin 
esas alınmasını istemektedir. Bunu yine bir 
usul meselesi yapıyorum. Lehinde ve aleyhinde 
söz istiyen var mı? 

Komisyon, buyurun. 
KOMÎSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ ÎSLİMYE-

Ll (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar, biraz 
evvel Nadir Bey arkadaşımızın okunan öner
gesi 7, 8 ve 9 ncu maddeleri de kapsamaktadır. 
Bu itibarla bu 3 maddenin bir arada münakaşa 
ve müzakere edilmesi komisyonca elzem bulun
maktadır. Bu maddenin de komisyona, daha 
evvel verilmiş olan önerge ile birlikte geri ve
rilmesini rica ederim. 

BAŞKAN — Şimdi, yalnız bu maddede 6 ncı 
maddedeki şartlar mevcut değil. 7 nci madde
de değiştirge önergeleri mevcuttur. Bu önerge
lerle birlikte encümenin geri isteme < hakkı var
dır. Bu yönden geri verme önergelerini okuta
rak encümene vereceğim. Yalnız daha evvel biz 
tam 7 nci maddeye geçerken 6 ncı madde ile 
ilgili bâzı değiştirge önergeleri geldi. Sayın 
İhsan önal ve Sayın Zeytinoğlu tarafından ve
rilmiş olan bu önergelerle birlikte 6 ncı mad
deyi encümene yeniden düzenlemesi için geri-
vermiş bulunuyoruz. 

Şimdi 7 nci madde hakkında gelmiş olan 
değiştirge önergesini okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
11 nci maddeyi tadil eden 7 nci maddenin 

son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

Son fıkra : 
Ticari veya meslekî kazançlar! dolayısiyle 

gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar 
12 - 13 ncü maddelerde yazılı muaflık ölçüle
rini aşmadıkça zirai faaliyetlerinden dolayı ay
rıca vergi ödemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge önergesiyle birlikte 
7 nci madde de encümene geriverilmiştir. 

8 nci maddeye geçiyoruz, maddeyi okutu
yorum : 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir ; 
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Hasılat bildirimi 

Madde 12. — Bir takvim yılı içinde aşağı
daki bentlerde yazılı işletme büyüklüğü ölçü
lerini aşanlar hasılat ve satışlarının yekûnunu 
bildirirler : 

1 nci grup : Hububat, afyon ve ay çiçeği 
ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 
400 dönümü; 

2 nci grup : Bakliyat, pamuk, pancar, su
sam, tütün, kendir ve keten ziraatinde ekilen 
arazinin yüzölçümü toplamı 150 dönümü; 

8 ncü grup : Çeltik ve sebze ziraatinde eki
len arazinin yüzölçümü toplamı 80 dönümü; 

4 ncü grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındı kziraatinde yüzölçümü top
lamı 80 dönümü; 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı veya narenciyede 600 
ağacı; 

6 neı grup : Diğer meyva ve mahsul ziraa
tinde ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 40 
dönümü; 

7 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 60 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 300 adedi 
(tş hayvanları ve kümes hayvanları har iç) ; 

aşmamak. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında da demin
cek okutmuş bulunduğumuz ve 8 nci maddeyi 
de kapsıyan teklif mevzuubahistir. Onun için 
bu teklifi ve verilmiş bulunan değiştirge öner
gelerini okutuyorum : 

(Hükümet teklifi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Verilmiş olan değiştirge öner

gelerini okutuyorum. 

'Sayın Başkanlığa 
Madde 8. — İşleıtme^büyüklüğü ölçüsü: Ay

nı kamunun Î2 nci maddesinin 7 nci grupıma 
dâhil hadlerin parentez içindeki (tş 'hayvan
ları ve kümes hayvanları hariç) cümlesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 12. — 
7 nci igrup fıkrasının son cümlesi 
(İş hayvanları ile 2 yaşındaki büyük baş, 

bir yaşındaki küçük baş hayvanlar ve kümes 
(hayvanları Ihariç) şeklinde değiştiri'lnıesini arz 
ve teklif ederim. 

Kam 
Kemal Okyay 

^&^im 0 : 3 
Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte bulunan kanun tasarısının 
Madde !8. — Aynı 'kanunun 12 nei maddesi aşa
ğıdaki ^şekilde değiştirilmiştir. 

«İşletme büyüklüğü ölçüsü başlıklı madde 
12 nin» 

4 ncü «grup : Meyva verebilecek hale gel
miş 'bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü 
toplamı 80 dönümü; 

Fıkrasındaki 80 dönümü 150 dönüm olarak 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Giresun 
t. Btem Kılıçoğlu 

ıSaym Başkanlığa 
193 sayılı 'Kanunun 12 nei maddesinin Öl

çülerini iki misline çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

M. GV1. Yüksek Başkanlığına 
193 isayılı Gelir Vergisi Kanununun 8 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin 
oya konulmasını arz ve teklif ederim. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

Madde '8. — Aynı Kanunun 12 nei maddesi 
aşağıdaki şekilde deği'ştiri'lmişıtir. 

Madde 12. — (Küçük 'çiftçi muaflığını tâyin 
'bakımından bir takvim yılı içinde nazara alına
cak 'istisna büyüklüğü 'ölçüleri şunlardır: 

1 nci grup. Hububat ziraatinde yüzölçümü 
'700 dönümü, afyon ve ayçiçeği ziraatinde eki
len arazinin yüzölçümü 400 dönümü; 

12 nci 'grup. Bakliyat ziraatinde yüzölçümü 
100 dönümü, pamuk ziraatinde yüzölçümü 
150 dönümü, pancar ziraatinde yüzölçümü 20Ö 
dönümü; 

3 ncü grup. Çeltik ziraatinde yüzölçümü 
100 dönümü, sebze ziraatinde yüzölçümü 80 dö
nümü ; 

4 ncü grup. Meyva verebilecek hale gel
miş bağ, incir ve fındık, ziraatinde yüzölçüsü 
tıoplamı 80 dönümü; 

5 nci 'grup. Meyva vere'bilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı veya narenciyede 
G00 ağacı; 
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'6 ncı grup. Diğer nneyva ve mahsûl zira-

atinde ekilen arazinin yüzölçüsü toplamı 40 
dönümü; 

7 nci grup. Büyük baş hayvan sayısı 100 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı $00 adedi 
(İS hayvanları ve kümes hayvanları (hariç) ak
mamak. 

Yukarda yazılı ziraat gruplarından ikiden 
fazlasının bir arada yapılması ttıalinde !her bir 
faaliyet grupunda 'bu gruplar için yukarda be
lirtilmiş olan ölçülerin yarısı ayrı ayrı aşılma
dığı (takdirde muaflık devam eder. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi kanun tasarısının 8 nci mad

de (Metim 12 nci madde) sinin. 13 ncü satırı 
sonundaki (îgelmiş) kelimesinden sonra (elma) 
kelime ve virgülünün metne eklenmesini saygı 
ile arz ve teklif ederim. 

Niğde 
Asım Eren 

'Gerekçe : 
'-Elmanın özel himayesi 5 yıllık plâna kon

muştur. Gelişmeye muhtaç ve verimi naren
ciye, zeytin, fındıktan daha az ve iki yılda bir 
iyi verim şeklinde olan elmanın gelişmesi, an
cak -elma ıziraatinin '80 dönüme kadarının ha
sılat ve Batışlarının bildiriden 'muaf olmasını 
zaruri kılar. 

Sayın Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi kanunu tasarısının 

8 nci maddesindeki hasılat bildirimine ait 193 
sayılı Kanunun 12 nci maddesinin 6 ncı grupun
da kayıtlı 40 dönümlük işletme büyüklüğünün 
80 dönüme çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Nevşehir 
Ali Baran Numanoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Küçük çiftçi muaflığını tâyin eden 12 nci 

maddenin 5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
Cihat Turgut 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı veya narenciye de 
600 ağacı; dikme ve aşılama suretiyle yetişti
rilen zeytin ağaçlarında miktarı ne olursa ol
sun aradan 10 yıl geçmiyenler. 
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Yüksek Başkanlığa 

Zirai Gelir Vergisinin işletme büyüklüğü 
ölçülerindeki muafiyet : 

1 nci grup 500 dönüm, 
2 nci grup 300 dönüm, 
3 ncü grup 400 dönüm, 
4 ncü grup 450 dönüm, 
5 nci grup 2 500 ağacı, 
6 ncı grup 150 dönümü, 
7 nci grup 150 adedi veya küçükbaş hay» 

van sayısı 450 adedi (iş hayvanları ve kümes 
hayvanları hariç) 

Bu şekilde maddenin tadilini ar? ve teklif 
eylerim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

BAŞKAN — Değiştirge önergelerini okut
muş bulunuyoruz. Hükümet teklifini de okut
muş bulunuyoruz. 

Sayın tslimyeli komisyon adına ne diyor
sunuz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ISülMYEIil (Balıkesir) )— Maddenin önerge
lerle birlikte iadesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Komisyona iade edilmiştir. 
ABDÜLHALİM ARAŞ (Kayseri) — Sa-

yın IBaşkan, bir hususun tavzihini rica ediyo
rum. Maddelerle birlikte mi İade ediliyor, yok
sa tadilnameler mi iade ediliyor? 

BAŞKAN — Madde ile tadilnameler iade 
ediliyor. Komisyon talebediyor ve madde bu
na göre yeniden düzenlenecektir diyor. İçtü
zük gereğince biz buna ittıba etmeye mecbu
ruz. Bundan evvel cereyan eden hâdisede 
hiç bir değişiklik olmadığı için komisyonun 
münhasıran geri istemesi tabiatiyle mümkün 
olamıyordu. 

Sekizinci maddede bildirilen hususlar hak
kında ve yedinci grupa kadar devam eden sil
silelere bir sekizinci grup ilâvesini istiyen 
bir talep vardır. Bunların da komisyona iade
si istenmektedir, okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu tadil eden 

tasarının 12 nci maddesinden sonra gelmek üze
re aşağıdaki maddenin 13 ncü mad^e olarak 
ilâvesini ve mütaakıp maddelerin numaralan-
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nın birer ilâvesiyle artırılmasını arz ve 
ederiz. 

Adana Nevşehir 
Kemal Sanîbrahimoğlu Ramazan Demirsoy 

Niğde Trabzon 
Asım Bren Ahmet Şener 

Adana Kayseri 
Mehmet Geçîoğlu Abbdülhalim Araş 

Adana Elâzığ 
Ahmet Karamüftüoğlu Hürrem Müftügil 

Maraş 
Hasan Fehmi Evliya 

MADDE 13. — Yeni meyva ağaçlan ve 
meyvasız ağaçlar dikiminde elde edilen gelir 
aşağıdaki müddetler için vergiden muaftır : 

a) Bağ, şeftali, incir, ayva, dut, için beş 
sene, 

b) Elma, armut, kiraz, kayısı, fındık, nar, 
erik, muşmula ağaçları için on sene; 

c) Narenciye, badem ve fıstık ağaçlan 
için on sene; 

d) Kestane, ceviz, keçiboynuzu, camfıstığı 
ağaçlan için yirmi sene, 

e) Zeytin ağacı için yirmi beş sene; 
Bir saha içinde muhtelif cins meyva ağacı 

bulunur. Ve bunların hudutlanm sarahaten 
tâyin imkânı olmazsa, bu takdirde muhtelif 
ağaçlann muafiyet müddetlerinin ortalaması 
muafiyet müddeti olarak tesbit edilir. 

f) Meyvasız her çeşit suni orman ağaç
ları 15 yıl müddetle; 

Bu müddetler ağaçların dikim tarihinden 
itibaren başlar. 

ıMucip sebepleri 
Meyva ağaçları dikimi, bakımı ve yetiş

tirilmesi uzun ve yorucu emek ve çalışmayı 
icabettirir. Birçok tabiî âfetlere karşı son 
derece hassas bir bünye arz etmektedir. Çe
şitli hastalıklar ve haşareler her yıl büyük öl
çüde tahribat yapar. Maalesef en medeni bir 
icap ve lüzum olan sigortadan dahi faydala
namaz. Yetiştirici, zor ve ince bir emek isti-
yen ve ekseriya nankör tabiat şartlan için
de yıllarca âdeta dişini tırnağına takarak 
mahsulünü yetiştirir. Çoğu zamanda sükûtu ha
yal ve başarısızlık kendisini beklemektedir. Ay-
nca uzun seneler arazisini boş bırakmış olması 
munzam bir zarar teşkil eder. Memleketimiz 
iklimi ve topraklariyle Avrupa'nın meyva pa-
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zan olmaya namzettir. Bu itibarla meyvacılı-
ğın teşviki millî ekonominin sihhate kavuşma
sı için de şarttır. Vergilendirme de teşriî kuv
vetlerin en başta nazara alacakları hususlar
dan biri ve belki de birincisi verginin istihsali 
teşvik eden mahiyette olması, vergi matrahı
nı artırarak zaman içinde verginin verimini 
yükseltmektir. Bu itibarla teklifimiz, meyva-
cılarm memlekete faydalı ve lüzumlu yatı
rımlarının finanse edilmesi ve meyvacılığı teş
vik bakımından son derece faydalı ve lüzum
ludur. 

Her ne kadar 193 sayılı Kanunun mahsus 
hükmü ile yatınm indirimi müessesesi kabul 
edilmiş ise de; bu usul maddei mahsusundaki 
sarahata göre bilanço esasına tabi ve yıllık ka
zancı 150 bin liranın üzerindö olan çiftçilere tat
bik edileceğinden çok büyük ekseriyeti bu ra
kamın çok altında ve zor şartlar altında kazanç 
yapan meyvacıların ve suni orman yetiştiricile
rinin yatırım indiriminden faydalanmalan müm
kün olmıyacaktır. Bu suretle zayıflar aleyhi
ne sosyal adalet ilkelerine aykırı bir durum ih
das edilmiş olacaktır. Kaldı ki, plân tasarısı 
da meyvalı ve meyvasız ağaçlandırmayı teşvik 
ve yardımı ön görmüştür. 

Yukanda teklif edilen muafiyet müddetle
ri bahis mevzuu ağaçların tam ve kâmil manâ
da verime gelmeleri için geçmesi icabeden za
mana eşit bulunduğundan hem alınmıyan ver
gi büyük bir yekûna baliğ olmıyacak hem de 
meyvacılar ve suni orman yetiştiricileri için ya
tırım indiriminin kabulü ve bu suretle sosyal 
adalet ilkelerinin tahakkuk ettirilmesi ve is
tihsalin teşviki gibi çok yönlü faydalar temin 
edecektir. 

Meyvasız her çeşit ağaç yetiştirilmesi ve 
ormanlık ihdası memleketimizin orman varlığı
nın her gün biraz daha azalmakta bulunması 
ve bu yüzden erozyonlar, fezeyanlar devrinin 
malesef başlamış bulunması vakıası karşısında 
teşvik ve yardım edilmesi lâzım gelen bir faa
liyet kolu olmuştur. Bizzat Devletin büyük emek 
ve para sarfiyle kıraçlaşan ve yer yer çölleşmeye 
başlıyan yurt topraklarını ağaçlandırmaya ça
lıştığı bir zamanda sadra şifa verecek bir Dev
let yardımı görmeden topraklarını yıllarca mah-
sulsüz bırakmak ve uzun emek ve masraflar pa
hasına ağaç yetiştiren ve orman meydana geti
ren vatandaşlara yatırım indirimi mahiyetini 
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taşıyan ve teşvik edici bir faktör olacak muafi
yet müddetinin tanınması Devletin güttüğü po
litikanın ve Anayasanın ağaç ve ağaçlandırma
ya verdiği açık ve kesin ehemmiyetin bir icabı 
ve zarureti olacaktır. 

Bir ağaç kesilmesini âdeta en ağır suçlardan 
daha ağır görerek aftan istisna kılan Anayasa 
hükmü karşısında teklif edilen ve teşvikkâr ma
hiyette bulunan muafiyet müddetinin kabulü 
Anayasanın ruh ve maksadına ve millî iradenin 
tecellisine uygun düşecektir! Modern devletle
rin vergi kanunlarında buna benzer hükümler 
kabul' edilmiştir. Her bakımdan bize benzerli
ği olan İtalya Gelir Yergisi Kanununun 59 ncu 
maddesi ve Fas Krallığının Zirai Vergi 
Kanununun 4 ncü maddesi teklifimize muvazi 
ve mütenazır muafiyet müddetlerini kabul et
miştir. Teklifimizin, kısaca arz edilen sebeplere 
binaen kabulünü istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Komisyonun da talebi üzerine 
komisyona verilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 9. — Aynı kanunun 13 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Satış tutarı ölçüsü 
Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından is

tifade edebilmek için zirai mahsullerin bir tak
vim yılı içindeki satış bedelleri tutarının 50 000 
lirayı geçmemesi şarttır. 

BAŞKAN — Madde 9 hakkında Hükümet 
tasarısının esas alınması hususunda fikir birliği 
mevcuttur. Gerek Hükümet teklifi ve gerekse 
değiştirge önergesini okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bundan evvelki maddelerde arz ettiğim ta

dil tekliflerin dekar esasına müstenit idi. 9 ncu 
madde küçük çiftçi muaflığını yalnızca hâsıla
ya istinat ettirmektedir. Muafiyetin dekar esa
sına göre de tesbitini tadilen arz ve teklif ede
rim. 

Balıkesir 
Aydın Bolak 

Sayın Başkanlığa 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununu tadil eden 

tasarının 9 ncu maddesinin aşağıdaki şekilde 
tashihini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 
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MADDE 9. — Küçük çiftçi muaflığından is

tifade edebilmek için zirai mahsullerin bir tak
vim yılı içindeki satış bedelleri tutarının 150 000 
lirayı geçmemesi şarttır. 

BAŞKAN — Hükümet teklifinin esas alın
ması teklifi de mevcut. Sayın Islimyeli, bu ko
nuda komisyon adına konuşacak mısınız? 

GEOlOf KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSDİMYELÎ (Balıkesir) — Geri almak istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergeleriyle bir
likte komisyona verilmiştir. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Hükümet tek
lifi ile komisyon teklifi birdir. 

BAŞKAN —-j Hükümet kendi teklifinin esas 
alınması hususunda bir talepte bulunmuştur. 
Bu teklifi okutuyorum. 

İSMET SEZGİN (Aydın) — Aynı tekliftir. 
BAŞKAN — O halde, komisyon verilmiş 

olan geriverme önergeleriyle birlikte madde
leri de geri istiyor. Bu bakımdan (komisyona 
iade ediyoruz ve İçtüzük gereğince bunu böyle 
yapmamız gerekmektedir. 

Altıncı maddede uyguladığımız şekil ile 
bunun araısmdabir fark da vardır. 

MADDE 10. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten 
muaflığa geçiş 

Madde 14. — 13 ncü maddede yazılı haddi 
aşan çiftçiler bu durumun husule geldiği tarihi 
takibeden takvim yılı başından itibaren küçük 
çiftçi muaflığını kaybederler. 

Bu suretle mükellefiyete girenler muafiyet 
şartlarının kalktığı tarihten itibaren keyfiyeti 
vergi dairesine bildirmeye ve mükellefiyetle 
ilgili ödevlerini Vergi Usul Kanunundaki esas
lara göre yerine getirmeye mecburdurlar. 

Mükellef durumunda iken muaflık şartlarını 
iktisabedenler mütaakıp vergilendirme dönemi 
başından itibaren küçük çiftçi muaflığından 
faydalanırlar. 

BAŞKAN — Onuncu madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? Buyurun Sayın Islimyeli. 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
İSLlMYELl (Balıkesir) — Muhterem arkadaş
larım, ilk defa Nadir Yavuzkan ve Vahyi öza-
rar beyler tarafından verilen önergede bu 
maddenin kaldırılması hususunda bir teklif 
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vardı. Bu itibarla komisyona bu maddenin de 
geriverilmesini rica eder. 

[BAŞKAN — Yalnız, Sayın îslimyeli, böyle 
bir teklif yazılı olarak gelmemiştir. Usulü 
evvelâ kendi üzerimizde tatbik edelim, ondan 
sonra Riyaset Divanında arayalım. 

(Sayın Nadir Yavuzkan tarafından verilmiş 
olan takriri okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Tasarının değiştirdiği 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununun 10, 11 ve 13 ncü maddelerinin 
Hükümet tasarısında teklif edilen şekilde ka
bulünü, aynı kanunun 14 ncü maddesinde geçici 
komisyon tarafından yapılan değişikliğin red
dini, aynı kanunun 12 nci maddesinin aşağıda
ki şekilde tadilini arz ve teklif ederim. 

istanbul 
Vahyi Özarar 

Burdur 
Nadir Yavuzkan 

Siirt 
C. Aydın 

Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığının tâyi
ni bakımından, bir takvim yılı için esas alına
cak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup : Hububat, afyon, ayçiçeği zi-
raatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 
600 dönümü; 

2 nci grup : Pamuk, pancar, tütün, keten 
ve kendir ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçü
mü toplamı 180 dönümü; 

3 ncü grup : Çeltik ve sebze ziraatinde eki
len arazinin yüz ölçümü toplamı 100 dönümü; 

4 ncü grup : Bakliyat ve susam ziraatinde 
ekilen arizinin yüz Ölçümü toplamı 250 dönü
mü; 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fmdık ziraatinde yüz ölçümü top
lamı 100 dönümü, 

6 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 600 ağacı veya 100 dönümü, 
narenciyede 800 ağacı veya 20 dönüm, elma 
ve armut ziraatinde 1 200 ağacı veya 100 dö
nümü; 

7 nci grup : Diğer meyva ye mahsul ziraa
tinde ekilen arazinni yüz ölçümü toplamı 70 
dönümü; 

8 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 80 
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adedi veya küçük baş hayvan sayısı 300 adedi 
(iş ve kümes hayvanları har iç) ; 

aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından 3 veya 

daha fazlasının bir arada yapılması her bir 
faaliyet grupunda, bu gruplar için yukarda 
belirtilen ölçülerin yarısı ayrı ayrı aşılmadığı 
takdirde muaflık devam eder. (Bu fıkra hük
münün tatbikinde 10 dönümden az sahalar üze
rinde yapılan zirai faaliyetler nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 

ÎSDÎMYEDt (Balıkesir) -— Geri istiyoruz. 
BAKAN.— Komisyona geriverilmiştir. 
MADDE 11. — Aynı kanuna aşağıdaki mü

kerrer 17 nci madde eklenmiştir. 
Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı 
Mükerrer madde 17. — Götürü usulde ver

giye tabi serbest meslek erbabından 60 yaşını 
doldurmuş olanlar, bu kazançlarına münhasır 
olmak üzere, Gelir Vergisinden muaftırlar. 

BAŞKAN — 11 nci madde hakkında söz is-
tiyen var mı? Yok. 11 nci maddenin de Hükü^ 
met tasarısı şeklinde kabulünü istiyen Nadir 
Yavuzkan arkadaşımızın 10 ncu madde dolayı-
siyle okunan önergesini tekrar okutuyoruz. 

(Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan ve ar
kadaşlarının, 10, 11, 13 ve 15 nci maddelerle 
ilgili önergesi okundu.) 

iBAŞKAN — Komisyonun bir mütalâası var 
mı? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ 
ÎSLİMYELİ (Balıkesir) — Buna şâmil olma
dığını zannediyorum. Bu 193 sayılı Kanunun 
maddeleriyle alâkalıdır, önergeye katılmıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Nadir Yavuzkan arkadaşımızın 
11 nci maddeyle ilgili değiştirge önergesini tek
rar okutup oylarınıza sunacağım. 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Nadir Yavuzkan önergelerini 
ıgeri aldıklarına göre, 11 nci maddeyi tekrar 
okutturup, oylarınıza sunacağım. 

(11 nci madde tekrar okundu.) 

• BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz is
tiyen olmadığına göre maddeyi aynen oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... 11 nci madde aynen kaimi edilmiştir. 
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MADDE 12. —- Aynı kanunun 18 nci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek kazançlarında 
Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, 

ressam ve bestekârların ve bunların kanuni mi
rasçılarının kitap, resim, heykel ve nota halin
deki eserlerini satmak veya bu eserler üzerinde 
mevcut haklarım devir ve temlik etmek veya ki
ralamak suretiyle bir takvim yılı içinde elde et
tikleri hasılatın 10 000 lirası (Yabancı memle
ketlerde elde edilen hasılatın ayrıca 40 000 lira
sı) Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi 
suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan 
bedel ve ücretler istisnaya dâhildir.) , 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz is-
tiyen var mı? (Yok sesleri) 12 nci madde üze
rinde söz istiyen olmadığına göre, Sayın Na
dir Yavuzkan tarafından verilmiş bulunan bir 
değişiklik önergesi vardır. (Oeri alıyor sesleri) 

ıSayın Nadir Yavuzkan, önergenizi geri alı
yor musunuz? 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Geri alı
yorum efendim. 

BAŞKAN — Değişiklik Önergesi geri veril
miştir. 12 nci madde üzerinde söz de istiyen 
olmadığına göre, maddeyi aynen oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı kanunun 21 nci mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

Oavrimenkul sermaye iratlarında, bir takvim 
yılı içinde elde edilen ve toplamı 5 000 lirayı aş-
mıyan gayrisâfi hasılat Gelir Vergisinden müs
tesnadır. Elde edilen gayrisâfi hasılatın yıllık 
toplamının 5 000 lirayı aşması halinde tamamı 
vergiye tabi tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. 

Sayın Yavuzkan bir önergeniz var, 'geri alı
yor musunuz? 

NADÎR YAVUZKAN (Burdur) — Geri alı
yorum efendim. 

(BAŞKAN — 14 ncü maddeye ait de bir 
önergeniz var. Onu da geri alıyor musunuz? 

NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Onu da 
geri alıyorum. 
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BAŞKAN -— 13 ncü maddeyi oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 13 ncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

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, ço
ban ve amelebaşı ücretleri dâhil.) 

5. Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin 
hatip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstah
demleri, çiftçi mallarını koruma bekçileri ile ma
halle ve çarşı bekçilerinin ücretleri. 

12. Ticari ve 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 bulunan
ların bu ücretleri. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz is
tiyen var mı? Olmadığına göre 14 ncü madde
yi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... 14 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile gelirinde indirim 
Madde 34. — Aile reisi beyanında indirim, 

beyan edilen gelire uygulanır. 
Aile reisi tarafından 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 gelirine, 
eşinin de geliri mevcut değilse çocuklardan her 
hangi birisinin gelirine ugyulanır. İndirimin bu 
fıkra hükmüne göre, eş yeva çocukların gelirine 
uygulanması halinde de indirim miktarı, aile re
isinin durumuna göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz is
tiyen arkadaşımız var mı?... Yok. Bir değiştir
ge önergesi de olmadığına göre 15 nci maddeyi 
aynen oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 15 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16. — Aynı kanunun ikinci kısmı
nın sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir : 
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SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Yatırım indirimi 
Yatırım indiriminin mahiyeti 

«Ek madde 1. — Ticari veya zirai kazanç
ları üzerimden vergiye tabi mükelleflerin (Âdi, 
kolektif ve âdi komandit şirketler dâhil) yap-
tıklan yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve 
şartlar dâhilinde, ilgili kazançlarından indiri
lir. 

Yatırım indiriminin şümulü 
Ek madde 2. — Yatıran indiriminin uygu

lanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca ara
nır : 

1. indirimin uygulanacağı ticari ve zirai 
kazanç bilanço esasına göre tesbit edilmiş olma
lıdır; 

2. Yapılan yatının, Devlet Plânlama Teş
kilâtının hazırladığı 'kalkınma plânlarına uy
gun bulunmalıdır j 

3. Yatıranlar, istihsali genişletan'eye, pro
düktiviteyi artırmaya ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini sağlamaya, yaban
cı turjst celbini temine ımâtuf olmak üzere, 
bina (Personel lojmanlan dışındaki meskenler 
hariç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vası
tası 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 dâ
hildir; 

4. Yapılan yatınm en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge 
kalkınma plânının şümulüne giren yatıranlarla 
memleket ekonomisi bakımından ayn bir önem 
ve özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından kabul edilen faaliyet kollannda 
125 bin ve genel olarak ziraatteki yatıranlarda 
50 bin lira) olmalıdır; 

5. Yatırana ait plânlara, projelere ve fi
nansman hesaplarına ve projenin tahakkuku 
için derpiş olunan müddete ait hususlar Dev
let Plânlama, Teşkilâtının mütalâası esas alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve 
yukarda sözü edilen diğer şartların mevcudi
yeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

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

İhtiyaç ve sarfı, mahallin «n büyük mal 
memuru ve ziraat teşkilâtı, tarafından tasdik 
edilmek şartiyle ziraatte kullanılacak ikimyevi 
gübre ve ilâç. ile ilgili yatırımlarda bu bentte 
sözü edilen mercilere müracaata lüzum yok
tur. 

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

Yatınm indiriminin mevzuu ve ntebeti 
EK madde 3. — Yatınm indirimi münhası

ran öz sermayeden sağlanan* veya karşılanan 
yatınm miktarına uygulanır. Bu maddenin 
uygulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanu
nunun 192 nci maddesinde belirtilen kaynak
lardır. 

Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müesse
seleri, bankalar, Türk Ticaret Kanununa veya 
özel (kanunlara göre kurulan kurumlar, teşek
küller ve kooperatifler tarafından çiftçilere ve
rilen krediler, yatıran indirimi ile ilgili 'hüküm
lerin uygulanması bakımından öz sermaye gi
bi mütalâa edilir. 

Yatınm indiriminin nisbeti, yukardaki fık
raya göre indirimden istifade edecek yatınm 
miktarının % '30 udur. Bu nisbet zirai yatıran
lar ile ıbölge kalkınması ile ilgili yatıranlarda 
% 40 dır. 

Yatırım indiriminin başlangıcı ve uygulama 
süresi 

(Ek madde 4. — Yatınm indiriminin uygu
lanmasına, yatırım konusunu teşkil eden de
ğerlerin, işletmenin aktifine girdiği takvim yı
lından itibaren başlanır ve indirimden faydala
nacak miktara baliğ oluncaya 'kadar devam 
olunur. 

Her yıl yapılacak 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 mabetlerinin uygulanması suretiyle bulu
nur. Evvelki yıllarda aynı suretle aynlmış olup 
io yıllann kazançlaraıdan düşülmemiş bulunan 
indirim miktarları mevcutsa bunlar da ayrıca 
nazara alınır. Bu suretle aynlmış olan indi
rimler toplamı, 'hiçbir şekil ve surette, genel 
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yatırım toplamında töz sermaye ile sağlanan 
veya karşılanan kısmın .toplamına indirim n-is* 
betlerinin uygulanması suretiyle bulunacak 
miktarı aşamaz. 

Yatırım indirimine mevzu aktif değerlerin 
«atış ve devri 

Ek madde f>. — Yatırım indirimine mevzu 
aktif değerlerin satış veya ıdevri halinde aşa
ğıdaki şekilde ımuamele yapılır : 

a) 'Satan veya devreden yönünden: 
Komple tesislerde yatırım tamamlandıktan, 

diğerlerinde istimal ve istihsale başlandı kıtan 
sonra yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca 
satış veya devri 'halinde satıcı yönünden ıbir 
ımuamele uygulanmaz. 

Komple tesislerde yatırım tamamlanmadan, 
diğerlerinde istimal ve istihsale başlanmadan 
yatırıma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatırım indirimi dolayısiy-
ie zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergi
ler tahakkuk -ettirilerek tahsil olunur. 

h) ISatm veya devir alan yönünden: 
Yatırım indiriminden kısmen faydalanmış 

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri kısmen 
veya tamamen satın veya devir alan kimse 
(Yatırım indiriminden 'faydalanma şartları 
mevcudolmak kaydiyle) işbu indirimden fay
dalanır. DaJha önce indirimden hiç faydalanıl
mamış olması halinde, faydalanılacak miktar, 
satan veya devir edene tanınan yatırım indiri
minin miktarına ve satın ve devir 'alanın fay-
dalanahileceği indirim mabetlerine göre hesap
lanır. 'Bahis konusu aktif değerler için daha 
önce yatırım indiriminden istifade edilmiş ise, 
satın veya ıdevir.alan, aynı değer üzerinden he
saplanacak 'bakiye indirim kısmından faydala
nır. Ancak hu bakiye kısım, bahis konusu ak
tif değerler, için daha önce istifade edilmiş in
dirimlerin satın veya devir alanın istifade ede
bileceği nisbete göre hesaplanacak indirimden 
tenzili suretiyle (bulunacak miktarı• 'aşamaz. 

•c) 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 
han'gi 'birinin ihlâli halinde, yatırını indirimi 
dolayısiyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş' 
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vergiler yönünden vergi zıyaı hadis olmuş sa
yılır. 

Bu maddeye igöre zamanında alınamıyan 
vergiler ile vergi 'cezalarında zaman aşımı, ver
ginin tarhını veya cezasının kesilmesini ıgerek-
tiren durumun husule geldiği tarihi takibeden 
yılın haşından itibaren başlar. 

'Muhasebe usulü 
Ek madde 6. — 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 üzerinde Sayın Aydın 
•Dolak, 'Mehmet Turgut ve Ahmet Savrun söz 
istemişlerdir. Başka söz istiyen var mı efen
dim? 

ASÎM EKEN (Niğde) — Usul hakkında. 
söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Buyurun; 
ASIM EBEN (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bu madde uzun ve müstakil hüküm
leri muhtevi fıkralar halindedir. Her fıkra 
ayrı bir kıstası ihtiva ediyor. Bu itibarla, 
bendeniz maddenin fıkra fıkra müzakere edil
mesini arz ve teklif ediyorum. («Doğru, doğru» 
sesleri.) 

BAŞKAN — Önergeyi okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
İ6 ncı maddenin müstakil mahiyette fıkra

ları ihtiva etmesi ve metnin çok uzun olması 
sebebiyle, fıkra, fıkra müzakeresini, içtüzük 
hükmüne dayanarak, saygı ile arz ve teklif 
ederim.. 

Niğde 
Asım Eren 

BAŞKAN — İçtüzüğün 108 ncü maddesi ge
reğince Sayın Eren arkadaşımızın teklifi ye
rindedir. Madde çok uzun ve anlamı güç 
bulunduğundan maddeyi fıkra, fıkra ve ek 
maddeler halinde görüşüp ek maddeler ha
linde oyunuza sunacağım. Daha sonra da mad
denin tümünü oyunuza sunacağım. 

Şimdi, madde üzerinde konuşmak üzere buyu
run Sayın Aydın Bolak... Sayın Bolak, mümkün
se maddeyi muayyen paragraflara ayırmak su
retiyle konuşmanızı düzenleyiniz. 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — I 

Maddenin i yazılış tarzında bâzı tereddütle
rim oldu. Onları arz etmek isterim. Bu su- I 
retle vuzuha kavuşacaktır. I 

(Madde 16 nın ek madde 1 i tekrar okuya
rak) 

Âdi şirketi zirai kazanç veya ticari kazanç 
bakımından vergi mükellefiyeti saymadığı 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Birinci kısım için mütalâaları
nız varsa buyurun. Diğerleri için yine söz hak
kınız baki kalır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Zaten birinci kısmı okudum. 

(BALKAN — Buyurun. 
AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Ge

lir Vergisi mükellefi olan hakiki şahıslar 
mevzuübahisolduğuna göre âdi kolektif veya 
komandit şirket diye madde metnine bir ibare 
konmasına lüzum yoktur. Kolektif şirketin şe
riki şahsi beyanname verir. Komandit şir
ketin şeriki şahsi beyanname verir. Eğer mad
de ile bir kolektif şirket kendi sermayesi için
de bir yatırım yaptığı takdirde, yatırımdan 
hissedarın hissesine ilâve edilen miktarın 
yatırım indirimi bakımından mütalâası mevzuu -
bahis ise, o tekdirde maddenin bu tarzda ya
zılmaması lâzım bu bir. 

İkincisi, âdi şirket gibi 'Gelir Vergisi bakı
mından, iltifat görmüş, bir şirket değil, 
Borçlar Kanununun ele aldığı bir şirket tipi 
ve ticaret siciline müseccel olmıyan bir şirket 
tipi... Bir ortaklık mukavelesi, beynennâs yapı
lan, âdi ortaklık mukavelesine müsteniden bir 
yatırım yapılması halinde umarım ki, bu ya
tırımların nasıl murakabe edileceği ve nasıl 
bir yatırım yapılabileceği hususunda bendeni
zi tenvir etmek lûtfunda bulunurlar. 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) 

— Çok muhterem arkadaşlarım; bu kanunların 
esbabı mucibesi, beş yıllık plânda '% 18 yatı
rım yapıp % 7 kalkınma hızı temin etmektir. I 
Şimdi, yatırım indirimindeki gaye, memlekette 
yatırımı artırmaktır ve asıl olan da hususi te
şebbüsün yatırımlarının artırılmasıdır. Çünkü, 
dünyanın her tarafında hususi teşebbüsün ya
tırımının verimi, Devleetin yatırımının verimin- I 
den daima daha yüksektir. Bu bakımdan bu I 
maddelerde zirai yatırımlar için 50 bin lira^ di- | 
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ğerleri için, 250 bin liranın alt sınır, çok yüksek 
bir alt sinirdir. Türkiye gibi sermayenin çok 
dağınık şekilde ellerde bulunduğu bir memle
kette zirai yatırımda 50 bin lira yatıracak in
san çok az bulunur ve çok az sayıda insanlara 
inhisar eder. Şimdi, bu kanunun başka bir mad
desinde, şöyle bir şey vardır : 

Zirai gelirlerin % 70 i masrafı kabul edi
lir. Şimdi, % 70 inin masraf kabul edildiğine 
göre, satışının %' 30 u kâr demektir. 50 bin 
lirayı bir ziraatçi kazanabilmesi için 170 bin 
liralık satış yapması lâzım. 170 bin liralık satış 
yapan bir insan ancak içerisinden' hiç yemezse 
kârıyla yatırım yapabilir. 170 bin liralık satış 
yapacak bir insan Türkiye'de zaten çok. mah
duttur. Bu bakımdan, takririmde alt sınır ka
bul edilmemesini istiyorum. Kanunun gayesi 
yatırım artırmaktır. Vatandaş, 10 yatırsın, 20 
yatırsın, 30 yatırsın ne yatırırsa vergiden muaf 
tutulmalıdır ki, memlekette v yatırım artsın. 
Yoksa böyle 250 000 lira alt sınır, 50 000 lira 
alt sınırla bu iş halledilemez. Daha birçok mad
deler de Maliye Bakanlığına gidecek, falan... 
Bütün bunların yanında bir de alt sınır konul
duğu takdirde Devlet bundan istifade edemez 
ve kimse de yatırım yapamaz. Bu bakımdan, 
takrirlerimin birinde alt sınırın kaldırılmasını 
teklif ediyorum. 

İkinci takrirde... 
BAŞKAN — Efendim, evvelâ birinci ek 

madde üzerinde konuşun, sonra öbürüne geçin. 
Birinci ek madde üzerinde konuşmuş bulunu
yorsunuz... 

Birinci ek madde üzerinde başka konuşmak 
istiyen var mı ? Yoksa evvelâ birinci ek madde
yi halledelim, ondan sonra ek madde ikiye geçe
lim. Ek madde birde değişiklik önergesi var mı? 
Birinci ek maddeyi okutacağım, sonra oylarını
za sunacağım. 

FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Sayın 
Aydın Bolak tarafından bir sual tevcih edil
mişti, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
FENNÎ İSLİMYELİ (Balıkesir) — Muhte

rem arkadaşlar, Sayın Aydın Bolak Bey, âdi 
kolektif ve âdi komandit şirketlerin maddede 
niçin yer aldığını sual olarak tevcih etmişler
di. Hakikatte bu tadadedilmiş olan şirketler, 
bizatihi Gelir Vergisi mükellefi şirketlerdir. 
Meselâ maddeye bir vuzuh vermek maksadını 

— m — 
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matuf olarak maddeye ilâve edilmiştir. Esas 
itibariyle şirketler, âdi şirketler ziraatle iştigal 
ederlerse, gayet tabiî yaptıkları yatırımlar 
bira? eVvel maddenin tamamında okunmuş bu
lunan her nevi yatırım indirimi muafiyetinden 
istifade edeceklerdir. 

BAŞKAN — Birinci ek maddeyi tekrar 
okutuyorum. Daha sonra da oylarınıza sunaca
ğım. 

(Madde 16 nın ek madde 1 i tekrar okundu.) 
MAŞKAN — Ek madde 1 i oyunuza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 16 ncı maddeye bağlı ek madde 1 
aynen kabul edilmiştir. Ek madde 2 ye geçiyo
ruz. Bununla alâkalı olmak üzere söz istiyen 
olursa bunlara söz vereceğim. Tadil önergele
rini de okutacağım. 

Evvelâ maddeyi okuyoruz : 
(Madde 16 nın ek madde 2 si tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Turgut bu ek madde 2 
üzerinde konuşacak mısınız? 

aİEHBİET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
önergem var. 

BAŞKAN — önergeni» okutacağım. Sayın 
Savrun ek madde «2» üzerinde konuşacak mı
sınız? 
h AHMET SAVRUN (Adana) — Konuşaca-
gına, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Savrun önerge
niz de var mı? 

AHMET SAVRUN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım; Sayın Hükümetin ziraatı teşvik 
ve istihsali artırma babındaki getirdiği hüküm
leri, yatırım nıevzuuunda size arz etmek isti
yorum. 

Vergilendirirken çiftçiyi, «Büyük mikyas
ta para kazanan çiftçilerden vergi alıyoruz» ta
biri önsöz olarak kullanılmaktadır, ve «küçük 
çiftçileri muaf tutuyoruz, muayyen bir zümre
den ibaret» diye buyurmuşlardır. Bendeniz 
küçük veya büyük çiftçilik diye bir tefrik düşü
nemiyorum. Çiftçi çiftçidir ve bu memlekette is
tihsal yapan unsurdur. Fakat Sayın Maliye 
Bankanmıii noktai nazarını arz ediyorum ve ya
tırım indirimi mevzuunda asgari had olarak 
getirdiği teklifte 125 000 lira bulunmaktadır. 
Komisyon bunu nihayet 50 000 liraya indirmiş
tir. Bu 125 000 lira yatırım yapabilecek çift
çinin adedi, kendilerinin ifade buyurdukları 
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gibi, mahduddur. O halde götürü gidere tabi 
olan 150 bin liralık hâsılat tutarında, çiftçilik 
yapan çiftçiye istihsâli artırma babında, maale
sef bunu teşmilden müstağni kalmışlarır. Biz 
bunu komisyonda müdafaa ettik, fakat bir tür
lü yanaşmadılar. Yatırımlardan kasıt eğer ar
tırmak ise o halde neden geniş bir çiftçi kütle-
lesini bundan muaf tutuyoruz. Hattâ komisyo
nun koyduğu haddi dahi bendeniz kifayetsiz 
buluyorum. Bugün 50 bin lira, 100 bin lira ya-

'tırım yapacak çiftçi mahduttur Hattâ bu ya
tırımları daha az yatırım yapan çiftçilere teş
mil etmek lâzımgelir. 

Yabancı memleketlerde çiftçilerden alman 
vergi, yatırım veya başka yollarla tekrar ken
dilerine verilmekte, fakat mevcudolan istihsâ
li 1 - 2 misli artırmağa matuf kullanılmaktadır. 
Bugün bizim Tarım Bakanlığımızın noktai na
zarı da budur. İstihsali artırmak için, çiftçiden 
aldığını çiftçiye geri vermelidir. Fakat çiftçi bu
nu kendi keyfine sarf etmiyecektir ve ettirme
melidir. O şekilde hüküm koymalı ki, bunu is
tihsale hasretsin. Zaten istihsalin artırılması bu 
şekilde mümkündür. 

Halbuki ne yapıyoruz? Geniş bir kütleyi bu 
yatınmdan istisna ediyoruz, muayyen bir çift
çi kütlesine malediyoruz. Bu, hayalden ibaret 
olur arkadaşlarım. Yatırımın tatbikinde büyük 
çiftçi bile bundan pek mahdut nisbette istifa
de edecektir. Hattâ bunun arkasını arz ede
yim : Birinci sene ancak bu yatırımın yüzde 20 
si vergiden muaf tutulacak, ikinci sene diğer 
yüzde 20 si, ancak geniş senelerde bunu tatbik 
edecektir. Bu ne kalkınma sağlıyacaktırl Çiftçi 
istihsali artırmak için hem mahdut bir zümreye 
hem de dar miktarda yapılan yardım. Bu niha
yet hayalî bir tasavvurdan ibarettir. 

Bu itibarla hakikaten bu yatırım şümulünün 
genişletilmesi - bilhassa ziraatte - ve bu alt sını
lın kaldırılması lâzımdır. 

İkinci bir husus muhterem arkadaşlarım, ya
tırımın sanayide de kısıtlanmaması lâzımdır. Sa
nayide yatırım kısıtlanmıştır. Bilhassa öt ser
mayeye matuf bırakılmak suretiyle kullanmış
tır. Halbuki bir memlekette sanayi ne kadar in
kişaf ederse tarım sektörü ona bağlıdır, tarım o 
nisbette inkişaf eder. Yalnız tarıma hasredilen 
yatırımlar, tarımın kalkınmasına kâfi gelmez. 
Tarım, sanayiin bir koludur. Tarım sanayi, sa
nayii de tarım besler muhterem arkadaşlarım. 
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Onun için tarımda bu da gayet kısır tutulmuş
tur, sermayeye inhisar ettirilmiştir. Bu itibarla 
sanayide de bu gayet mahduttur. Sanayi inkişaf 
edemeyince memlekette tarım da inkişaf edemi-
yecektir. Çünkü tarım mahsulü kendisine saha 
bulamıyacaktır. Bu itibarla inkişaftan bahsetme
miz hayalden ibaret kalacaktır ve bugün bu 
memleketin insanlarının geniş mikyasta toprağa 
göz dikmelerinin sebebi de budur. Bu toprak hiç
bir zaman Türkiye'deki insanları besleyemez 
ve gün geçtikçe dünyada toprağa bağlı insanla
rın adedi eksilmektedir. Bu da ancak sanayiin 
inkişafiyle mümkündür. Bu itibarla yatırımın sa
nayide de daha geniş ve şümullü bir şekilde tet-
bik edilmesini arzu etmekteyim. Hürmetlerim
le. 

BAŞKAN — Ek madde iki ile ilgili olarak 
buyurun Sanibrahimoğlu. 

KEMAL SAKIİBRAHlMOĞLU (Adana) — 
Muhterem arkadaşlarım, yatırım indiriminin kü
çük çiftçilere de teşmili, asgari haddin kaldı
rılması kabındaki sözlerine aynen iştirak ediyo
rum, gayet yerindedir ve sosyal adalet ilkele
riyle de bağdaşır bir tekliftir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün müzakereler
de Hükümetin de ifade ettiği gibi memleketi
mizde küçük çiftçi sayısı son derece büyüktür. 
En çok himayeye de onlar muhtaçtır. Ben bu 
nokta üzerinde fazla durmıyacağım. Yalnız Hü
kümetten b&r istirhamım var, bir ricam olacak. 
Yatıran indiriminin kabulünde, tasvibinde, tas
dikinde birtakım formaliteler kabul edilmiştir. 
Bu formaliteler yatırımların yapılmamasını mu-
cibolabilir. Çünkü ziraat öyle fbir yatırım nevi
dir ki, ânında ve zamanında yapılmadığı tak
dirde hiçbir mahsul elde edilmez. Plânlama 
Komisyonuna gidecek, plânlama hedefine uy
gun mu, değil mi tetkik edilecek, Maliye Vekâ
letine gidecek, Maliye Vekâleti tetkik edecek, 
ihtiyacın varlığı, yokluğuna göre mahallî ida
re tahkik edecek, tetkik edecek. Vesselam, bir 
yatıranın yapılabilmesi için aylar ve belki de 
seneler geçecek. Bunlar son derece zor ve kabili 
tatbik olmıyam nazari esaslardır. Son derece 
büyük yatırımlar için 'bu bahis mevzuu olabilir. 
Toprak refarmu ve zirai reformda son derece 
büyük arazi sahiplerinden ziyade, memlekette 
orta arazi sahiplerini teşvik ve daha çok zayıf
ları himaye esasına istinadettiğine göre bu ka
bili tatbik de olmıyacaktır. Bu itibarla Maliye 
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Vekâleti, şu kanun hükümlerine istinaden ve 
plânlama tasarısındaki hedeflere uygun şekilde 
teferruatlı bir yönetmelik hazırlamalı ve maJhallî 
memurlar bunu tatibîk etmelidirler. Başka tür
lü bunun içinden çıkılmaz ve bu yatırım indi
rimlerinin hiçbir kıymeti olmaz. Zaten b&zı 
değiştirge önergeleri de var, ağlebi ihtimal ko
misyon geri almak istiyebilir. Bu noktanın da 
tashâ'hini Hükümetten istirham etmekteyim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — E!k madde iki ile ilgili olarak 
»buyurun Kerimoğlu. 

NAZMI KERİMOĞLU (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar, bu mevzuda indirimin uygu
lanacağı ticari ve zirai kazanç bilanço esasına 
göre tesbit edilmiş olmalıdır demektedir. Bi
lanço esasına göre tesbit edilmiş olması i<jin 
yatırım indiriminin tatbik edileceği yer 500 000 
liralık satıştır. 500 000 lira satış yapan insan
lar ancak yatırım indiriminden istifade edecek
ler. Ne küçük çiftçi, ne de orta çiftçi bundan 
istifade edebilecektir. Götürü gider ve bilanço 
esasma göre tesbit edilmiş olan bütün kazanç
ların yatırım indiriminden istifade edebilmele
ri için (bir teklifte bulunacağım, kabulünü rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğiu. 
AZIZ ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Vazgeç

tim. 

'BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar, demin arz ettiğim tered
düdü bu madde için de arz ediyorum, Ziraatte, 
sanayide veya her nerede olursa olsun kolektif 
şirket yatırım indirimi için plânlama teşkilâtına 
müracaat edebilecek mi? Birinci ekte vergi mü* 
kellerine indirimi tanırım, diyor. Âdi şirket 
yatırım indiriminden istifade eder diye bir de 
parantez var. Âdi şirket mi plânlamaya gidecek, 
kolektif şirket mi gidecek? Gittiği zaman vergi 
dairesi, «Senin hissedarlarından Ticari Gelir 
Vergisi mükellefi Ahmet Efendiye yatırım in
dirimi tanıdım, diğerine tanımadım mı?» diye
cek. Çünkü kolektif şirketin 'hissedarlarından 
bir tanesi Ticari Gelir Vergisi mükellefi olabi
lir, diğeri de o branşta Zirai Gelir Vergisi mü
kellefi de olur, müşterek ve memzuç bir beyan
namenin mükellefi olur. Burada izin, şirket adı
na mı, mükellef adına mı verilecek? Eğer veri-

i 
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lecekse müracaat kimin tarafından yapılacak, ta-
kibedilecekt'ir? . 

Yüksek takdirlerinize sunarım. Bir arzuhat-
lin başlangıç kısmında dairenin isminin tesadü
fen yalnış yazılmasının bu memlekette bir arzu
halin aylarca sürüklendirdiği vâ'kıdır. Onun 
için lütfen sarahate ulaşalım. Şirket mi müra
caat1 eder, mükellef mi müracaat eder? Onu is
tirham edeceğim. 

BAŞKAN — Ek madde 2 üzerinde verilmiş 
değiştirge önergelerini okutuyorum. 

Başkanlığa 
Ek madde 2 nin birinci paragrafına indiri

min uygulanacağı zirai kazanç götürü, gerçek 
re bilanço esasına göre tesbit edilmiş olmalıdır. 

şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 
Antalya 

Nazmi Kerinıoğln 

Sayın Başkanlığa 
.16 ncı maddenin ek 2 nci maddesindeki zira-

atteki yatırımı 10 bin lira olarak kabulünü arz 
ve teklif ederini. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Millet Meclisi Reisliğine 
Ek 2 nci maddenin .1 nci bendinin bilanço 

esasına tâbi olması kaydı ile 50 bin lira kaydının 
5 bin lira olarak tesbitini arz ve teklif ederini. 

Saygı ile. 
7 . 2 . 1963 

Adana 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

Sayın Başkanlığa 
16 ncı madde ek 2 nci maddede (.1.) deki ya

tırım indiriminde zirai kazancın bilanço esasının 
kaldırılmasını arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Aziz Zeytinoğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Ek madde 2. — 
Yatırım indiriminin alt sınırının kaldırılma

sının reye arzını istirham ederim. 
Afyon 

Mehmet Turgut 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İSLÎMYE-

LÎ (Balıkesir) — Muhterem arkadaşlarım, ya-
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tının indiriminin tatbikatı hakkında kısaca bu 
önergeler sebebiyle mâruzâtta bulunmak isterim. 

Hakikatte kanun tasarısında yatırım, ekono
miye müessir olan yatırımlardır. Her hangi mü
teferrik masrafın, gayet tabiî bir yatırım ola
rak kabul edilmesi sırf Türk iktisadına müessir 
olmaması hasebiyle kanunun himayesi altına 
alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, hemen şunu ifade 
edeyim ki, bu bapta, tarım kesiminde yapılan 
yatırımlarla, diğer kesimlerdeki yatırımlar ara
sında bir fark gözetilmiş ve tarım kesimine 
mahsus olmak üzere hakikatte masraf mahiye
tinde olan ilâçlar, gübreler v.s. de yatırım telâk
ki edilmiştir. Onun için bu yatırımların, yatırım 
indiriminden istifade etmesi için lâzımgelen pro
sedürde istisnai bir hüküm yer alınıştır. Biraz 
sonra onu izah edeceğim. Bu itibarla ekonomiye 
müessir olan bir yatırımın her şeyden evvel bir 
plan, bir program, bir projeye istinadetmesi ve 
müteferrik bir masraf mahiyetinden çıkması lâ
zımdır. Binaenaleyh, mutlak surette buna bir alt 
taban tâyininde zaruret vardır. Ve hemen şunu 
ilâve etmek isterim. Bu kabîl vergi muafiyetin
den istifade ettirilmesi bahis konusu olan yatı
rımların mutlaka ekonomiye müessir olacak vü-
satta olmasını temin zaruretini ifade etmek su
retiyle verilmiş olan önergelerin kabul edilme
mesini bilhassa rica ederim. 

İkinci bir noktaya da bu vesile ile işaret et
mek isterim : Arkadaşlarım derler ki, «ziraatto 
yatırım yalnız bilanço ile, yani muhasebe tutan, 
bilanço usulüne göre defter tutan-çiftçilere inhi
sar ettirilmiştir.» 

Bir noktayı açıklamakta fayda mülâhaza et
mekteyim : 

Eğer, götürü usule tâbi tutulacak mükellef, 
işletme defteri tutan mükellef bu yatırım indiri
minden istifade etmek istiyor ise, bilanço tut
mak suretiyle bu kabil muafiyet hükümlerinden 
istifade etme imkânlarına sahiptir. Yani çiftçi
nin ihtiyarına bırakılmıştır. Gayet tabiî bir plân 
ve bir projeye müstenidolan bir yatırımın da bi
lançoda yer alması lâzımdır. Buna ne işletme 
defteri müsaittir, ne de götürü gider için tesbit 
edilmesi lâzımgelen masraf puslaları bunu temi
ne kâfi gelir. Bu itibarla çiftçinin ihtiyarında 
olan bir meselenin ayrıca kanuna konulmasına 
lüzum olmadığı kanaatindeyim. 

— 678 
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Yine şunu da ilâve etmek isterim : Bolak 

biraz evvel Aydın Bolak arkadaşımız bir sual 
olarak tevcih ettiler. 

Hakikatte yatırım, biraz evvel ifade ettiğim 
gibi, şirket olarak bir müracaat yapılmışsa, ga
yet tabiî bu yatırımın hükümlerinden istifade 
edecek olan şirkettir. Müracaatı da gayet tabiî 
kolektif şirket, âdi şirket ve nihayet metinde 
olduğu gibi âdi komandit şirket yapacaktır. 

Zannediyorum, bu mevzuda bir başka sual 
yoktur. 

BAŞKAN — Geri istemiyorsunuz değil mi, 
Sayın îslimyeli. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ FENNÎ İSLİMYELİ 
(Balıkesir) — Hayır efendim, okunsun ve-oya 
konulsun. 

BAŞKAN — önergeleri teker teker okutup 
oylarınıza sunacağım. 

önergeleri tekrar okutup ayrı ayrı oyları
nıza sunacağını. 

(Antalya Milletvekili Nazmi Kerimoğlu'nun 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — önergeyi oyunuza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler.v Kabul edil
miş, dikkate alınmak kaydiyle encümene veril
miştir. 

Efendim Kiyasetçe bir ihtilâf zuhur etti, tek
rar oylama yapacağız. Kabul edenler lütfen aya-
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ğa kalksınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miş, dikkate alınmak kaydiyle encümene veril
miştir. 

Bir diğer önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğlu'nuıı 

önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... 
MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 

En aykırı teklif bendenizindir, evvelâ onun re
ye konması lâzım. 

BAŞKAN — Evet, Bütün önergeler okun
muştur. Şimdi Mehmet Turgut'un önergesini 
tekrar okutuyorum. 

(Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Tur
gut'un önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Evet, aykırılık itibariyle en 
aykırı önerge bu olduğuna göre, önergeyi oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 
önerge kabul edilmiş ve dikkate alınmak kay
diyle komisyona gönderilmiştir. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Ekse
riyet yok efendim. 

BAŞKAN — Bir tek kişi ile arzunuzu yeri
ne getirmeye imkân yok efendim 5 kişi ayağa 
kalkarsa, ona göre Tüzüğün icabını yerine ge
tirmeye mecburum. 

Diğer bir önergeyi okutuyorum. 

3. — YOKLAMA 

(Ortadan «ekseriyet yok» sesleri.) (Ortadan 
5 milletvekili ayağa kalktı.) 

Efendim, çoğunluğun olup olmadığı üzerin
de, Başkanlık ihtilâfa düşerse, o zaman yokla* 
ma yapmaya lüzum olur. 

(Soldan, «yoklama yapılsın talep ediyoruz.» 
sesleri.) 

Hay hay efendim, yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Efendim yoklama yapıldı. 181 

arkadaşımızın burada bulunduğu anlaşıldı. Ge
rekli çoğunluk bulunmadığı için bugün saat 10 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 0,05 
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Gider Vergileri Kanununda bâza değişikler yapılması, tstihsal ve Gümrük vergileri hadleri artı
rılmış olan akar yakıtların Stok Vergisine tabi tutulması hakkındaki kanun tasarısına veril *n 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Bakî 
Asım Yılmaz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
İbrahim Imiirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
tlyıas Seçjkin 
Ahmet Üstün 

. ANTALYA 
Btem Ağva 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydını 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 242 

Kabul edenler : 171 
Reddedenler 66 
ÇeMnserler 5 

Oya katılmıyanlar : 202 
Açık üyelikler 6 

[Kabul edenler] 
1 BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadıir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
liahmi İnceler 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arsian 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Pidnçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 1 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

1 Kemal Satır 
ERZİNCAN 

Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettdn Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbola/t 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
•Nureddin özdeni ir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY i 
Bahri Balladır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

1 İÇEL 
Mehmet Ali Aralan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Basara» 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tabir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 

İZMİR 
Necip Mirkelâmoğk 
Mustafa Uyar 
Lebit Ynrdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Kesldn 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
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KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Büstü özal 
Fakih özfakih 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

M. Meclisi B : 
MANİSA 

Muammer Erten 
MARAŞ 

Hasan Fehmi Evliya 
MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Nnmanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
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Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Ekrem Alican ' 
Nuri Bay ar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Kesit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulana!p 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Ramiz Kaınkaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestildi 
Yusuf Ziya Yi"fobimin 

[Reddedenler] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
tb rahim Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Mehdi Mıhçıoğlu 

ANTALYA 
İhsan Ataöv • 
Ömer Eken 
Nihat Sn 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
tsmöt Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavda r-
oğlu 
Cevat Kaıi])iılat 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Kâmil İnal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
İbrahim Kocatürk 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanae, 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atnbeyli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğî' 

İÇEL 
Celâl Kılıç, 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 

Saiım Kaygan 
Nihat Kürşat 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Ak üzüm 

KASTAMONU 
fsmail Hakkı Yılanlı 
oğlu 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Kaıaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
\\\m\ Okçu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karakücük 
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NİĞDE 

Haydar Özalp 
Oğuzdenıir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçaî 
Gevat Yalcın 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Osman Şahinoğiu 

TRABZON 
Ekro-m Dikmen 
Naz mi öktcn 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğîu 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
TTurrem Kubat 
Nahit Yenişehir] ioğlu 

[Çekinserler] 
TRABZON 

Ahmet Cemil Kara 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

[Oya katılmty anlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kem al Sarıibra himoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Ifa-an 1)'wcv (IB,) 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlıı 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karat» 

ANKARA 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 

Bülent Keevit (li.) 
Muhlis Ete (B.) 
îsmail Genee 
ibrahim S-tkı Ilaiip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü, Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yi 1 dirim 

Abdülbak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
•Hs-1 an Fuami Bo:-U'pe 
(i.) 
Nazmi Keriımoğlu 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
lleşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydm Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliya oğlu 
Fennî tslimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orban Tuğrul 

BİNGÖL 
Hali t Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
İbrahim Öktcm 
Ekrem Palcsoy 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türk el 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
Necnıi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Mehmet Çohanoğlu 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 
Reeai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talat Asal 
îlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Oüray 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrııl Akça 

Turhan Bilgin 
Ccvat önder 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamottin Erkmon 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Kövmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğliı 
Necmeddin Küçükcr 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dernıaneı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğln 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Do r m an 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
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Ahmet Oğuz (İ.) 
Naci üktenı 
llhami Sancar (B.) 
ismail Hakkı Tokinel 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

ÎZMlR 
Osman Sabri Adal 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Şinasi Osraaa 
Kadri özek 

KARS 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Poğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalinr'Aras 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

M. Meclisi B : 
Meraduh Erdemi r 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Şahabçttin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
ı rfan Baran 
Ahmet Gurk an (1.) 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keslkin (Bşk. V. 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Sait Sına Yücesoy 

MALATYA 
[I. Avni Akşit 
İsmet İnönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu (B.) 
Yakııp Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
M han Tekinalp 
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NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

ORDU 
Ata Bodur 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

) Muslihittin Gürer 
SAMSUN 

Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kip er 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(i.) 
Mustafa Kaptan 
Comıil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Ahmet Kangal 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Malıramlı 
Hayri Mumeuoğlu 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakır Ağanoğlu 
.'©.) 
Ahmet Şener 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbrvıkoğlu 
(t) 

VAN 
Muhlis Görentaş (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat (1.) 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
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213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasa -na 

verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

KaJbul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılnuyanlar 
Açık üyelikler 

450 
280 

• 184 
86 

' 10 
164 

6 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
ibrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
İl yas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmot Aydın Bol ak 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
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Mehmet Tiritoğto 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BÎTLÎS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga, 
tb rahim ökteım 
(Cevdet Perin 
• ÇANAKKALE 

Süreyya Pendik 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehnıus Aralan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Isıkenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

Fahir Giritlioğlu 
ELÂZIĞ 

ilürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali Ilışan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 

Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğilu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Dormancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Ada] 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 



KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
AH özdikmıeıüi 

KAYSERİ 
Bahri Yatır 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erimi 

KONYA 
Kadiroan Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü Özal 
Fakih öafaküı 
Fabih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Ertoek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özean 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazsmi Kerimoğlu 

M. Meclisi B : 42 
MANİSA 

Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğıu 

MUĞLA 
Hiümi Baydur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda GMey 

7 . 2 . 1963 O 
Arif Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adili Alftay 
Rahmi ÇelteMi 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahranılı 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
II. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

[Reddedenler] 
ARTVİN 

Sabit Osman Avcı 
AYDIN 

Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BÎLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 

Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç • 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Cevat önder 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytiruoğlu 
GİRESUN 

I. Etem Kılıçoğlu 

OÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Muhiddin Güven 
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ÎZMİR 

Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

URPA 
Kadri Eroğan 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHlSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

GİRESUN 
Ali Köymen 

İSTANBUL 
Nurettin Bulak 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 

Cahit Yılmaz 

MANİSA 

Yakup Yakut 

MUĞLA 

Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topal oğlu 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğiu 
Mustafa Kemal Karar 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osmıan Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 

İsmail Gence (I.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 
(D 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
öihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha ( t ) 

Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet fizbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sunan Bosna 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
ilhamı Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavütân 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erfcmen 
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GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkarr 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 
İhsan Önal 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Tahsin Deıniray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz (I.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
ilhamı Sancar (B.) 
İsmail Hakkı Teıkinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(t) 
Malik Y'olaç 
Zeki Zeren 

IZMlR 
Arif Ertunga 
ihsan Gürsan 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan (t.) 
Fethi Donan çay 
Sabri Keskin 

M. Meclisi B : 42 
KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göketr 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Baıbaç 
Sahabettin Bilıgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kai't 
Mdkki Keskin 
(Bşk. V.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
ismet inönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
NTeriman Ağa oğlu 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B.) 
Hurrem Kubat 

7 . 2 . 1963 O : 3 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Saat Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Geritoğlu (1.^ 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
•Hüseyin ÜVılp (1. Vl.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
(I.) 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(D 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş ( l . t î . ) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sungur (I. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 

Aydın 
Hatay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
X 
1 
ı 
ı 

Muş 
Zonguldak 

1 
1 
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7338 sayılı Veraset ve İntikal Versisi Kanununun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve muva> 

1 nci maddesin'n kaldırılmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul ©dMmiştir.) 

ADANA 
Ahmet Karamüftüoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet Özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer • 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
İbrahim îmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ahmet Üsıtün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Bafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Fennî Islimyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
265 
175 
80 
10 

179 
6 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BİTLİS 

Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Nadir Yavuakan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim ökt©m 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik înan 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
Altıf Şıohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güidoğan 
Recai îslkenderoğlu 
Vefik Pdırinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müfitügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gıindoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursuınoğlu 
Gıyasettıin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Os/man Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin Özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğilu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Denmancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Bahan 
Suphi Baykam 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali öogkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Baikşık 
Ziya Hanhan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özd'ibmenli 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 
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KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 
Nurettin Akyıırt 
Mehmet Delikaya 
Alım e t Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
ın an oğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğhı 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

M. Meclisi B : 
MARAŞ 

Kemali Bay azı t 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlıı 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altın s oy 
Asım. Eren 
Ruhi Soy er 

42 7 . 2 . 1963 O 
ilyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi ÇelMdi 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahraımlı 
Ilayri Mumcuoğlu 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
A ıiü Hikmet Onat 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Gcveci 

TOKAT 
II. Ali Dizıman 
Zeyyat Koeamemi 
Lieşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ahmet Şener 

[Reddedenler] 
AYDIN 

Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat Özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık A yel ar 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

Refet Sezgin 
ÇORUM 

Muzaffer Dündar 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zcytinoğlu 

. GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıç-
oğlu 

HATAY 
A il i Muhsin Bereketoğlıı 

Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Afcalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Taıhtiakılıç 

VAN 
İhsan Btedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İÇEL 
Celal Kılıç 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
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KASTAMONU 
tsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Yüceler 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

M. Meclisi 
KONYA 

Faruk Sükan 
KÜTAHYA 

Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 

B : 42 7 . 2 . 1963 O : 3 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Gürıer 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Osman Şahinoğlu 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Elkrom Dikmen 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoglu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AFYON KARAHtSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

[Çekinserler] 
GÎRESUN 

Ali Köymen 

İÇEL 
thsan önal 

KIRŞEHİR 
Halil özrnen 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Yakup Yakut 
Nahit YenişehiHioğlu 

MUĞLA 
Cevdet 0sıkd,7 

[Oya katılmtyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
AH Turanlı 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaenoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman Böliikb'aşı 
Fuat) (Börekçi 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 

Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence (I.) 
ibrahim Sıtkı Hatip 
•>glu (i.) 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Perhat Nuri Yıldırım 
(1.) 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
FTasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

Kemal Deımir 
Kâmil İnal 
P'uat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem PaJksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tünkel 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş
kan V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizosrlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkraen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 
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HATAY 
Bahri Bahadır 

ÎÇEL 
Mazhar Arı kan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Aihınet Oğuz (i.) 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
îlhami Sancar (B.) 
İsmail Hakkı TeMnel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(i.) 

Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Arif Ertunga 
İhsan Gürsan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Sırrı öktom 

M. Meclisi B : 45 
KASTAMONU | 

Avni •]>o«-ıın (!.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCSOELÎ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisn 
Süreyya Sofuoğlu ! 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk' Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Kakih özfakih 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halil Ziya Özkan 

MANÎS\ 
Neriman Ağaoğlu 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
(B) 

[Açık il: 
Aydm 1 
Hatay 1 
İstanbul 1 
Manisa 1 

İ 7 . 2 . 1963 0 : 3 
Hur re in Kubat 

MARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
tllıan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
lialit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naim Hazinedar 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alioan (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Goril oğlu (1.) 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kanaran Evliyaoğlu 
Hr.ni.it K'^er (i.) 
Hüseyin Özalp (t. ü . ) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 

/elikler] 
Muş 1 
Zonguldak 1 

— 
6 

Hayrettin Özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
;\la''.\mııt Aliean'ûğ'ln (1. 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlv 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmnz 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybııra 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Seiâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmı ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kadri Erogan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(i.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğar 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sunsrur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat (1.) 
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Dış seyahat harcamaları vergisi kanun tasarısına verilen oyları sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 258 
Kabul edenler : 168 

Reddedenler : 7 4 
Çekinserler : 16 

Oya katılmıyanlar : ] 86 
Açık üyelikler : 6 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçıer 
Asım Yılmaz 
Şüikrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Nihat Berkkan 
[ibrahim Imirzalıoğl u 
Emin Paksüt 
ftyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
.Eteni Ağva 
Rafet Eker 

ARTVÎN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Fennî îslknyeli 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Ballfcaeıoğılu 

[Kabul 
Ahmet Çakmak 
Kâmil tnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzıkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim Öktem 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 

ÇORUM 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güldoğaıı 
Recai Iskcnderoğlu 
Vefik Pi'rinçcioğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlio&lu 

ELÂZIĞ 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 

edenler] 
Gevat Dursıınoğlu 
Gıyasettiıı Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Comalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
O^man Orhan Bilen 
Muzaffer CanbolaJt 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin lncioğlu 

GİRESUN 
Nakn Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neci 11 eddin Küçii ke r 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zoydun 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Cdlli 
Şokip inal 
Saki Zorlu 

ÎÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya. Dermancı 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Oihad Baban 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 

Vahyi Özarar 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Ziya Hanhan 
Necip Mirke'lâmoğlu 
Kadri Özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalcın 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Bahri Yazır 

KIRKLARELİ 
Abdıırrahman Altuğ 
Hasan Talisin Uzun 

KONYA 
îlisan Kabadayı 
Kadire an Kafh 
Abd üssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih Özlen 

KÜTAHYA 
A lime t Boz bay 
Ali Ei'bek 

MALATYA 
il. Avni Aksi t 
Nurettin Akyurt 
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Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramh 

Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 

MANİSA 
Muammer Erten 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankaıı 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
TaM/t Oğuz 

MUĞLA 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ahmet Savının 
İbrahâm Tekin 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Zühtü Pehlivanlı 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerdımoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu-

M. Meclisi B : < 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güloy 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Fevzi Ceylân 
îlyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 

Cihat Turgut 
BİNGÖL 

Halit Rıza Ünal 
BURSA 

Hikmet Akalın 

ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
îhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Cevat önder 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzunor 

TUNOELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GİRESUN 
İbrahim Ethem Küıç-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Rereketoğhı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali îhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Sainı Kaygan 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nihat Kürşat 
KARS 

Lâtif Aküzüm 

-•" KASTAMONU 
ismail Hakkı Yıl anlı-
oğlu 

KAYSERİ 
A'bdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 

KOÖAELÎ 
Nihat Erim 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Sait Sma Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 

[Reddedenler] 
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MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

M. Meclisi B : 42 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güncr 
Cevat. Yalçın 

7 . 2 . 1983 O 
SAKARYA 

Muslihittin Gür©r 
SAMSUN 

Osman Şahinoğlu 
SÎVAS 

Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Çekinserler] 
ADIYAMAN 

Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Veli Başaran 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

GÎRESUN 
Ali Köymcn 

İÇEL 
ihsan önal 

ÎZMlR 
Osman Sabri Adal 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KIRŞEHİR 
Halil üzmen 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MANİSA 
Yakup Yakut 

Nahit Yenişehirlioğlu 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğla 

[Oya katıhmyanlar] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güller 
Mehmet Turgut 

AĞRI 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Raif Aybar (B.) 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erkovan 
Muhlis Ete (B.) 

î.smaiıl Gence (1.) 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğhı 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan _ 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Turgut Çulha 
Komal Demir 

BURDUR 
Fethi Çelikoaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar. 
Ahmet Türkcl 
Ziya Uğur 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
llüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 

Nazmi özoğul 
ELAZIĞ 

Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan BM erin 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizaınettin Erfemen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Ahmeit Sırri Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Ar ikan 
Sadık Kutlay 
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İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertarı 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evreiı 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Oğuz Oran 
Ahmet Oğuz (I.) 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Ilhami Sanear (B.) 
ismail Hakkı Tekine! 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
(î.) 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMÎR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Baıkşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
îhsan Gürsan 
Şinasi Osınıa 
Löbit Yurdoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Sırrı öktem 

M. Meclisi B : 42 
KASTAMONU 

Avni Doğan (t.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Rauf Kıray 

MALATYA 
ismet İnönü (Baş
bakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

7 . 2 . 1963 O : 3 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu (B.) 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
tlhan Tekinalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alacan (B.) 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu (1.) 
Fevzi Geveci 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp (î. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut AlicanoğliU (î.) 
Mustafa Kaptan 
Cemıil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebatı Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
(t) 

VAN 
Muslin Görentas (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
tsmet Kapısız 
Turgut Nizaraoğlu 
Celâl Sungur (1. Ü.) 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat (î.) 

I Açık üyelikleri 
Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

1 
1 
1 
1 

Muş 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
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Dönem : 1 £ / 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . SayiM : 3 4 

Dış seyahat harcamaları kanunu tasarısı ve Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/367) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 7.1. 1963 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71/1920-37 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 12 1962 tarihinde kararlaştırılan «Dış seyahat harcamaları Vergisi kanunu tasarısı» ve gerek
çesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet İnönü 

GEREKÇE 

Bilindiği üzere, 1961 yılı başından itibaren, yapılan reform çalışmaları ile vergi sistemimiz yeni
den ve kül halinde ele alınarak, gözden geçirilmiş ve sistemin ıslahı ve geliştirilmesi sağlanmıştır. 
Bu çalışmalarla sistemin esasını teşkil eden yüksek randımanlı gelir ve gider vergileri modern birta
kım prensip ve kaidelerin yeniden getirilmesi suretiyle takviye edilmiştir. Bu arada hususiyle, ikti
sadi faaliyetleri teşvik eden usul ve esasların sosyal adalete daha çok yer veren prensiplerin vergi 
sistemimize yerleştirilmesi mümkün olmuştur, öte yandan büyük vergilerin yanında yer alan geç
mişten kalma birtakım resim ve harçlar da bu çalışmalar sırasında ele alınmış bunlar yeniden 
tanzim edilmiş ve resim ve harçlar arasında bulunmakla beraber, vergi karakteri arz eden birtakım 
varidat bu mahiyetleri göz önünde bulundurulmak suretiyle işlenip, ayrı kanunlar halinde tanzim 
edilmiş ve böylece sisteme yeni, modern ve daha rasyonel bir bünye verilmiştir. 

İşte bu suretle, vergi sisteminin gözden geçirilip düzenlendiği sırada, varidat "bütçesine ka
tılan ve aslında bir nevi gider vergisinden başka bir şey olmıyan istikrar fonu katılma payının da 
bu karakterlerinin tesbit edilerek bir vergi disiplini içinde toplanması zaruri ve faydalı görülmüş
tür. 

Arz olunan bu düşünceye istinaden, yapılan çalışmalar, tasarısını takdim eylediğimiz Dış se
yahat harcamaları Vergisine vücut vermiştir. 

Şu kısa izahlarımızdan anlaşılacağı üzere, dış seyahat harcamaları Vergisi yeni ihdas edilmiş bir 
vergi, yeniden bâzı mevzular ve vatandaşlar üzerinde tesis edilmiş bir mükellefiyet değildir. Yalnız
ca öteden beri mevcudolan ve İstikrar Fonu primi olarak yürütülen tatbikatın bir vergi mahiyet 
ve hüviyetine inkılâbetmesinden ibarettir. 

Dış seyahat harcamaları Vergisinin konusu, yurt dışına seyahat yapacak olan şahısların, bu se
yahatte harcayacakları dövizlerin tutarıdır. 

Seyahatte harcanacak tutarlar zaruri masraflarla, yolculuk ve ikamet sırasında sarf olunacak 
gündelikleri kavramaktadır. 

Yurt dışına seyahat edecek şahıslar, verginin mükellefidir. Bu şahısların, bir Kamu îdare 
veya müessesesine, İktisadi Devlet Teşekkülüne, derneklere ve tesislere ve nihayet özel ortaklık 
veya ferdî teşebbüs ve işletmelere bağlı bir hizmetli olması veya bu sayılan müessese, teşebbüs ve 



_ 2 ~~ 
işletmeler nam ve hesabına seyahat yapan bir kimse' olması veya kendi adına seyahat eden bir ger
çek kişi olması mükellefliği değiştirmemektedir. 

Keza, bu seyahatin görev, staj, araştırma, öğrenim, eğitim, kongre, konferans, spor te
masları veya ticari bir maksatla veya turizm gayesiyle yapılması neticeye müessir değildir. 

Yalnız, muayyen şartlara uyularak, sıhhi sebeplerle, harice tedavi maksadiyle gideceklerin 
veya hariçte tedavi göreceklerin gider ve yolltıklariyle, yurt dışında devamlı olarak görevli bu
lunan memur ve hizmetlilerin ve Maliye Bakanlığından izin alınmak suretiyle, Türkiye'deki şa
hısların hariçte tesis edecekleri şube, büro ve temsilciliklerde çalışacak memur ve hizmetlilerle, 
öğrencilerin gidiş ve dönüş yollukları dışındaki çeşitli istihkakları; gaçici görev yollukları dışın
da, yurt dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırılması için Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenek
leriyle gönderilenlerin istihkakları; gemi ve uçak personelinin istihkaklan; dövizle alınan yolcu 
ve bagaj bilet bedelleri vergiden istisna edilmiştir. Sıhhi sebeplerle yapılacak seyahatler hariç, se
yahat dövizi sebebiyle vergiden muaf olanların yolcu ve bagaj biletleri bakımından muafiyetleri 
bahis konusu olmıyacaktır. 

Verginin matrahı, Dış seyahat için tahsis olunan dövizlerin Türk lirası tutandır. Verginin nisbe-
ti, yukarıda belirtildiği gibi mevcut tatbikatta hiçbir değişiklik yapılmadan istikrar fonu prim 
uygulanmalarında olduğu üzere %r50 olarak tesbit edilmiştir. 

Vergi için asgari bir had tâyin edilmiştir. Verginin asgari miktannm tesbiti ile, Devlet tara
fından tahsis ejdilen dövizlerin başka, gayrimeşru yollardan döviz temin edilmesinin ve böylece hem 
vergi, hem de döviz kaçakçılığı yapılmasının önlenmesi maksadı güdülmüştür. Asgari vergi mik
tarı istikrar fonu tatbikatında, turistik seyahat dövizlerinden alınan 900 liralık fondan daha az
dır, Bu asgari vergi, yapılacak bir Dış seyahatte asgari ihtiyaç miktarı olan 100 dolar civarındaki 
dövizin vergisine tekabül etmektedir. 

Kanun tasarısının hazırlığı sırasında, mükelleflere yeni ödevler yüklenilmesinden kaçınılmış, 
eskiden beri alışılmış bulunan vergi sorumlusu müessesesine bu kanunda da yer verilmiştir. Bu
nunla beraber, vergi sorumlusu tarafından yerine getirilecek olan vergi kesmek, defter tutmak, 
beyanname vermek gibi mükellefiyetler bakımından gereken kolaylık sağlanmıştır. 

Öte yandan, harcanmıyan dövizlere tekabül eden Dış seyahat harcamalan vergisinin gerive-
rilmesi bakımından, vergi sorumlusunun, aylık beyanname üzerinde mahsup yapmasını sağlıya-
cak basit hükümler konmuştur. 

Verginin tarh, tahakkuk ve tahsili ve kanuna aykırılıkları halinde müeyyide tatbiki Vergi 
Usul Kanunu hükümleri dairesinde cereyan edecektir. Bu verginin tatbikatı sırasında, döviz 
ziyama da sebep olunmuş ise, ilgili hakkında Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki Kanun 
ile bu kanuna bağlı olarak çıkarılan kararnameler ve tebliğler hükümleri dairesinde işlem yapılaca
ğı tabiîdir. 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 16 . 1 . 1963 

Esas No. 1/367 
Karar No: il . : 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA -

Mâliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
18 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Dış seyahat harcamaları Vergisi kanunu tasarısı» Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Müstenit gerekçede arz ve izah edildiği veçhile, bu vergi yeni ihdas edilmiş bir vergi ve bir mü
kellefiyet değil, aslında ötedenberi mevcudolan ve bir nevi gider vergisi mahiyetinde bulunan 
istikraz fonuna katılma payının bir vergi hüviyetine inkilâp etmesinden ibarettir. 

Bu kanunun tedvin sebepleri meyanmda Milletlerarası müesseselere karşı vâki taahhütlerimiz gere. 
ğince mütaaddit kur tatbikatından tevakki edilmesi hususu da ilgili Bakanlık temsilcileri tarafın
dan verilen izahatta belirtildiği halde, tasarının muhtelif hükümlerinde verginin mevzuu ve matra
hı döviz; ve vergiyi doğuran olay da döviz satışı olarak ifade edilmiştir. 

•Bu itibarla verginin mezuu Djş seyahat harcamaları ve verginin matrahı da bu harcamaların 
Türk lirası tutarı olduğuna göre, tasarıda verginin mevzuu ve matrahına mütaallik hükümlerin
de yer alan «Döviz», «Döviz satışı» ve «Satılan döviz» ibarelerinin yerine «Dış seyahat harcama
ları», «Tahsis edilen meblâğ» tâbirlerinin yer alması komisyonumuzca muvafık mütalâa edilmiş 
ve tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ve 11 nci maddelerindeki buna mütaallik hükümleri bu prensip tah
tında değiştirilmiştir. 

Tasarının istisnalar başlığı altındaki 3 ncü maddesine bir (f) fıkrası eklenerek Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyelerinin bu sıfatla dış memleketlere yapacakları gerek ferdî ve gerekse grup 
halinde, hususi veya resmî mahiyetteki seyahat ve tetkik gezilerinde görgü ve bilgilerini artır
mak ve bu yönden de memlekete daha faydalı olmalarını istihdaf etmek suretiyle bunların yapa
cakları harcamaların Dış seyahat harcamaları Vergisinden istisna edilmesi neticesine varılacak
tır. 

11 nci maddenin, harcanmıyan meblâğlara tekabül eden Dış seyahat harcamaları Vergisinin 
geriverilmesi bakımından, vergi sorumlusunun aylık beyanname üzerinde mahsup yapmasını Bağ
lıyacak hükümleri ihtiyârilik şeklinde değilde sarahat ve katiyet ifade etmesini temin gayesiyle 
bu istikamette tâdilen; 

13 ncü maddede ki «1 Ocak 1963» tarihini kaldırarak «Yayımı» ibaresinin ilâvesine ve diğer 
6, 9,10,12 ve 14 ncü maddelerin ise aynen kabulüne ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tev
di edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arzına karar verildi. ' 

Başkan Sözcü 
Gümüş.ane Erzurum Adana Ağrı 

, A. Küçükcr (î. Karaca Y. Aktirnur N. Güngör 

Aydın Manisa Muş ' Ordu 
N. Müren _>'. ¥<tkut îî ncü maddeye eklenen 

İnızaiîîi'bulunamadı " 1<\ 'fıkrasına muhalifim 
S. Mutlu, O. N. ffuzinedar 
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Plan Komisyonu rapora 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/367 
Karar No.: 26 

31 . 1 . 1963 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞIN^ 
Dış seyahat harcamaları kanunu tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza hava

le edilmiş olmakla Maliye Bakanhğı temsilcileri hazır olduWan halde İnMlea^i ve goîiişlildü. 
1931 tarihinden beri yapılan vergi reform çalışmalarında resim ve^harcIaT arasında bulun

makla beraber vergi karakteri arz eden birtakım varidatı ayrı ayn kanunlar halinde toplanmış 
böylelikle bir vergi disiplini sağlanmıştır. ^ v ^ ^ ; J .^ u * w-••* • 

Bu meyanda hazırlanan bu tasarı ile de; gerekçede de belirtildiği glbf yeni bir yergi ihdas 
edilmemekte sadece bir nevi Gider Vergisi mahiyetinde olan (İstikrar fonuna katılma payı) bir 
vergi hüviyetine gidilmektedir. -

Böylece dış seyahatler harcamaları mevzuu da bir esasa bağlanmakta vergi yönünden yeni 
tesis edilmiş bir mükellefiyet ihdas edilmemektedir. 

Bu sebeple tasan komisyonumuzca da yerinde görülerek Mâliye Komisyonunun değiştirdiği 
metin müzakereye esas tutularak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci ve ikinci madde aynen kabul edilmiştir. ^ ri 
İstisnalara ait üçüncü maddeye, Maliye Komisyonunca ilâve edilen (f) ,-:!B*ittpfe* Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyelerinin harcamalariyle gidiş ve dönüş yolluklannın da istisnalar arasına 
katılması uygun mütalâa edilmemiştir. 

Zira bu seyahatlerde yapılan tahakkuklar bu kanun hükümleri dairesinde hesaplanacaktır. 
Bu yüzden her hangi yanlış bir anlayışa meydan vermemek için fıkra metinden çıkarılmıştır. 

(0) fıkrasiyle görgü ve bilgisini artırmak için yabancı memleketlere gönderileceklerin istih-
kaklan da istisnalar arasında yer almıştır. Bunun serbest sektöre şâmil olup olmadığı üzerinde 
durulmuş verilen izahattan bugünkü kambiyo rejiminde böyle bir işlem olmadığı cihetle bu istis
nanın Öevlet sektörüne aidolduğu ânlaşümiştir. ^ v • 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen kanun tasarısı, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
Muhalifim. 
/. Sezgin 

Gümüşane 
Muhalifim, muhalefet 

cerhim ilişiktir. 
S. Savacı 

Konya 
Söz hakkım mahfuz. 

B, özal 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Denizli 
A. Şohoğlu 

îzmir 
İV. Mirkelâmoğlu 

Konya 
H. C. Yılmaz 

îmzada bulunamadı 

Siirt 
A, Yaşa 

Bu rapor Sözcüsü 
Kastamonu 
S. Keskin 

Trabzon 
A. Şener 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
Muhalifim. 
E. Kaplan 

Yozgat 
V. Uyar 

Aydın 
0. Apaydın 

Giresun 
Muhaliftin. 

/. E. Kılıçoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maraş 
Muhalifim. 

A. Karaküçük 
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Muhalefet şerhi 

özel sektörün devletle müsavi tutulmamalına, kanunun tümü itibariyle develüasyon tesiri 
yapacağını mütalâa etmekte olduğumdan muhalifim. , 

Gümüşane 
S. Savacı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dış Seyahat Harcamaları Vergisi karımı 
tasarısı 

BIRINCI BÖLÜM 

Konu, mükellef ve istisnalar* 

Konu ve vergiyi doğuran olay 

MADDE 1. — Türkiye'deki şahısların her 
türlü dış seyahatlerdeki harcamaları için satın 
aldıkları dövizler (Mahsup suretiyle satın alı
nanlar dâhil.) Bu kanun gereğince Dış Seyahat 
Harcamalan Vergisine tabidir. 

Yabancı hava, deniz, kara taşıma kumpan
yalarının Türkiye'deki şube, acente, büro ve 
temsilcileri tarafından satılan yolcu ve bagaj 
bileti bedellerinin yabancı para ile karşılığı, sa-
tınahnmış döviz hükmündedir. 

Türkiye'de mukim gerçek kişilerle Türkiye'
de mukim olsun veya olmasın fiilen Türkiye sı
nırlan içinde bulunan gerçek kişiler ve Türki
ye'de mukim tüzel kişiler Türkiye'deki şahıs 
addolunurlar. 

Ancak Türkiye'de büro, acenta veya temsil
cileri vasıtasiyle faaliyette bulunan tüzelkişiler, 
Türkiye'de mukim olup olmadıklarına bakıl
maksızın, münhasıran bu faaliyetleri dolayısiyle 
Türkiye'deki şahıs addolunurlar. 

Madenî ve kâğıt para şeklindeki bütün ya
bancı memleket paraları ve bu paralarla öde
meyi sağlıyan her nevi hesap, belge ve vasıta
lar döviz sayılırlar. 

Mükellef ve vergi sorumlusu 

MADDE 2. — Dış Seyahat Harcamaları Ver
gisini, kendilerine seyahat dövizi satılan (Yolcu 
veya bagaj bilet bedelleri dâhil) şahıslar öder. 

Birinci maddenin şümulüne giren döviz veya 
yolcu veya bagaj bileti satanlar, bu kanunun 
uygulanmasında vergi sorumlusu addolunur. 

İstisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki fıkralarda sayılan 
çeşitli istihkakların karşılığı dövizler, Dış Seya
hat Harcamaları Vergisinden müstesnadır: 

a) Türk Parasının Kıymetini Koruma hak-

MALİYE KOMİSYONUNUN Ü E Ğ İ Ş T M Ş İ 

Dış seyahat harcamaları Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konu, mükellef ve istisnalar* 

Konu ve vergiyi doğuran olay 

MADDE 1. — Türkiye'deki şahısların her 
türlü dış seyahatlerdeki harcamaları (Mahsup 
suretiyle satmalmanlar dâhil) bu kanun gere
ğince Dış seyahat harcamaları Vergisine tâbi
dir. . 

Türkiye'de mukim gerçek kişilerle Türkiye'
de mukim olsun veya olmasın fiilen Türkiye sı
nırlan içinde bulunan gerçek kişiler ve Türki
ye'de mukim tüzelkişiler Türkiye'deki şahıs ad
dolunurlar. 

Ancak, Türkiye'de büro, acenta veya temsil
cileri vasıtasiyle faaliyette bulunan tüzel kişi
ler, Türkiye'de mukim olup olmadıklanna ba
kılmaksızın, münhasıran bu faaliyetleri dolayı
siyle Türkiye'deki şahıs addolunurlar. 

Mükellef ve vergi sorumlusu 

MADDE 2. — Dış seyahat harcamalan Ver
gisini, dış seyahat sebebiyle harcamalarda bu
lunan şahıslar öder. 

Birinci maddenin şümulüne giren harcama
lar için döviz veya yolcu veya bagaj bileti sa
tanlar bu kanunun uygulanmasında vergi so
rumlusu addolunur. 

hlisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki fıkralarda sayılan 
harcamalar Dış seyahat harcamalan Vergisin
den müstesnadır. 

a) Türk parasının kıymetini koruma hak-

_.. ( 
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PLÂN KOMİSYONUNUN DEĞIŞTİRİŞİ 

Dış .seyahat harcamaları Vergisi kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konu, mükellef ve istisnalar 

Konu ve vergiyi doğuran olay 

MADDE 1. — Maliye Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mükellef ve vergi sorumlusu 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

istisnalar 

MADDE 3. — Aşağıdaki fıkralarda sayılan 
harcamalar Dış seyahat harcamaları Vergisin
den müstesnadır. 

a) Türk parasının kıymetini korumak hak-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54) 



kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca 
tesbit edibn esaslar dairesinde ve Maliye Ba 
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha 
rice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin giderleri ve bunlann gi
di} ve dönüş yolcu ve bagaj bilet bedelleri (Re
fakat halinde de aynı istisna hükmü uygulanır.) 

b) Yurt dışında devamlı olarak görevli bu
lunan memur ve hizmetlilerle Türk Parasının 
kımetini koruma hakkındaki Kanuna istinaden 
Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar dâ
hilinde Maliye Bakanlığından izin alınmak su
retiyle Türkiye'deki şahısların hariçte tesis ede
cekleri şube, büro ve temsilciliklerde çalışacak 
m9mur ve hizmetlilerle öğrencilerin gidiş ve dö
nüş yollukları dışındaki aylık ödenekleri, kitap, 
defter, sömestr ücreti ve benzeri adlar altında
ki istihkakları, 

c) Geçici görev yollukları dışında, yurt 
dışına bilgi, görgü ve uzmanlıklarının artırılma
sı için, Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenekleriy-
b gönderilenlerin istihkakları, 

d) Gemi ve uçak personelinin istihkakları. 
e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında 

veya yolcu ve bagaj bilet bedeline tekabül eden 
miktarda dövizin bu maksatla bozdurulmuş ol
duğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile sa
tın alman bilet bedelleri ve bagaj ücretleri, 

(Diplomatik pasaport hamili yabancı elçi
lik, konsolosluk mensuplariyle askerî ve sivil 
misyonlar mensuplanna yapılacak bilet satışla-
nnda (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranmaz.) 

İKlNCÎ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah 

MADDE 4. — Dış seyahat harcamaları 
Vergisinin matrahı satmalınan dövizin Türk li 
rası tutarıdır. 

Yabancı hava, deniz, kara taşıma kumpan
yalarının Türkiye'deki şube, acenta, büro ve 
temsilcileri tarafından satılan yolcu ve bagaj 

M. Meclisi 
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Maliye Ko. 

'andaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca 
iesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Ba
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha
rice tedavi maksadiyle gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin giderleri ve bunların gi-
iiş 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 Kanuna istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esas
lar dâhilinde Maliye Bakanlığından izin alın
mak suretiyle Türkiye'deki şahıslann hariçte 
tesis edecekleri şube, büro ve temsilciliklerde 
çalışacak memur ve hizmetlilerle öğrencilerin 
gidiş ve dönüş yollukları dışındaki aylık öde
nekleri, kitap, defter, sömestr ücreti ve benzeri 
adlar altındaki istihkakları, 

c) Geçici görev yolluklan dışında, yurt dı-
ıına bilgi, görgü ve uzmanlıklannm artınlması 
için, Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenekleriyle 
gönderilenlerin istihkakları, 

d) Gemi ve uçak personelinin istihkakları, 
e) Doğrudan doğruya döviz karşılığında 

veya yolcu ve bagaj bilet bedeline tekabül eden 
miktarda dövizin bu maksatla bozdurulmuş ol
duğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile sa
tmalınan bilet bedelelri ve bagaj ücretleri, 

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

f) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
nin harcamalan ile bunlann gidiş ve dönüş yol
cu ve bagaj bilet bedelleri, 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah 

MADDE 4. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisinin matrahı Türk parası kıymetini koruma 
mevzuatına göre dış seyahat harcamalan için 
tahsis edilen meblâğ ile Türk ve yabancı hava, 
deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türkiye'
deki şube, acenta, büro ve temsilcileri tarafın-

( S. Sayısı: 54) 
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kındaki Kanuna istinaden Bakanlar Kurulunca 
tesbit edilen esaslar dairesinde ve Maliye Ba
kanlığınca belli edilecek usullere uyularak, ha
rice tedavi maklMHfât gideceklerin veya hariç
te tedavi göreceklerin giderleri ve bunların gi
diş ve dönüş yolcu ve bagaj bilet bedelleri (re
fakat halinde de aynı istisna hükmü uygulanır.) 

b) Yurt dışında devamlı olarak görevli bu
lunan memur ve hizmetlilerle Türk parasının 
kıymetini koruma hakkındaki Kanuna istina
den Bakanlar Kurulunca tesbit edilecek esaslar 
dahilinde Malîye Bakanlığından izin alınmak 
suretiyle Türkiye'deki şahısların hariçte tesis 
edecekleri şube, büro ve temsilciliklerde çalışa
cak memur ve hiımıetlüer l̂e öğrencilerin gidiş 
ve db^üş yollulüârı dışmdaki aylık edenefâM, 
k i l ^ deft^, «bınestr udreti Vö İJeııze^^İflîfcr 
altındaki istihkaklar!, k T^ ^ ' *-y&'* **?$? 

e) Geçici görev yollukları dışında, yurt 
dışına bilgi, görgü ve uMaiıIlklannın artırıl
ması için, Türkiye'deki aylık, ücret ve ödenek
leriyle gönderilenlerin istihkakları, ' 

d) Gemi ve uçak personelinin istihkakları, 
e) Doğrudan doğruya döviz karşısılığında 

veya yolcu ve bagaj bilet bedeline t#kaÜU1-»den 
miktarda dövizin bu maksatla boâduriftîmuş ôl
duğunun tevsiki kaydiyle, Türk parası ile sa-
tınalınan bilet bedelleri ve bagaj ücretleri, 

(Diplomatik pasaport hâmili yabancı elçi
lik, konsolosluk mensuplariyle askerî ve sivil 
misyonlar mensuplarına yapüacak bilet satışla
rında (e) fıkrasındaki tevsik şartı aranma*.) 

ÎKINCI BÖLÜM 

Matrah ve nisbet 

Matrah 

MADDE 4. — Maliye Komisyonunun 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 54) 
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biletlerinin Türk lirası tutarı vergi matrahıdır. 
Matrahın tâyininde Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca ilân edilen döviz satış fiyat
ları; efektif döviz satışlarında, esas kur ile 
âzami satış fiyatı arasındaki fiilî satış fiyatları 
nazara alınır. 

Nispet 
MADDE 5. — Dış seyahat harcamaları Ver

gisinin nisbeti % 50 dir. 
Vergi tutarı 500 liradan az olamaz. 
iş ve îşçi Bulma Kurumu tarafından muka

veleleri tasdik olunmak suretiyle yurt dışına 
gönderilen işçilerin alacakları seyahat döviz
leri, bu asgari vergiye tâbi değildirler. 

ÜOÜN^tî ROLÜM 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esasları 

Tarh yeri 

MADDE 6. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisi, vergiyi kesmekle görevli ve sorumlu olan 
banka ve taşıma müesseselerinin bulunduğu ma
hal vergi dairesinde tarh olunur. 

Verginin kesilmesi 

MADDE 7. — Vergi, seyahat dövizinin ve
ya vergiye tâbi yolcu ve bagaj biletlerinin satıl
dığı sırada, ilgili bankalar ve yabancı hava, 
deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türkiye'
deki şube, acenta, büro veya temsilcileri tara
fından kesilir. 

Beyan esası ve beyannamenin sekli 

MADDE 8. — Kesilen vergilerin yatırılma
sında en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir 
beyanname kullanılır. 

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

hesap numarası, 
d) Matrah toplamı, 
e) Kesilen vergilerin toplamı,, 

M. Meclisi 
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dan satılan yolcu ye bagaj biletlerinin Türk 
lirası tutandır. 

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

Nisbei 

MADDE 5. — Dış seyahat harcamaları Ver
gisinin nisbeti % 50 dir. 

Vergi 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. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarh, tahakkuk ve Ödeme esasları 

Tarh yeri 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

. Verginin kesilmesi 

MADDE 7. — Vergi, Dış seyahat harcamala-
. rı için tahsis edilen meblâğın ödenmesi veya ver
giye tâbi yolcu ve bagaj biletlerinin satışı sı
rasında ilgili bankalar ile Türk ve yabancı ha
va, deniz, kara taşıma kumpanyalarının Türki
ye'deki şube, acenta, büro veya temsilcileri 
tarafından kesilir. 

Beyan, esası ve be yakmam enin sekli 

MADDE 8. — Kesilen vergilerin yatırılma
sında en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eden bir be
yanname kullanılır. 

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

hesap numarası, 
d) Matrah toplamı, 
e) Kesilen vergilerin toplamı, 

( S. Sayısı : 54) 
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Nisbet 

MADDE 5. — Maliye Komisyonunun 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tarh, tahakkuk ve ödeme esaslarJ 

Tarh yeri 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Verginin kesilmesi 

MADDE 7. — Maliye Komisyonunun 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Beyan esası ve beyannamenin sekli 

MADDE 8. — Maliye Komisyonunun 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

.M. Meclisi S. Sayısı : 54) 
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f) Dönem içinde iade edilen dövizler veya 
iado veya iptal edilen biletiarden dolayı matrah
tan tenzil edilen miktar, 

g) Sıhhi sebeplerle vergiden muaf olarak 
yapılan döviz ve bilet satışları, 

h) Dövizle veya döviz karşılığı Türk parası 
ile yapılan bilet satışları tutarı. 

Beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi 

MADDE 9. — Dış seyahat harcamaları Ver
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. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Defterler 

MADDE 10. — Vergiyi kesmekle görevli 
olan müeseseler, en az aşağıdaki bilgileri ihtiva 
edecek şekilde Dış Seyahat Harcamaları Vergisi 
defteri tutarlar. 

a) Sıra numarası, 
Mükellefin adı, 
Döviz satış bordrosunun tarih ve numa-

b) 
c) 

rası, 
d) Vergiden istisna edilenlere satılan döviz 

veya yolcu bagaj bilet bedellerinde istisnanın 
mahiyeti, 

e) Vergi matrahı, 
f) Vergisi. 
Yukarıdaki bilgileri ihtiva edecek şekilde 

muhasebe veya kayıt tutanlar, ayrıca Dış Seya
hat Harcamalan Vergisi defteri tutmazlar. 

Yerginin geriverümesi 

MADDE 11. •— Dış Seyahat Harcamalan 
Vergisi ödemek suretiyle döviz satmalmış olan 
şahıslardan seyahate çıkmıyanlarm, kullanmadık
ları dövizlerle bilâhara mahsuba tabi tutulmak 
kaydiyle, döviz satmalmış olanların, mahsup 
neticesinde iade etmeleri gereken dövizleri yet-

Maliye Ko. 

f) Dönem içinde iado edilen Dış seyahat 
'.ıarcamaları tahsisleri veya iade veya iptal edi
len bibtbrden dolayı matrahtan tenzil edilen 
miktar, 

g) Sıhhi sebeplerle vergiden muaf olarak 
yapılan tahsisler ve bilet satışları, 

h) Dövizle veya döviz karşılığı Türk parası 
ile yapılan bilet satışları tutan, 

Beyannamenin verilmesi ve verginin ödenmesi 

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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Defterler 

MADDE 10. — Tasafınm 10 ncu maddesi ay
nen kabttî edilmiştir. --—*- t ,v ,^,i 

Verginin geriverümesi 

MADDE 11. - ^ D i f seyahat harcamalan 
7ergisi ödeyenlerden seyahate çıkmıyanlarm 
'çullanmadıkları meblâğlar ile bilâhara mahsu
ba tâbi tutulmak kaydiyle kendilerine tahsis ya
ni niş olanların, mahsup neticesinde iade etme
leri gereken meblâğları yetkili bankalara sat-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 54 ) 
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Beyqnwmeni,n verilmesi ve verginin ödenmesi 

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

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

Defterler 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Verginin geriverümesi 

MADDE 11. — Maliye Komisyonunun 11 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi * S. Sayısı : 54) 
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kili bankalara satmaları halinde, bu dövizlere 
isabet eden vergiler bankalar tarafından ken
dilerine geriverilebilir. tade edilen vergilere 
tekabül eden döviz tutarları, iadenin yapıldığı 
ay beyannamesindeki vergi matrahından indiri
lebilir. Muteberlik süresi içinde iade edilen ve
ya kısmen veya tamamen iptal edilen yolcu ve 
bagaj bilet bedellerinin, iade veya iptal edilen 
kısımlarına ait vergiler ilgili şahıslara iade edil
mek şartiyle, iade veya iptal olunan yolcu ve 
bagaj bilet bedelleri, bileti satanlar tarafından 
iade veya iptalin yapıldığı aya ait beyanname
deki vergi matrahından indirilebilir. 

Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj biletle
ri ile seyahate çıkılmaması sebebiyle tamamen 
iade edilen dövizlere münhasır olmak üzere, bu 
kanunun 5 nci maddesindeki asgari vergi had
di de yukarıdaki esaslar dairesinde iade olunur. 

Kısmen iptaller ve mahsuplarda, ancak asga
ri vergi haddinin üstündeki miktarlar iade edi
lebilir. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması 

MADDE 12. — 4 . 1 . 1961 tarihli ve 213 sa
yılı Vergi Usul Kanununun, bu kanuna aykırı 
olmıyan hükümleri Dış Seyahat Harcamaları 
Vergisi hakkında da uygulanır. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 13. — Bu kanun 1 . 1 . 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

Yürütme yetkisi 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

18.12.1962 

Başbakan 
î. tnönii 

Devlet Bakanı ve 
Başjb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. §. Ağcmoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Ba§b. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Ba^b. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
M. Meclisi 

Maliye Ko. 

maları halinde, bu tahsislere isabet eden ver
giler talep vukuunda bankalar tarafından ken
dilerine geriverilir. îade edilen vergilere teka
bül eden meblâğlar iadenin yapıldığı ay beyan
namesindeki vergi matrahından indirilir. Mu
teberlik süresi içinde iade edilen veya kısmen 
veya tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj bilet 
bedellerinin, iade veya iptal edilen kısımlarına 
ait vergiler ilgili şahıslara iade edilmek şartiy
le, iade veya iptal olunan yolcu ve bagaj bilet 
bedelleri, bileti satanlar tarafından iade veya 
iptalin yapıldığı aya ait beyannamedeki vergi 
matrahından indirilir. 

Tamamen iptal edilen yolcu ve bagaj biletle
ri ile seyahate çıkılmaması sebebiyle tamamen 
iade edilen meblâğlara münhasır olmak üzere 
bu kanunun 5 nci maddesindeki asgari vergi 
haddi de yukarıdaki esaslar dairesinde iade olu
nur. 

Kısmen iptaller ve mahsuplarda, ancak asga
ri vergi haddinin üstündeki miktarlar iade edi
lir. 

Vergi Usul Kanununun uygulanması 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 13. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

İcra yetkisi 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

S. Sayısı : TA ) 
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Vergi Usul Kanununun uygulanması 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük tarihi 

MADDE 13. — Maliye Komisyonunun 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

icra yetkisi 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi S. Sayısı : 54 ) 
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Devlet Bakanı 
N. öktem 

Millî Savunma Bakanı V. 
H. Oğuz Bekata 

Dışişleri Bakan V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakan) 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı 
B. öçten 

Sanayi Bakan V. 
F. Melen 

Adalet Bakanı 
A, K. Yörük 
İçişleri Bakam 
H. Oğuz Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

îmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

\>m<i 

M. Meclisi (S. Sayısı 



Dönem ; 1 / . A 
Toplantı: 2 M Î L L E T M E C L I S I S. Sayışı : 4 U 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı ile 31 .12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında Hükümetçe 
hazırlanan kanun tasarıları ve Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı 
maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun teklifi, Adana Millet
vekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Gavit 
Tevfik Okyayüz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
delerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair Zirai Vergi kanunu teklifi,, Adana 
Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 .1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu İzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nm, 193 sayılı Gelir Verdisi 
Kanununun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm, 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 
teklifi ite Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 ta
rih ve 193 sayılı Gelir Vergisi* Kanununa ek bir madde ile geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri ve Geefci Kamoisvon raporu (1/307, 1/355, 2/12, 

2/66,2/86,2/90,2/94,2/143,2/158,2/171) 

TC. 
" Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar ı . 8 .10. İ962 

Tetkik Dairesi 
? Şayi: 71-1745/3221 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
İ4 . 9 .1962 tarihinde kararlaştırılan «31 . 12 . 1960 tar'hli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâaı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerinin 
kaldırılması hakkında kanun tasarısı», gerekçesi ve ilişiği cetveller bağh olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet înönü 

GELÎR VERGÎSÎ KANUNU 

GEREKÇE 

4 | Umumi izahlar : 
Bilindiği üzere, bütün vergi sistemimizi gözden geçirmek, muhtelif vergi ' kanunlarımızda mo

dern vergi anlayışına ve ekonomik ve sosyal görüşlere yer vermek, bu suretle sistemi yeniden orga
nize etmek amaciyle, Bakanlığımızca, Vergi Reform Komisyonu teşkil edilmiştir. 

Komisyon, birinci safhada Gelir ve Kurumlar Vergileri kanunlarını tetkik ederek ekonomik 
kalkınmamızı geliştirmek ve hızlandırmak, ihracatımızı tegyik etmek için gerekli gördüğü fişkal 
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tedbirleri bu iki verginin çerçevesi dâhilinde, tesbit eylemiş ve bu hususta nazari mahiyette hazır
lamış olduğu raporu Bakanlığımıza tevdi eylemiştir. 

Mezkûr rapor, Bakanlığımızca mesleki teşekküllere, ilmî kurul ve kurumlara, bakanlıklara gön
derilmiş, bu yerlerden alman mütalâaların da ışığı altında Gelir ve Kurumlar Vergileri kanunla
rında muktazi değişiklikler yapılmış veya bu kanunlara yeni hükümler konulmuştur. Aynca yapı
lan bu değişiklikleri ve konulan yeni hükümleri karşılamak ve onlann işleyişini tanzim etmek üze
re Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri gözden geçirilerek bunlar üzerinde de icabeden tadil 
ve düzeltmeler yapılmıştır. 

Gelir Vergisi Kanunda ihdas olunan müesseselerin başında yatınm indirimi gelmektedir. Bu
nun dışında, kanunda mevcut ve bu tasan ile değişikliğe uğramış diğer başlıca müesseseler 
zarar nakli, gelir vergisi tarifesi, zirai kazançlann vergilendirilmesi ve aile reisi beyanı mü
esseseleridir. Aynca aynı kahunun daha birtakım maddeleri üzerinde gerekli değişiklikler ve 
düzeltmeler yapılmış bulunmaktadır. 

Bütün bu müessese ve hükümler hakkında etraflı izahat aşağıdadır : 

MADDELERE AÎT GEREKÇE 

Madde 1. — Bu madde ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 3 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
değiştirilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi tam mükellefiyet hükümlerine tabi olacak gerçek ki
şilerin tarif ve tesbiti ile ilgili bulunmaktadır. Filhakika bu maddenin 1 numaralı bendine göre 
Türkiye'de yerleşmiş bulunan bilûmum gerçek kişilerin mükellefiyeti bu neviden olmak lâzım gel
mektedir ve tasarida bu beıit aynen muhafaza edilmiştir. Ancak mer'i hükmün 2 numaralı bendin
de sözü edilen ve bağlı bulunduklan müesseselerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde ikamet 
eden Türk vatandaşlarının tam mükellefiyet şümulü içinde mütalâa edilebilmeleri için, bunların bu
lunduklan memleketlerde benzeri bir vergiye tabi olmaraaîan lâzım geldiği mutlak bir şart olarak 
derpiş edilmiş bulunmaktadır. Böyle olunca da bu nevi işleri icabı yabancı memleketlerde bulu
nan bir Türk vatandaşının kazanç ve iratlanndan bir kısmı yabancı memlekette vergiye tabi tutul
duğu takdirde bu vatandaşın Türkiye'de artık hiçbir şekilde vergilendirilememesi gibi bir durum 
meydâna gelmektedir. Halbuki, ikametgâhını nakletniemiş bulunan mezkûr Vatandaşın yurt için
de ve yurt dışnıda elde edip hiçbir vergiye tâbi tutulmamış başka kazanç ve iratlannın mevcut 
bulunması da pekâlâ mümkündür. Bu sebeple maddenin bahis konusu 2 numaralı bendi bu vatan-
daşlan esas itibariyle tam mükellefiyet şümulü içine alacak şekilde tadil edilmiş ve ancak bulunduk
lan memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlardan o memlekette Gelir Vergisine veya benzeri 
bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar varsa, bu nevi kazanç ve iratların Türkiye'de aynca vergi
lendirilmesini önlemek üzere hükmün sonuna parantez içinde gerekli ilâve yapılmış ve böylece mü
kerrer vergi ödenme ihtimali bertaraf edilmiştir. 

D}ğer taraftan nıer'i hükümdeki, «Yabancı memleketlerde ikamet eden» ibaresi yerine «Yaban
cı memleketlerde oturan» denilmek suretiyle hükmün kanuni ikametgâhla ilgili bulunmadığı husu
su açıkça ifade edilmek istenilmiştir; zira kanuni ikametgâhını nakleden vatandaş esasen bu bent 
şümulü içinde mütalâa edilmemek lâzım gelir. 

Madde 2. — Bu madde ile ay ı̂ı kanunun 4 ncü maddesinin 2 numaralı bendi değiştirilmektedir. 
Gelir Vergisi Kanununun 3 ncü maddesiyle, tam mükellefiyetin şartlanndan biri olarak gerçek 

kişilerin Türkiye'de yerleşmiş 'ölntaları esası vaz'edilmiş bulunmaktadır. 4 ncü maddede ise, kim
lerin Türkiye'de yerleşmiş sayılacağı hiikme bağlanmıştır. Bu maddenin halen yürürlükte bulunan 
2 numaralı bendine göre, bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı ol/arak 6 aydan fazla ikamet 
.edenler Türkiye'de yerleşmiş sayılmaktadırlar. 

Hukulk literatürümüzde ikamet ve ikametgâh tâbirleri bir mahalde oturmayı değil, doğrusalı 
doğruya kanuni ikametgâhı ifade «ettiklerine göre, bahsi geçen bentte zilkrolunan ikametin de kanu
ni ikametgâhta 6 aydan fazla oturma şeklinde anlaşılması imkân dâhiline girmektedir. Halbuki ka-

M. Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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nuni ikametgâhı Türkiye'de bulunanların durumu 4 neü maddenin 1 numaralı bendi içinde müta
lâa edilmiş bulunmaktadır. 

2 numaralı bent ile,' ikametgâhı Türkiye'de bulunmıyanlardan Türkiye'de devamlı olarak 6 ay
dan fazla oturmuş olanlar tam mükellefiyet şümulü içine alınmak istenildiğinden, bu gibi haller» 
de artık ikamet ve ikametgâh şartı aranmıyacağı tabiîdir. 

Bu itibarla fıkra metninden «İkamet edenler» tâbiri çıkarılarak faunun yerine «Oturanlar» keli
mesi kullanılmak suretiyle ihtilâflar önlenmek ve fıkraya vuzuh verilmek istenilmiştir. 

Madde 3. — Bu madde ile aynı kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi 
değiştirilmektedir. 

Dar mükellefiyette ti/cari kazanç elde edilmiş sayılmak için yürürlföfkten kalkan 5421 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin aynı bendine göre, (Kazanç sahibinin Türkiye'de sabit bir 
iş yeri bulunması veya daimî bir temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler 
vasıtasiyle yapılan işlerden doğması) lâzımgelmekte idi. Daha sonra ve 193 sayılı Kanunla, kazanç 
sahibinin Türkiye'de bulunması ve bu şahsın böylece bizzat kazanç sağlaması halinde de ticari ka
zanç elde edilmiş sayılacağı hususu fıkra metnine ilâve olunmuş ve bu suretle yürürlükteki kanunla 
dar mükellefiyet hudutları bir miktar daha genişletilmiş bulunmaktadır. 

Halbuki vergicilikte ve milletlerarası anlaşmalarda, ticari kazançların dar mükellefiyete tabi tu
tulabilmesi için, iş yeri açma ve devamlı temsilci bulundurma şartları ana prensip olarak kabul 
edilmekte ve tatbikat bu mükellefiyet sahasının genişletilmesi değil, bilâkis daraltılması istikametinde 
inkişaf etmektedir. 

Şu hale göre, bu mevzuda halen yürürlükte bulunan hükümlerimiz milletlerarası anlaşmalara uy
gun sayılamıyacağı gibi, aynı camia içinde bulunduğumuz ve müşterek pazara iltihak etmemiz halin
de münasebetlerimizin daha da. artacağı Batı dünyası memleketlerinin vergi sistemleriyle mevzuatı
mızı şimdiden ahenkli bir hale getirmek zaruretini göz önünde bulundurmak lâzımgelmektedir. Kaldı 
ki, buna aykırı hükümler sevk edilmesinin ayrıca sayısız milletlerarası ihtilâfın doğmasını da intac-
edebileceği tabiîdir. 

Bu itibarla temsilci bulundurmadığı veya iş yeri açmadığı halde, Türkiye'de bulunduğu 6 aydan 
daha kısa bir müddet esnasında bir yabancının geçici olarak bâzı ticari muamelelere girişmesi halin
de bu şahsın devamlı ticari muamelelerde bulunanlar gibi dar mükellef olarak vergilendirilmesinin 
doğru olamıyacağı mütalâa edilmiş ve 1934 sayılı Kanunla ilâve olunan hüküm fıkra metninden çıka
rılmıştır. 

Aynı bendin parantez içindeki bölümünde de bir değişiklik yapılması lüzumlu görülmüş ve bura
daki «Merkezleri hesabına ihraçedilmek* ibaresinden «Merkezleri hesabına» kısmı çıkarılmıştır. 

Filhakika burada derpiş olunan husus Türkiye'de satmalmış bulundukları malları Türkiye'de 
satmaksızm ihraceden yabancıların, dar mükellefiyet şartlarını haiz olsalar bile bu mükellefiyet şü
mulü dışına çıkarılmaları maksadına matuf bulunduğuna göre, bu malların artık merkezleri hesabına 
veya başkası hesabına ilıracedilmek üzere satınalınması hallerini birbirinden farklı mütalaa etmeye 
mahal yoktur. Aksi halde ihraç mallarımızın satılması bakımından bir teşvik mahiyetinde olan bu 
hükmün tatbikat sahası, önemli bir fayda sağlamayacak şekilde ve gayet dar bir çerçeve içinde kalmış 
bulunacaktır. ' 

0\|adde 4. — Bu madde ile aynı kanunun 8 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendi de
ğiştirilmektedir. ^ . . . . . . . ... 

Dar mükellefiyetin şartlarından birini teşkil eden daimî temsilci mevzuunu hükme bağlıyan 8 nci 
maddenin 2 numaralı bendinin halen yürürlükte bulunan şekline göre, Türkiye'deki bir firmanın gi
derlerinin tamamının veya bir kısmmm devamlı olarak yabancı bir firma tarafından Sdehmesj halinde 
daimî temsilcilik münasebetinin 'mevcudiyeti kabul edilme^ lâzımgelmektedir. 

Halbuki birçok yabancı firmalar .böyle bir münasebet bahis konusu olmadığı halde, munıhasıran 
mallarının sürümünü temin maksadiyle, dünyanın her tarafında olduğu 'gibi Türkiye'de de bâzı fir
malar Vasıtasiyle reklâmlar yaptırmakta ve buna ait masrafları da ödemektedirler. Sadece bu yön
den bir alâka ve münasebetin daimî temsilcilik mânasını tazammun edemiyeceğı mülâhazasiyle, rek-
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İâm giderleri ödenmesinin bu halin dışında bırakılması uygun görülmüş ve madde bu şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 5. — Bu madde ile aynı kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 3, 6 numaralı 
bentleri değiştirilmekte ve maddeye 8 numaralı yeni bir bent eklenmektedir. 

Vergiden muaf esnafı tarif ve tadadeden 9 ncu maddenin tedvinine esas olan ana prensip, yıl
lık kazançları yekûnu en az geçim indirimi hadleri dûnunda kaldığı mülâhaza olunan ticaret ve 
sanat erbabını, vergide adalet ve umumiyet kaidelerini zedelemiyecek şekilde tesbit ve tâyin eyle
mektir. Bu prensibin ışığı altında bu defa yapılmak istenilen değişiklikler ilgili bentlere mütenazır 
olarak aşağıda sırasiyle ve kısaca açıklanmıştır. 

Bent 1. — Bu bendin halen yürürlükte bulunan şekline göre, nüfus şartı aranmaksızın bir kısım 
seyyar perakendeci ticaret erbabı mutlak şekilde vergiden muaf tutulmuş bulunmaktadır. Halbuki 
mezkûr işlerden bir kısmının büyük şehirlerde yapılması halinde, bunlardan mükellefiyeti ve hattâ 
defter tutmayı icabettirecek derecede kazanç sağlanabileceği düşünülerek, yürürlükteki bendin vergi 
adaletine uygun bir mahiyet hükmü sayılamıyacağı neticesine varılmıştır. 

Büyük şehirlerde seyyar olarak bu şekilde faaliyette bulunan esnafın, aynı işleri sabit iş yerinde 
yapan ticaret erbabı kadar kazanç elde edebileceği göz önünde bulundurulursa böylece seyyarlar re
kabet şartları bakımından da korunmuş bir duruma getirilmiş olmaktadırlar. Ayrıca bu kabîl mükel
leflerin verginin şümulü içine alınmaları, seyyar esnafın muayyen hususlarda bir ticari disiplin çerçe
vesi içinde faaliyette bulunmalarını temin edecek, bunun da otokontro) bakımından ayrıca faydası 
olacaktır. 

Bu itibarla seyyar ticaret erbabının muayyen nüfustan aşağı, olan mahallerde faaliyette bulun
maları halinde vergiden muaf. tutulmaları uygun görülmüş ve hüküm, nüfusu 50 000 den aşağı olan 
mahallerde motorlu nakil vasıtası kullanmaksızm faaliyette bulunan bilûmum perakendeci seyyar 
ticaret erbabını şümulüne alacak şekilde değiştirilmiştir. 

Bent 2. — Bu bent gezici olarak faaliyette bulunan küçük sanat erbabının vergiden muafiyet 
şartlarını' tâyin etmektedir. Mer'i hüküm bu muafiyetten faydalanacak küçük sanat erbabının hudu
dunu mutlak şekilde tâyin etmiş olup, başka .bir iş sahibinin kıyas yoliyle de olsa bu bent hükmün
den istifadesine imkân bırakmamıştır. Halbuki yaptıkları işler itibariyle aynen bu sayılanlara bonzi-
yen bâzı küçük sanat işlerinin de bulunabileceği nazara alınarak, fıkrada tadadolunan işlerin sonu
na «gibi* edatı eklenmek suretiyle hükme elastikiyet verilmek istenilmiştir. 

Bent 3. — Nüfusu 2 000 den aşağı olan köylerde faaliyette bulundukları takdirde, motorlu-nakil 
vasıtası kullanmış olsalar bile, perakendecilikle iştigal eden seyyar ticaret erbabı ile, bilûmum sey
yar küçük sanat işi yapanların (Müstehlik dışındakilere iş yapanlar da dâhil), durumları icabı olarak 
vergilendirilmesi mümkün seviyede kazanç sağlıyamıyacakları göz önünde bulundurulmuş ve bunların 
vergi muafiyeti de bu bent ile hükme bağlanmak istenilmiştir. 

Diğer taraftan aynı mahallerde bu işlerin sabit iş yeri açılmak suretiyle ifası halinde vergi mua
fiyeti mutlak olarak tanınmamış ve kanunun 47 ve 48 nci maddelerinde zikrolunan şartlar ihlâl edil
diği takdirde bunların mükellefiyet şümulüne girmeleri uygun bulunmuştur. Filhakika bu şekilde 
çok küçük nüfuslu mahallerde aynı işlerin sabit iş yerinde yapılması halinde de, esas itibariyle mü
kellefiyeti sağlıyacak hacımda kazançlar elde edilmesi her zaman mümkün olamazsa da, karayolları 
üzerinde kurulan ve gittikçe inkişaf etmekte olan lokanta ve motellerle benzin istasyonlarının duru
mu nazara alınarak, iş yeri açanlara bu şartlar dâhilinde muafiyet verilmesi doğru bulunmuştur. 

Bu bentte bahsi geçen Ticaret ve Sanat işleri Kanununun 51 nci maddesinde zikrolunan işlerden 
birisi ise, bunların diğer şartları haiz olsalar bile muafiyetten istifade edemiyeeekleri hususu hük 
mün sonunda parantez içinde ayrıca tasrih edilmiştir. 

Bent 6. Bu bent vergi kanunlarımızda el sanatları muafiyeti namiyle şimdiye kadar muhtelif 
şekillerde yer almış .bulunan hükümlere mütenazır bir durum arz etmektedir. 

Halen yürürlükte buiunan.193 sayılı Kanunda, satışlar dükkân açmaksızın yapıldığı takdirde 
muafiyet mutlak olarak tanınmış, ancak bu gibi işleri ücret mukabilinde Gelir ve Kurumlar Ver
gileri mükelleflerine yapanlar muafiyet dışında bırakılmıştır. 
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Bu şekilde ücret mukabilinde faaliyette bulunanların muafiyet hükümlerinden hiçbir Şekilde İs

tifade ettirilmemek istenilmesi, bunların kazanç seviyelerinin her halükârda yüksek olmasından de-
$il, daha ziyade bunlara iş yaptıran vergi mükelleflerinin kontrolünü sağlamaık gayesine matuf 
bulunmaktadır. Mer'i hüküm bir taraftan böyle bir fayda temin etmiş olmakla beraber, diğer ta
raftan da aynı hacımda iş yapanların eşit olmıyan muameleye tabi tutulması neticesini verdiği ve 
dolayısiyle vergi adaletini zedelediğinden, hükmün tadili zarureti hâsıl olmuş ve 47 ve 48 nei madde
lerdeki şartların ihlâl edilmemesi halinde bunların hepsini birden şümulü içine alabilecek bir mua
fiyet hükmü uygun bulunmuştur. 

Ancak mezkûr bentte tadat olunan işler gayrisâfi iradı muayyen olan iş yerlerinde yapılabil
diği gibi, bunların avlu, bahçe, baraka gibi yerlerde de kısmen veya tamamen bunların da dışında 
ifası mümkün olduğundan, 47 nei maddedeki gayrisâfi irat şartına ait 2 numaralı'bendin bunların 
muafiyet şartlan bakımımdan uygulanmasının müşküât arz edeceği ve ihtilâflara sebebiyet verebi
leceği düşünülerek, bu maddenin sadece 1 ve 3 numaralı bentlerindeki şartların aranacağı tasrih 
olunmuştur. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek lâzım gelir ki, ticari kazancılarda götürü usulle gerçek usûlün 
hududunu tâyin eden bahis konusu 47 ve 48 nei maddeler hükümleri burada, yukarıki 3 numaralı 
bentte olduğu gibi, mutlak olarak vergiden muafiyet hudutlarını tâyin bakımından bir kıstas ola
rak kullanılmaktadır. 

Bent 8. Mer'i kanunda mevcut bulunmıyan bu bent ile, her nevi küçük sanat işlerini yapan 
veya gezici olarak perakende ticaret faaliyetinde budunan şahıslardan 60 yaşını doldurmuş olan
lara yine 47 ve 48 nei maddelerdeki şartla/n ihlâl etmedikleri takdirde, nerede ve ne şekilde fa
aliyette bulunurlarsa bulunsular vergi muafiyeti verilmek istenilmektedir. 

Sermayesinden ziyade bedeni faaliyeti ile kazanç elde etmdk durumunda olan bu kimselerin yaş
lılıkları da nazara alınırsa, esasen vergilendirilebilecek seviyede bir gelir elde edemiyecekleri ve 
bu sebeple de böyle bir muafiyetin lüzum ve zarureti kendiliğinden meydana çıkar. Kaldı ki, tasa
rının 10 ncu maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa mükerrer 17 nei madde eklenmek suretiyle, bu 
neviden bir muafiyet, aynı mülâhazalarla götürü usulde vergiye tabi serbest meslek erbabı için de 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

60 yaşını doldurmuş bulunan mezkûr ticaret erbabının 51 nei maddede tadat olunan işleri yap
maları halinde bu muafiyetten faydalanmaları doğru bulunmamış ve bendin «önurida bir husus pa
rantez içinde ayrıca belirtilmiştir. ' 

Madde 6. :— Bu madde aynı kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrasının tadili ile alâkalıdır. 
Sözü edilen fıkra, ortaklıklarda ve tdk işletmede vergi muafiyetinin tâyini bakımından tatbikat

ta birtakım ihtilâf ve teceddütlere esebebiyet verecek bir mahiyet arz ettiğinden gereken tadilâtııı 
yapılmasına lüzum görülmüştür. 

Maddeye ilâve edilen yeni bir hükümle, ayrı ayrı mahallerde bulunan örta'khkîâr'da, ortaklık 
birden fazla işletmeyi içine almış olsa bile, küçük çiftçi muaflığının, ortaMiğın yekûn işletme bü
yüklüğü ve yıllık satış tutarı ölçülerine göre tâyin edileceği hususu belirtilmiştir. 

Diğer taraftan, 52 nei maddede zikrolunan ve tek işletme olarak kabul edilen işletmelerde/ Bu 
işlletmeriin büyüklüğü Ve buradan yapılan yıllık satışların toplamı nazara alınma'k suretiyle' ortak
ların muafiyetinin tâyin edileceği açıklanmıştır. 

Bir çiftçinin her biri muafiyet ölçüleri altında kalan muhtelif zirai işletmelerde başka bâşIcâ 
kimselerle ortaklığı bulunduğu takdirde, bu şahsın vergi muafiyeti bakımından durumu, bu ortak
lıklardan hissesine isabet eden işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarlarmriı toplamına göre tayin 
edilecektir. 

Şahsi işletmesi ve dâhil bulunduğu ortaklıklar müstakilleri muafiyet hudutları içinde' k^iatt^ır" 
şahsın muafiyet hududunun, kendisine ait işletme ile ortaklıklardaki paylan toplamı goz Öftüî de1" 
tutularak tesbitinin uygun olacağı düşünülmüş ve bu husus ayrı bir fıkrada belirtilmiştir. Biti Içip-
lam neticesinde şahsi payların yekûnu muaflık ölçülerini aşmıyari ortakttarın muafiyetinin devanı et-
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meai uygun görülmüş va böylece büyük hisse sahibi ortağın Gelir Vergisine tabi olması yüzün* 
den küçük bir hisseye sahip olan diğer ortakları n muafiyeti kaybetmesi önlenmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun diğer bölümlerinde, eş ve küçük çocukların muafiyetlerinin tesbiti ve 
vergilendirilmesi mevzuunda, aile gelirlerinin toplanması prensibi kabul edilmiş bulunduğundan, 
küçük çiftçi muafiyetinin tâyininde de aynı prensibe uyularak ölçülerin toplu olarak nazara alın
ması uygun görülmüş ve aynı zamanda zirai işle tanelerin bölünmesine mâni olmak için, aile reisi 
meyanına tabi gelirlerde, 12 ve 13 ncü maddede mevcut ölçülerin topluca uygulanacağına dair 193 
sayılı i Kanunda mevcut olan hüküm aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 7. -— Jiu madde aynı kanunun 11 ııci maddesinin tadili ile ilgilidir,. 
Bu maddenin halen yürürlükte bulunan şekline göre, diğer ticari ve meslekî kazançları dola-

yısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine »tâbi bulunanlar, küçük çiftçi muaf lığından faydalanama
maktadırlar, Böyle bir hüküm esasen defter tutmakta ve yıllık beyanname vermekte olan şahıs
ların zirai işletmeleri için de hesap tutabilecekleri mucip sebebine dayanmakta ise de, çok küçük 
bir zirai işletmenin ımunlhasınan bu sebebe istinaden vergi mevzuuna alınması hakkaniyette uygun 
bulunmamıştır. Bu gibi şahısların, arz olunan duranları göz önünde bulundurularak zirai işlet
melerine ait muafiyetin tâyininde, 12 ve 13 nciı maddedeki lölçüllerin yarı yarıya nazara alınma
sı uygun (bulunmuş ve maddenin ikinci fıkrasında buna göre tadilât yapılmıştır. 

Madde 8. — Bu madde aynı kanunun 12 nci maddesinin değiştirilmesiyle alâkalıdır. 
Küçük çiftçi muafiyet hudutlarının, işletme büyüklüğü ve satış tutarı lolmak üzere dki ölçüye 

göre tesbit edilmiş olduğu tmıalûmldur. (Bu demektir İki, her hangi bir işletme ısahibi 12 nci ımaidde-
de kayıtlı genişlikte bir araziyi ektiği, belirli miktarda ağaç ve hayvana sabip bulunduğu takdir
de Gelir Vergisine tâbi olacak veya (bu sayılar ve ölçüler ne miktarda olursa olsun, 13 ncü mad
dede yazılı satış ölçülerini aıştığı takdirde, yine vergiye tabi tutulacaktır. 

Ticari kazançlardaki gayriısâfi irat ve satış ölçülerine paralel iki kıstas gibi kabulü müm
kün olan bu ölçülerden biri ile iktifa edilmesi ve böylece durumunun basite ircaı hâtıra gelebilir-
se de, bu ölçülerin her ikisinin de muhafazasında lüzum ve zaruret görülmektedir. 

Filhakika, saJdece yıllık muayyen satış tutarı ölçüsü ile iktifa edildiği takdirde, idare tara
fından mükellefiyetin tedbirinde müşkülâtla karşılaşılacaktır. 

Böyle bir duruma meydan vermemek üzere, muayyen kazanç seviyesini sağlıyacak büyüklükte 
olan işletmelerin satış ölçülerine bakılmaksızın mükellefiyete alınmaları zaruri görülmektedir. 

Burada kıstas olarak az verimli işletmelerin büyüklük ölçülerinin esas alınması, verimli bölge
lerde bulunan ve mükellefiyeti gereken daha küçük ölçüdeki işletmelerin, muafiyet huduttan için
de bırakılması gibi bir netice doğuracağı hatıra gelebilirse de, bu işletmelerin de muayyen satış 
hadlerini tecavüz etmeleri sebebiyle, 13 ncü madde gereğince vergiye tâbi tutulmaları imkân dâ
hiline girebilecektir. 

Bu maddede yapılan tadilât üe, 193 sayılı Kanunda belirtilen ölçüler % 50 ilâ % 166 nispetleri 
civarında artırılmış ve bu suretle küçük çfitçi muafiyet hududu genişletilmiştir. 

Ayrıca, maddede sayılan gruplardan ikisinin bir arada yapılması halinde, her bir grup için be
lirtilmiş olan Ölçüler ayrı ayrı aşılmadığı takdirde, muafiyetin devam edeceği; bu gruplardan iki
den fazlasını içine alan zirai faaliyetler bir arada yapıldığı takdirde, her bir ziraat grupuna ait bü
yüklük ölçülerinin ayrı ayrı aşılmaması şartiyle, keza muaflık halinin mevcudolacağı derpiş olun
muştur. 

Madde 9. —- Bu madde aynı Kanunun 13 ncü maddesinin tadiline taallûk etmektedir. 
Bu tasanda muaflık şartlannm tesbiti bakımından aranılan yıllık satış haddi, 15 000 liradan 

30 000 liraya çıkanlmış bulunmaktadır. Bu suretle, satış tutan ölçüsü, işletme büyüklüğü ölçüle
rinde yapılmış olan artırmalara muvazi olarak, 193 sayılı Kanundaki 15 000 liralık miktara naza
ran % 333 nispetinde yükseltilmiştir. 

Madde 10. — Bu madde ile aynı kanuna mükerrer 17 nci madde eklenmektedir. , 
Malûm olduğu üzere götürü usulde vergiye tâbi serbest meslek erbabı; 193 sayılı Gelir Vergisi 

Kanununun 69 ncu maddesinde sayılan ebeler, sünnetçiler, sağlık memurlan, arzuhalciler ile gerçek 
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kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek olan ve 
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icabettirmiyen benzeri serbest meslek sahipleridir. Bunlar ser-
mayeleriyle değil sırf emekleriyle çalışan bir zümre olduğundan 60 yağını doldurduktan sonra ver
gi ödiyecek miktar ve nispette kazanç sağlıyamamakta ve bu bakımdan vergiden muaf tutulmaları 
uygun görülmektedir. 

Filhakika aynı mucip sebeple 5 nci maddenin 8 numaralı bendinde 60 yaşını dolduran küçük sa
nat ve gezici surette faaliyette bulunan parakende ticaret erbabı, Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 
48 nci maddelerinde tâyin edilen götürü Gelir Vergisi şartları dâhilinde kalmak kaydiyle tamamen 
vergiden muaf tutulduğu gibi, 14 ncü maddenin 13 numaralı bendinde de ücretleri götürü usulde 
tesbit edilen hizmet erbabı için aynı mahiyette bir muafiyet tanınmıştır, ı 

İşte durumları aynı bulunan bu mükellef zümresine diğerlerine mütenazır bir muafiyet tanımak 
için bu madde tanzim edilmiştir. 

Madde 11. — Bu madde aynı kanunun 18 nci maddesi hükmünü tadil etmektedir. 
Bahis konusu tadilât ile 193 sayılı Kanunun bu maddesine; telif kazançlarının sadece müellifle

ri tarafından değil kanuni mirasçıları tarafından tasarrufu halinde de faydalanılmasını Bağlıyacak 
bir hüküm ilâve edilmiş ve 5 000 liralık gayrisâfi kazanç ve irat miktarı 10 000 liraya çıkarılmış; 
bu kabil kazançların yabancı memleketlerden elde edilmesi halinde, istisnadan faydalanacak mikta
ra ayrıca 40 000 lira daha eklenmiştir. 

Telif haklan veraset tarikiyle mirasçılara intikal ettiğine göre bu hakları istimal edenlerin aynı 
şartlar dâhilinde istisnadan faydalanmaları tabiî bulunmuştur. 

Madde 12. — Bu madde aynı kanunun 21 nci maddesinin 1 nci fıkrasını değiştirmektedir. 
Tasarıda mevzuubahüs fıkra hükmü, bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 5 000 lirayı 

aşmıyan gayrisâfi ıgayrimenkul sermaye iratlarının vergiden müstesna olması sağlanacak şekilde 
değiştirilmiş ve bu istisna İçin mevcudolan 10 Q00 lirabk plâfon fıkradan çıkanlmıştır. 

Bilindiği gibi gayrimenkul sermaye iratlan için tanınmış olan 2 500 liralık istisna, geçim in
diriminin tatb&kından sonra bu miktar dâhilinde kalan gayrimenkul sermaye iratlarında bir vergi 
doğmadığından lüzumsuz beyanname vermek külfetini bertaraf etmeye matuf bulunmaktadır. 

Mevcut en az geçim indirim Ih'aderi muvacehesinde istisna haddinfin 5 000 liraya iblâğı uygun 
bulunmuştur. 

Bu istisna teşvik ve himaye gayesinden ziyade teknik bir zarurete istinadettJiğinden, istisna 
haddi aşıldığında iradın tamamının vergilendirilmesi muvafık görülmüştür. 

Madde 13. — Bu madde aynı kanunun 23 ncü .maddesinin 2 numaralı 'bendini değiştirmekte 
ve maddeye aşağıdaki bentleri eklemektedir. 

2. Çiftçiler nezdinde çalışan ziraat işçilerinin ücret istisnalarında mevcut ikiliğin izalesi mak-
sadiyle fıkrada yapılan değişiklikle istisna umumüeştirilmişfcir. 

12. Bir iş ve sanat öğrenmek için terzi, berber, Iranduracı, demirci ve aşçı gibi esnaf nez
dinde çalışan 18 yaşından aşağı çocuklar umumiyetle, nezdlerinde çalıştıkları patronlardan ücret 
almamakta ve sadece bahşiş olarak müşteriden cüzi bir miktar para -kabul etmektedirler. Üstelik 
bunlar küçük olmalun dolayısiyle en az geçim indiriminden de çok zaman istifade edememek
tedirler. 

Bu durumun ıslah ve telâfisi maksadiyle 28 ncü maddeye konulan hüküm ile bunlara bir 
muafiyet tanınmış olmaktadır. 

Ancak, gerçek usulde vergiye «tâbi olan ticaret ve sanat erbabı nezdinde çalışan çıraklara 
yüflcsek ücret ödenmiş gibi göstermek suretiyle vergi kaçakçılığına sebebiyet verileceği mülâha-
zasiyle; bu muafiyet, sadece ticari kazanılan götürü usulde tes'bit edilen ticaret erbain yanında 
çalışan çıraklara hasredilmiştir. 

13. Ücretleri götürü usulde tesbit ediilen «hizmet erbabından 60 yasini doldurmuş bulunanların 
ücretlerine tanınmış bulunan bu muafiyet hükmü; 10 ncu madde ile götürü usulde vergiye tabi 
olan serbest meslek erbabından 60 yaşını doldurmuş 'olanlara ait hükme mütenazır öjarak konul
muştur. 

M. Meclisi (S. Sayın : 48) 



— 8 — 
Madde 14.• <*- Bu madde, ajrnı kanunun 34 ncii maddesinin tadili ile alâkalıdır. 
En az.geçim indirimi, aile relisi sıfatiyle vergiye tabi bulunanların gelirlerine uygulanmak

tadır. Ancak tatbikatta, aile reisinin gelirinin meveudol'maması halinde en az geçim indiriminin 
aile .fertlerinden. kimin gelirine uygulanacağı tereddütler doğurmuş bulunmaktadır. Bu tereddüt
leri gidermek ve teklif adaletini sağlamak maksadiyle aile gelirinde indirimlin ne suretle uygu
lanacağı sarih şekilde bir /hükme bağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 15; — Tasarının bu maddesiyle aynı kanunun ikinci kısmının sonuna sekizinci bölüm 
olarak «Yatınm indirimi» ne mütaalTik hükümler eklenmektedir. 

i Bölümün ek 1 nci maddesinde, yatırım indir iminin mahiyeti açıklanmaktadır. 
Bu maddeye göre, ticari, sınai ve zirai sahada yatırım yapmış olan bir Gelir Vergüs'i 'mükel

lefi bu yatınm tutarının muayyen bir kısmını, gerek yatınm yapmış olduğu işletmeden gerekse 
diğer ticari işletmelerinden elde etmiş olduğu ticari kazançlarından düşebilecektir. Aynı şekil
de zirai sahaya yatırım yapan bir çiftçi, bilûmum zirai kazancından mevzuubanis indirim tutarını 
tenzil edebilmek hakkına sahibolaçaktır. 

Ek 2 nci 'macldede, yatınm indiriminin uygulanması bakımından aranılan şartlar belirtilmek
tedir. Meyzuu'bahjs şartlar maddenin 1 - 5 nçi bentlerinde açıklanmış olup indirimden istifade 
edebilmek için bunların topluca yerine getirilmiş olması zaruridir. 1 - 5 nci bentlerde belirtilen 
şartlar ve ilgili açıklama bu bentlere mütenazır olarak aşağıda sırasiyle arz ve izah edilmiştir : 

1. İndirimden istifade edebilme bakımından aranılan ilk şart, indirimin uygulanacağı ticari 
ve zirai kazancın bilanço esasına göre tesbit edilmiş olmasıdır. 

Bu bölümün ek 7 nci maddesinde de belirtildiği üzere indirimin kanun hükümlerine göre ya
pılıp yapılmadığını takibedebilmek için yatırımla ilgili sarfiyat, her yılın kârından düşülen in
dirim miktarları ve sair hususların ticari defterlerde gösterilmesi gerekmektedir. İşletme defte
rinin bünyesi bu nev'i bilgileri gösterebilecek bir durumda olmadığından, kazançlannı bu deftere 
müsteniden tesbit edenler hakkında indirim yapma hakkı tanınmamış ve bu hak ticari ve zirai 
kazancını bilanço usulüne göre tesbit eden gerçek kişilerle kollektif, âdi ve komandit şirketle
rin kazançlanna hasredilmiştir. 

2. İndirimin uygulanmasmid'a aranılan ikinci §art, yapılan yatmnv Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca hazırlanan kalkınma plânlanna uygun bulunmasıdır. 

Malûm olduğu üzere ekonomik kalkınmanın temel şartı, yatırım hacmim artırmak ve yatınm-
dan âzami sosyal faydayı sağlamaktır. Bu bakımdan yatırımların bir plânlama anlayış ve esası 
dâhilinde yapılmış olması icabeder. Bilhassa bizim gibi az gelişmiş 'bir memlekette ekonomik kal
kınma ve gelişmenin plânsız bir şekilde gerçekleşemiyeceği aşikârdır. Bu itibaria.hususi sektöre 
ait yatınmlann Devlet Plânlama Teşkilâtınca hazırlanan kalkınma plânlarına uygun olması za
ruri görülmüş ve ek 2 nci maddenin 2 nci bendine bu. ma'ksadı temine matuf hüküm konul-. 
muştur:: • 

3. Yatınım indirimli için kabul edilmiş olan diğer bir şart, 3 ncü bentte açıklanmıştır... 
Bu bent hükmüne göre, istihsali genişletmiye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye 

mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştırma
lara, çalışma güvenliğini sağlamaya ve yabancı turist celbine matuf yatırımlar, indirimden 
faydalanmaktadır. Münhasıran mesken inşası ve arazi edinilmesi, istihsali artmcı mahiyette gö
rülmediğinden, indirimden istifade bahis konusu olamıyacaktır. Ancak İdare binaları, personel 
lojmanları, revir, hastane gibi sosyal tesisler indirim şümulüne dâhil edilmiş bulunmaktadır. 
Eezâ ziraatte-kullanılan kimyevi gübre ve ilâç tedariki için yapılan yatıranlar, îstî'hsaji artırıcı. 
mahiyette .olduğundan, indirimden istifade ettirilmiş, yedek parça bedelleri ha'kkında ise böyle 
bir istisna tanınmamıştır. 

Diğer taraftan, memleket dahilinde evvelce kullanılmış olan eski değerlerin yatınm indiri
minden istifade etmesini önlemek gayesiyle, yukarda bahsedilen yatıranlarla alâkalı: bina, .maki-
na,, tesisat, teçhizat, taşıma.,;ras,ıtası ve benzeri kıymetlerin yeni olması şartı,, ek 2 nci maddenin 
sonuncu fıkrasında aynca belirtilmiştir. . : ,,; 
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Âktîf değerlerin yeni olması, 'bunların memleket içinde kullanılmamış bültanma£ınf ifâde et

mektedir. Ancak ek 5 nci maddeye müsteniden indirimden istifâde hakkını haiz aktif değerlerin 
tamamen veya kısmen diğer bir ferdi teşebbüse veya kuruma satis veya devri halinde, satın ve. 
ya devir alanın indirimden faydalanmaya devam etmesi kabul edilmiş bulunduğundan; bu 
nev'i kıymetler, tabiatiyle memleket içinde kullanılmış eski değerler olarak telâkki edilmiye-: 
çektir. ' 

4. Yatırım indirimi bakımından zaruri görülen dördüncü şart, yapılan yatırımın 250 000 li. 
radan az olmamasıdır. Pevlet Plânlama Teşkilâtınca (hazırlanan bölge kalkınma-plânları şümu
lüne giren yatırımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem. ve özellik ıarz. ettiği Yük
sek Plânlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet kokarında ve genel olarak ziraatte bu. as
gari had 125 000 lira olarak tesbit edilmiştir. .-

îkinci maddenin 4 ncü bendine böyle bir hükmün konulmasında maksat, ciddî ve büyük,çap
taki yatırımları teşvik etmektedir. ,. r. 

Ziraat sahasındaki yatırımlar, umumiyetle diğer sahalardakilere kıyasîa büyük tesisat şeklin
de olmayıp, traktör mubayaası, sulama tesisatı,ilâçlama, kimyevi gübreleme ve topr&ğı^ziraate 
elverişli halle getirme gibi masraflar şeklinde tecelli ettiğinden, bu nev*i yatırımlar için 125?000 
liralık asgari had esas alılmış ve Devlet Plânlama Teşkilâtınca .hazırlanan.bölge kalkınma plânr 
lan şümulüne giren yatırımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir ehemmiyet ve husuşir. 
yet arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet.kolları daha.ziyade teş
vike şayan görüldüğünden, aynı 125 000 liralık asgari had burada da kabul edilmiştir. . 

5. Yatırım indiriminden istifade edebilmek için lüzumlu görülen 5 nci şart ise,, yatırıma ait 
plânların, projelerin ve finansman hesapları ile projenin tahakkuku için derpiş.olunan müddetin,. 
Devlet Plânlama Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle, Maliye Bakanlığında kurulu. «Yatırım 
Komitesi» tarafından tetkik ve yukarda sözü edilen şartların,t mevcudiyetinin tasdik,.edilmiş ol
masıdır. . /. ;• 

Ek 2 nci maddenin 3 ncü bendine ait gerekçede de izah .edildiği; gibi, memleketimizin ekona-.. 
m'ik kallkınması gelişi güzel yatırımlarla mümkün olmayıp ancak sele'ktljf bir plân dairelinde: arzu* 
lanan seviyeye ulaşacağından, hususi sektörün münferit yatırım taleplerMn DeyleJ; Plânlama Teş
kilâtının genel ve bölge kalkınma plânına nazaran uygun olup olmadığını araştırmak gerekir. Bu 
sebeple ferdî yatırım taleplerinin kalkınma/plânlarına uygunluğunu tahkik, yatırımla il|İÎİ plan, 
proje ve finansman hesaplarım tetkik,,yatırımın belirli bir,süre iç'inde .ikmal edilip edlime4ifini 
kontrol, yukarda sırasiyte 1 r 4 ncü paragraflarda jzaih edilen şartlann. .mevcu^iyetini ineklemek: 
ve gerekli müsaadeyi vermekle görevli bir organm kurulması zaruri görülmüş ve 'İm maksatla 
ek 2 nci maddenin 5 nci bendi ile Maliye' Bakanlığında bir" «t"âtirim Komitesi» niıi' kurulması 
derpiş olunmuştur. 

Ek 3 ncü maddede yatırım indiriminin mevzuu ve riisbeti tâyin edilmektedir. ., . 
Bilindiği gibi millî ekonomiye munzam yatırım imkâ^an'"sa^am^njh\/eny"»]tWlı ve7 tesirli •" 

çaresi, tasarrufları artırmak yolunda alınacak tedbirlerje ilgili bulünmaktMiV 
leketimizde ilk defla tatbik edilecek olan yatırım indirimi müessesesinin, 'Mr^âh^ap^_ :yatiri^an' 
teşvik edecek, diğer yandan da yatırımların işletmelerin kendf öz''kaynalklarmdan'"ayrılacak fon
lardan fin'anse edilmesini sağlıyacak bir%arekter taşıması u^guri btilunmüştuT: •••'.•••:»••'•• 

Bu maksatla, ek 3 ncü maddenin metnine, yatırım iırdirlminm^ 
şı'lanan veya sağlaman yatırım -miktarına' uygulanacağına dair bir' hüküm- konulmuştur: '• Yatırım:: 

indirimi' matraihımn tâyininde, öz sermayeden karşılanan V e y a - ^ ^ 
Kanununun 192 nci- maddesindeki özsermaye tarifi göz1'önünde tuMffi 
tır. Bahis konusu madde' hükmü muvacehesinde öz siermayödeıi yatırıma' ttahsis edilecek' kaynak ' 
lar, işletmeye kuruluş anında vazedilen sermaye iler işletme' J'Sermayesİnie4 sonradan - yapılan' ilâ
velerden; gerek kanuni mecburiyetlere uyulmak suretiyle "ve1, gefel&e' ̂ İhtiyari ;bl'arâ'k ayfıianv h«r̂ 1 

çeşit yedek akçelerinden, işletmelerin henüz yedek akçe*'mahlyMni^ 
tılmamlş veya işletmeden çekilmemiş' kazançlardanj-tereîkfâ^e^cöl^r. h •' -•••'''" '-• ' -•:-;-- ' 
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öz sermayeden sağlanan kaynaklar dışında, işletmell'erin gerek bankalardan ve gerekse üçün

cü şahıslardaıi temŞn etHikleri kredilerle veya tahvil ihracı suretiyle sağladıkları fonlarla y&pacak-
lan yatomüaf, yaijrım in4iı^4ndenifaydala>ıamıyaeakıti'r. k 

Ek 2* nd maddede belirtilen en az yatırım hadleri, münihaisıran öz sermayeden karşılanan 
yatırım miktariha feöre değil, kredi ile karşılanan yatırım 'kısmı da dâÜitl olmak üzere genel ya
tırım toplamı göz [önünde tutulmak suretiyle tatbik olunacaktır. 

Bu ınt$4d!ede derp&ş olunan nisbet, zirai yatı liralar ve bölge kallkınmasiyle illgi'li yaitırum'larda 
% 40, di|*lİerinde %. 30 dur. 

Vergi ̂ ânunîaraıda yatıran Mirimi müessesesini kabul efcmüş olan yabancı memleketlerde 
mezkûr indirim niteletti % 10 - 30 arasında değişmekte ve % 20 aıin üstünde bir lindirim tanıyan 
memlekelİerde iSe/'yatırımm mevzuunu! teşkil efden kıymetller için aynca amortisman "hakkı ta
nınmamalıdır. Halbuki bu tasanda, yatırımı tef/Vİk gayesiyle, mükellefler için hem yaltırraı în-
düriıninden istifade edebilme, hem de yatırım konusunu teşkil eden aktif «kıymetler üzerinden 
normal veya azalan bakiyeler ('Degressif) usulüne ıgöre amortisman yapma hakkı klabul 'edilmiş 
bulanmaktadır. 

Ek 4 $cü maddenin 1 nci fıkrası ile, yatırım konusunu teşkil eden değerlerin, işletmenin aktifine 
girdiği tajpvim yılından itibaren indirimden istifade etmesine imkân verilmektedir. Böylece ek 3 ncü 
maddeye göre tâyin olunan öz sermayeden karşılanan yatırım tutarı üzerinden bu maddede yazılı 
mabetlere göre hesaplanacak 'miktar mevzuubahis değerin aktife alındığı takvim yılından başlamak 
üzere, teşebbüsün o yıla ve mütaakıp yıllara ait vergiye tâbi ticari veya zirai kazancından tamamen 
malhsubedilineeye kadar düşülebilecek ve bilançonun zararla kapanması sebebiyle her hangi bir yılda 
indirim yapılamadığı •takdirde, bakiye kısmın mütaakıp yıllar kârından tenzili mümkün olacaktır. 

Aynca 'maddenin 2 nei fıkrasında derpiş olunan hüküm ile, kısım kısım ikmal edilerek bilançonun 
aktifine al^ıan kıymetîîerin yukarda izah edilen esaslar dâhilinde indirimden faydalanması kabul edil
mektedir. Yalnız bu suretle yapılacak olan kısmi indirimler toplamının, genel yatırım tutarı içinde öz 
sermaye il# sağlanan veya karşılanan kısmın toplamına indirim nisbetindn uygulanması suretiyle bu
lunacak mittan aşmaması esas olduğundan, maddede bu hususun kaydedilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Ek 5 nc| maddede, yatıran indirimine mevzu aktif değerlerin satış veya devrine ait hükümler yer 
atmaktadır. 

Bu maddenin (a) ve (b) bendi, yatıran konusunu teşkil eden değerlerin tamamen veya kısmen sa
tış veya devri halinde taraflann durumu yönünden tatbilçı gereken hükümleri muhtevidir. (C) bendi 
ise, yatınm şartlarının ihlâli halinde yapılacak muamele şeklini tâyin etmektedir. 

Kompte ̂ esişlerde yatırım tamamlandıktan, diğer yatırımlarda istimal ve istihsale başlandıktan 
sonra yatırım konusunu teşkil eden aktif değerlerin, başka bir gerçek kişiye veya kuruma satış veya 
devri halinde, yatırandan aranılan gaye devam etmekte olduğundan, bu maddenin (a) bendi ile, mez
kûr kıymetleri devralan şahıs veya kurumun bakiye indirimden faydalanması; buna mukabil evvelce 
indirimden istifade etmiş olan satıcı veya devreden hakkında başka her hangi bir muample yapılma
ması yani bu mükellefin evvelce istifade ettiği indirimler dolayısiyle evvelki vergilerinde bir düzelt
me yoluna gidilmemesi: temin edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, komple tesislerde yatıran tamamlanmadan, diğer yatırımlarda istimal ve istih
sale l?aşlanm|adan, meyzüubahis aktif değerlerin toplu olarak başkalarına satış veya devri halinde bu 
durum mükellef yönünden yatıran indirimi müessesesinin ihdas sebebine aykırı görüldüğünden, sa
tıcı veya devredenin himaye edilmemesi lâzımıgeleceği kabul edilmiştir. Aksi takdirde satış veya de
vir anına War'indirimden istifade etmiş olan esiri sahip* evvelki yıllarda az vergi ödediği veya hiç 
vergi öâemediğijgib^yatınmı ikmal edip istihsale, de başlamamış olması sebebiyle, avantajlı bir duru
ma girecektir. Bu bakımdan yatırım indirimi müessesesinin kötüye kullanılmaması için sözü edilen sa
tış veya devir (hallerinde, zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergilerin tahakkuk ettirilerek % 20 
oezasiyle satıcı veya devredenden tahsil edileceğine dair hüküm ihdas olunmuştur. 

Ek beşinci maddenin (b) bendi, yatıran indiriminden kısmen faydalanmış veya hiç faydalanma-

M- Meclisi (S. Sayısı: 49) 



mış aktif değerleri tamamen veya kısmen satm veya devir alanın durumuna dair (hükümleri ihtiva et
mektedir. 

Yukarda da bahsedildiği gibi, indirimden faydalanan bir kıymeti satm veya devir alan indirim
den istifade edebilmektedir. Yalnız yeni sahibin bu haktan istifadeye devam edebilmesi için yatıran 
indiriminden gözetilen ıgayenin değişmemiş olması icaıbettiğinden, (b) bendinin parantez içindeki 
hükmü ile, yeni sahihin de evvelki sahip gibi, ek 2 nci maddede açıklanan yatırım indirimine ait 
şartları toplu olarak haiz olması kaydı konulmuştur. 

Ayrıca, yüksek fiyatlar üzerinden satış veya devir suretiyle yeni sahibin fazla miktarda 
indirim yapmasına matuf muvazaalı hareketlerini önlemek amaciyle, yeni sahibin, şatmalma 
veya devir bedeli yerine evvelki sahibin indiriminde nazara alınan aktif değer yeni sahibin 
faydalanacağı indirim için esas alınmıştır. Maddeye göre, bu aktif kıymet üzerinden indirim ya
pılmamış olduğu takdirde, yeni sahip kendisine tanınmış olan nisbette indirim yapmaya bağ
lıyacaktın*. Evvelce kısmen indirim yapılmış ise, keza yeni sahibin durumuna uyan nisbet üze-
•rinden hesaplanacak indirim tutarı tamamlanıncaya kadar indirime devam olunacaktır. An
cak bakiye kısım, bahis konusu aktif değerler için daha önce istifade edilmiş indirimlerin sa
tın veya devir alanın istifade edebileceği indirimden tenzili suretiyle bulunacak miktarı aşa-
mıyacaktır. 

Yanlış anlamalara sebebolabilecek mahiyette olan bu'hükmün lâyikı veçhile aydınlanabümesi 
için bu mevzuda tatbiki bir misal verilmesi faydalı görülmektedir : 

Bilindiği gibi, ek 3 ncü maddede normal indirim nisbeti ;% 30, zirai yatırımlarla bölge kal
kınması ile ilgili yatırımlarda ise bu nisbet % 40 olarak tesbit edilmiştir. Bu vaziyette '% 40 
indiriciden istifade eden bir kıymet, % 30 nisbetinde indirimden faydalanacak bir şahsa, dev
redildiği zaman yeni sahibin kendisine uygun nisbette yani % 30 nisbetinde indirimden istifade 
etmesi lâzımgelir. Bu hale göre bilfarz 2 000 000 lira değerinde ve ;% 40 indirimden faydalan
mak hakkına haiz bir yatırım dolayısiyle devir veya satış zamanına kadar 400 000 liralık bir 
kısım ticari veya zirai kazançlardan indirildikten sonra bu aktif kıymet #>30 .nispetinde 
indirimden faydalanmak hakkına haiz diğer bir gerçek kişiye satıldığı veya devredildiği tak
dirde, yeni sahibin ticari kazancından indirebileceği miktaır şu şekilde hesaplanacaktır. 

Yeni sahip 2 000 000 liralık değer üzerinden kendi durumuna uygun nisbette yani 2 000 000 
X % 30 = 600 000 lira indirim yapma hakkına sahip bulunduğuna göre, devir tarihinden 
sonra 600 000 - 400 000 = 200 000 liralık bakiye indiriminden istifade etmek hakkını haiz ola
caktır. Şayet evvvelce faydalanılmış olan indirim miktarı 400 000 lira olmayıp 700 000 İkaya 
baliğ olduktan sonra satış vâki olursa, yeni sahip için tanınmış bulunan 600 000 liralık âza
mi had evvelce aşılmış olacağından tabiatiyle yeni sahip için indirime devam etme bahis konusu 
olamıyacaktır. 

Aynı değer (2 000 000 liralık tesis) % 30 indirimden istifade etmektje olan bir şahıs tara
fından 300 000 lira indirim yapıldıktan sonra % 40 incĞrim nisbetinden, faydalanan bir şahsa 
devredildiği takdirde, yeni sahibin faydalanabileceği kısım şöyle olacaktır : 

Evvelki sahip kendisi için tanınan âzami 2 000 000 % 30 =- 600 000 liranın 300 000 liralı^ 
kısmından istifade ettiğine nazaran, yeni sahi o, kendisi için tanınan âzami miktar 2 000 Ö00 
X % 4 0 = 800 000 liranın evvelce istifade edilmiş olan 300 000 liradan bakiye kalan 500 000 
lirasından faydalanabilecektir. 

Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri arası nda indirim nisbeti bakımından bir farklılık 
derpiş edilmediğinden, bir kurumdan gerçek kişiye veya gerçek kişiden kuruma satış veya 
devir halinde durum değişmiyecek ve yukarda belirtilen esaslara göre muamele yapılacaktır. 

Ek 5 nci maddenin (c) bendi, yatırım indirimi ile güdülen gayenin dışına çıkacaklar hak
kında tatbiki gereken hükümleri derpiş etmektedir. 

Bu bentte, yatırımla güdülen gaye dışında indirimden istifade etmiş değerlerin parça parçai 
satılması veya ek 2 nci malddede sayılan şartların hangi safihada olursa olsun ihlâl edilmiş olması 
halinde, vergi ziyaı vâki olmuş sayılacağı ve evvelee yatırım indirimi dolayısiyle zamanında ta« 
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ba/kkuk ettirilmemiş olan vergilerin Yergi Usul Kânunu hükümleri dairesinde cezalı 'olarak alına
cağı hükme bağlanmaktadır. 

Iiu bölümün ek 6 nci maddesinde, Yatırım Komitesinin 'kuruluş, görev ve yetkileri ile çalışma 
usulleri ve üyelere verilecek ücretlerin bir tüzükle teslbit edileceği belirtilmektedir. 

Ek 7 nci maddede ise, inceleme sırasında indirimin mevcut hükümlere göre tatbik edilip edil
mediğini araştırmak maksadiyle, mükelleflerin muhasebelerini, yatırım indiriminden istifade ettik
leri miktarların seneler itibariyle takibini temin edecek tarzda tanzim etmeleri lâzımgeleceği hu
susu açıklanmaktadır. Ayrıca, lüzumlu istatistik! bilgileri toplamak için yıllık beyannamelerde ay
nı malûmatın gösterilmesi, bu maddenin 2 nci fıkrasında zikredilmiş bulunmaktadır. 

• Madde 16. — Bu madde aynı kanunun 37 nci maddesinin 5 ve 6 numaralı bendlerinin tadili ile 
alâkalıdır. 

Meriyette Ibulunan 37 nci maddenin 1 nci fıkrası, ticari kazancı umumi olarak tarif etmekte 
ve 2 nci fıkrası ise, devamlı bir karakter arz eden bâzı faaliyetlerden doğan kazançları ticari ka
zanç saymaktadır. Ancak bu devamlılık karakteri ifade olunurken 2 nci fıkrasının 4 ncü bendinde 
«Devamlı olarak uğraşanlar» ve 5 nci bendde «îjtigal edenler» tâbiri 'kullanılmış bulunmaktadır. 

Sözü edilen iki benddöki tâbirler aynı anlamda kullanıldığına göre, yeknasaklığı tem.n ede
bilmek için iki ifadenin tevhidi uygun görülmüş ve Ibu maksatla 5 nci bendde kayıtlı «... ile iştigal 
edenlerin» ibaresi «... devamlı olarak uğraşanların» şeklinde tadiL edilmiştir. f 

Diğer taraftan, satmalman veya trampa suretiyle i'ktisab olunan arazinin parsellenerek 'kısmen 
veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlarla ilgili 6 nci bend, diğer 'bendlerdelri prensübe 
uygun olarak, bu nevi parselleme işini devamlı şekilde yapanları şümulü içine alacak tarzda de
ğiştirilmiş ve bu maksadın tahakkuku için fıkra, satmalman veya trampa suretiyle iktisap olunan 
araziyi beş yıl içinde parselliyerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya ta
mamen satan kimselerin bu işlerden elde ettik eri 'kazançları kavrıyacak hale getirilmiştir. 

Madde 17. — Bu ımadde, aynı kanunun 40 nci maddesinin 5 numaralı bendinde yapılmış olan 
tadilât ile ilgilidir. 

Bu madde ile esas itibariyle münhasıran ticari faaliyette ve ticari Ikazancın elde edilmesi mev
zuunda kullanılan satışların masraflarının gideryazılması temin edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarı ile ilâve olunan ve parantez içindeki hükümle bu nevi vasıtaların aynı zamanda zati ve 
ailevi" ihtiyaçlar için de kullanılması halinde bunların masraflarının tamamının değil yarısının ya
zılması uygun bulunmuş ve bu hususta gereken saralhat verilmiştir. 

Madde 18. — Bu madde aynı kanunun 46 nci maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. 
Götürü usule göre vergilendirme şeklinden bahseden mer'i 46 nci maddenin 1 nci fıkrasında 

bu zuimreye dâhil mükelleflerin tesbit edilmiş olan derecelerden hangisine gireceğinin tesblti hu
susunda her hangi bir hüküm ihtiva etmemektedir. Bahis konusu eksikliği tamamlamak ga
yesiyle maddeye bir ilâve yapmak zaruri görülmüş ve bu maksatla «mükelleflerin Vergi Usul 
Kanununa göre tesbit edilmiş olan derecelerden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca tesbit 
olunacak esaslar :dâhilinde vergi dairesi tarafından • tâyin edilir» şeklinde bir hüküm mad
deye eklenmiştir. 

Götürü matrahların takdirinde muhtemel hataları izale ve aşırı takdirleri önlemek mak
sadiyle; bilûmum iş ve meslek nevilerine şâmil olmak üzere götürü matrahların âzami mikta
rının 8 000 lirayı geçmiyeceğine dair bir hüküm de maddeye ilâve edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca mer'i hükme nazaran, âdi : ortaklık şerikleri ile aynı işi müstakillen yapan götü
rü usule tabi mükelleflerin eşit'miktarda vergi ödemeleri, ikinciler aleyhine bir durum yarat
tığından, bu mahzuru ortadan -kaldırmak için maddeye, âdi ortaklıklarda götürü kazanç his
sesinin, ortaklığın girdiği sınıf • ve dereceye göre bulunan kazanca her ortak için % 30 nis-
betinde zam yapıldıktan sonra bulunan miktar,' ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nisbet-
lerine/ bö^le bir "mukavele mevcut değilse ortak sayısına bölünmek suretiyle tesbidedileceğine 
dair bir hüküm-eklenmiştir. 

Diğer taraftan, âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer bdr şahsi îşle meş-
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gul olanların gerçek veya götürü: usullerden hangisijle göre yergil^ndirilıeceğini tâyine mütaal-
lik hükme vuzuh verilmiştir,. Bu gibi şahısların mükellefiyet durumlarının- teşMiınde* şahsi 
işe ait iş hacmi ve gayrisâfi irat ölçüleri ile ortaklıktan (varsa ortaklık mukavelesinde yazı
lı hisse nisbetine göre, yoksa ortak adedine eşit olarak bölünmek suretiyle tayin olunarak) 
hissesine düşen iş hacmi ve gayrisâfi irat ölçülerinin toplamı esas alınacak ve bu toplamlar 
47 ve 48 nci maddelerde belirtilen ölçüleri aşacak olursa gerçek usulde, aşmazsa götürü usul- ' 
de vergilendirme bahis konusu olacaktır. 

Halen meriyette olan 46 ncı maddenin diğer hükümleri tadil edilmiyerek aynen tasarıya 
alınmıştır. 

. Madde 19. — Bu madde ile aynı kanunun 4 T nci maddesinin 3 ncü bendi değiştirilmektedir. 
Mer'i 47 nci maddenin 3 ncü bendine nazaran, gerçek kazancı ve iradı dolayısiyle . yıl

lık Gelir Vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan"mükelleflerin götürü kazanç usulüne 
göre vergilendirilmeleri mümkün değildir. Halbuki münhasıran beyana tabi her hangi bir, 
iradı veya sair geliri için yıllık beyanname vermeye mecbur, olanların . bu haktan mahrum edil
mesi' uygun görülmediğinden, mezkûr 3 ncü f ıkra «ayrıca ticari, zirai veya meslekî, faali
yetleri dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak» şeklinde değiştirilmek sure
tiyle, bunlar dışında kalan mükellef İlerin götürü usulde vergilendirilmeleri sağlanmıştır. 

Madde 20. — Bu madde aynı kanunun 52 nci maddesinin tadili ille ilgilidir. 
Yapılan tadilâtla, mer'i 52 nci maddede bahsedilen zirai kazançlarla alâkalı tarifler daha 

vazıh bir şekilde ifade olunmuştur. • 
-Ayrıca, .maddenin sonuna mer'i hükümde mevcut olmayan «tek işletme»- tarifi eklenmiş 

ve bu suretle muaddel 10 ncu maddeye göre küçük çiftçi muafbğınm tâyininde-tek işletmeye 
ortak olan çiftçilerle, ortaklıkların ,durumun a ait objektif esaslar, tesbit edilmiştir. 

Madde 21. — Bu madde aynı kanunun 53 ncü maddesinin tadiline taallûk, etmektedir. 
Meriyette bulunan 53 ncü-maddeye nazaran, yıllık- hasılat tutarları 100 000 lirayı aşan çiftçilere. -

ait kazançların zirai işletme hesabı veya bilanço esasına göre gerçek usulde tesbit edilmesi, gerek
mektedir. Yapılan değişiklikle bu had 150 000 liraya, çıkarılmış ve böylece bir kısım mükellefler 
defter tutma mecburiyeti dışında bırakılmıştır. 150. 000 liralık haddi aşmamasına rağmen zirai ka
zancını defter tutmak suretiyle tesbit etmek istiyenlere dair mer'i hüküm aynen muhafaza-edilmiş
tir. 

Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun muhtelif maddelerinde yer alan aile gelirlerinin tesbiti 
hakkındaki umumi esaslara uyularak, aile reisi ile birlikte yaşıyan eş ve velayet altındaki çocuklara 
ait yıllık hasılat tutarının toplu olarak nazarı itibara alınacağı hususunda 2 inci fıkraya yeni bir 
hüküm eklenmiştir. 

; Madde 22. — Bu madde aynı kanunun 54 ncü maddesinin tadiline taallûk etmektedir. 
Memleketimizde ziraî kazançların ilk defa 193 sayılr Kanunla vergiye tabi tutulması ve Zirai Ka

zançlar îl Komisyonlarının yaptıkları takdirlerde bölgeler itibariyle ahenksizlik müşahede edilmesi, 
54 ncü maddenin tatbikatında bâzı hatalar ve adaletsizlikler yaratmış ve bu hal şikâyetleri mu
cip olmuştur. 

Yeni tasarılarla bir taraftan Ziraî Kazançlar İl Komisyonlarının müteakip takdirlerinde zuhur 
edecek aksaklıkları izale edici yeni hükümler derpiş edilmekle beraber diğer taraftan götürü gider 
esasına göre vergilendirilecek mükellefler lehine bu maddede azamî kolaylık sağlanmaktadır. 54 ncü 
maddeye verilen yeni şekil ile evvelce mevcudolan şekilden farklı olarak 2 nevi götürü gider esası 
kabul edilmiş ve bunlardan-birini seçme hususunda mükelleflere serbesti tanınmıştır. .::•-••.' 

Tasarıda mevcut götürü gider usullerinden birincisi, 193 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinde;bah
sedilen usul olup zirai kazanç komisyonlarınca her bölge için takdir edilmiş götürü gider emsalleri* 
nin mükellef tarafından beyan olunacak hasılat tutarına uygulanması suretiyle safi zirai kazancin 
tesbitidir. 

İkinci usul, beyan edilen hasılattan bu hasılatın elde edilmesi için yapılmış olan gerçek giderle
rin indirilmesi suretiyle safi zirai kazancın tâyinidir. Bu usulü tercih eden ; mükellefler, gerçek 
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usnle görevergilendirmede derpiş olunan defter tutpıa, vergi tevkif atı yapma ve sair mecburiyet
lere tabi olmaksızın sfifi zirai kazançlarını gerçek hasılat ve giderlerine göre bulabileceklerdir. 

Yeniden ih^as olunan bu usul ile, zirai işletmelerinin fiilî maliyetlerini ve randımanlarını zirai 
kazanç il komisyonlarınca tesbit olunan maliyet ve randımanlara uygun bulmıyan çiftçilerin komis
yonlarca tesbit olunan götürü gider emsallerinin tekabül ettiği götürü gider miktarlan yerine, fii
len ihtiyar ettikleri gerçek giderleri gayrisâfi kazançtan indirmeleri suretiyle vergiye matrah, ola
rak safi kazançlarını tesbit etmeleri imkân dâhiline girecektir. 

Yukardaki iki usulden her hangi birini tercih eden mükellefler, yıllık beyannamelerinde bu hu
susi! belirtecekler ve mûtaakıp yıllarda başka bir usule dönebileceklerdir. 1 numaralı bentte yazılı 
usulü kabul edenler, götürü olarak tesbit olunan giderlerinden başka, zirai faaliyette kullanılan 
arazi ve binalarla ilgili kiralar, işletme ile alâkalı aynı vergi, resim ve borçlarla işletme için alman 
işletmede kullanılan borç paraların faizlerini de gerçek miktarlan üzerinden hasılattan aynca 
indirebileceklerdir. 

Madde 23. — Bu madde aynı kanunun 55 nci ımaddıesinin tadili ile alâkalıdır. 
Tasarının bu maddesi ile. zirai işletme hesabı esasında zirai kazancın tesbit şekline dair hüküm

lere sarahat verilmekte ve maddeye meri 55 nci maddede mevcudolmıyan, zirai işletme hesabı esa
sından bilanço usulüne veya bilanço esasından işletme hesabı usulüne geçiş hallerine dair hüküm
ler ilâve olunmaktadır. 

Hadde 24. — Bu madde aynı kanunun 56 nci maddesinin tadili ile alâkalıdır. 
56 nci maddede yapılan tadilât, nelerin hasılat sayılacağı hususunda tatbikatta karşılaşılması 

n^uhtemel aksaklık ve yanlış tefsirleri bertaraf etmek gayesine matuftur. Yeni madde ile, zirai iş
letme hesabı esasında hasılatın nelerden ibaret olduğu sarih bir şekilde tadat ve tesbit olunmuştur. 

Bİğşr taraftan; gerçek safi kazancın imkân nispetinde doğru olarak tesbiti ve vergi matrahının 
ijaltıMİUım önlemek maksldiyle, maddenin sonn'ia"'hasılat'sayılacak haller ieîn yeni hükümler ilâ
ve edilmiştir. Hasılat sayılan hususlar, mahsulün başka bir madde ile trampa edilmesi, ziraat 
makinaîanrim başkia çiftlilerin zira/i dişlerinde çaltştınlması karşılığnıda alman zatî istihlâk madde
leri ile mahsulün İJMniım, yem ve sair süratte kullanılması haline inhisar etmektedir. 

Gerçekten mahlukun tohum, yeM ve sair surette kullanılması halinde, bunlann bedeli defterlere 
gider olarak yazlıacağından, gerçek evrgi matrahının tesbiti için ayn ıbedellerin hasılat olarak da 
feayidedilmeş zıaruridir. •'*•""• 

Madde 25. — Bu madde*? aynı kanunun 57 nci maddesinin tadi l ine taa l lûk etmektedir. 
Mör*i kajıunun 57 nci maddesinde yapı lan değişiklikle, zirai işletmelerde hası la t tan indirilecek 

giderler ayrı a y n ve t e reddü t ve ihtilâflara ye r vermiyecelk bir sekilide sayı larak m a d d e vazıh ha
le getirilmiştir, i; 

Madde 26. — tjle'fcmede 'istihsal edilen mahsuller in mükellef, eşi ve küçük çocukları taraf ından is
t ihlâki halinde, oranlanıl hasılata katı lmamasını teminen 58 nci maddede değişiklik yapfhmıştir. 

Madde 2 7 . - — B u madde aynı kanunun 59 ncu maddesinin değiştirilmesi ile ilgilidir. 
Zirai işletme heteabı ve bilanço usulleri a ras ında ahenk temini malksadiyle 56 ve 57 ned madde

lerde aayılan hasılat* ve1 giderlerin bu rada da naza ra alnıması maksadiyle maddenin sonuna bu mev
zuda h f k ü m eMemMşÛr. 
i Madde 28. —- Bu madde aynı kanunun 61 nci maddesinin sonuna 4 numaral ı bendi eklemekte
dir. 

Transfer İbretlerinin vergilendirilmesinde raslanan güçlükleri bertaraf etmelk gayesiyle mezkûr 
ûcretHer 193 teayılı KanunjtM? 61 nci maddesine 4 numaralı fıkra halinde eklenmişti. 

Anejk bahis konustf ücretler daimî bir gelir karakterini arz etmemesi dölayısiyle ânzi kazanç
lar arasında mütalâa edilmiş ise de; gelirin mahiyeti itibariyle zaman zaman alman emek kazancı 
olduğundan anÜ kazanç^ıar aracından çıkarılarak ücretlere mütaalik 6! nci maddeye iilâvesi uygun 
görülmüş ve bu'amelîye yapılî-rken mevzurabahishükme «Sağlanan menfaatler» kaydı konuılm'ak 
suretiyle sporcuların bu maksatlave fakat muhtelif namlarla aldıktan' paralaran ve sağladıkila>vı 
menfaatlerin tamammm kavranması temin edilmiştir. 
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Madde 29. —- Bu madde aynı Kanunun <& ncü maddesinin 4 numaralı bendini değiştirmektedir.: 
Yürürlükte bulunan kanunun bahis konusu edilen farbasında; götürü olaraİk vergiiendİril«ce!|c 

ücretler arasında sadece götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermayeTiradı sahipaerrfa
nında çalışanların ücretleri sayılmış olduğundan gerçek gider usulünü kabul eden gayrimenkul! ser-; 
maye iradı sahipleri nezdinde çalışan kimselerin ücretleri madde şümulü haricinde kalmakta ve bi
naenaleyh bu grup mükellef zümresinin gerçek ücret üzerinden vergilendirilmesi icabetmektedir. 

Halbuki kazanç ve ücretler üzerinden yapılacak tevikfat ve muhtasar beyannameye mütaallik 
94 ncü maddede; gerçek gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri sayılmamış 
olduğundan bahis konusu mükellef zümresi nezdinde çalışan kimselerin ne şekilde vergilendirilece
ği hususu muallâkta kalmıştır. 

' ' • f i ' ' ' i . i ' . . ? " ' ' 

îşte bu müphemiyeti bertaraf etmek için 64 ncü maddenin 4 numaralı bemdİ, gayrimenkul ser
maye iradı sahibi yannıda çalışanların tamamen götürü ücretleri üzerinden teklif edilmesini sası
yacak şeküde değiştirilmiştir. 

Madde 30. — Bu madde, aynı kanunun 65 nci maddesini değiştirmektedir. 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu; serbest meslek faaliyetinin arızî veya devamlı olarak yapılma

sını müşterek mütalâa ederek, serbest meslek faaliyetini ona göre tarif etmiştir. Halbuki kanunda 
arızî olarak elde edilen kazançlar için ayrı bir bölüm mevcudolduğuna göre, diğer}; nevi kaaançîşidA 
olduğu gibi arızî serbest meslek kazançlarının da, 65 nüi maddenin şümulü içinden çıkarılarak ânzî 
kazançlara mütaallik 82 nci maddeye konulması ve bu esasa göre serbest meslek kazancının yeniden 
ve daha vazıh bir tarifinin yapılması uygun görülmüştür. 

îşte bu maksadı temin edecek şekilde madde değiştirilmiş ve serbest meslek fcazancinrn yeniden 
tarifi yapılmıştır. 

Madde 31. — &u madde, aynı kanunun 67 nci maddesinin dördüncü fikrisini: ^eğifU^ûekte ve 
maddenin sonuna yeni bir hüküm ilâve etmektedir. 

30 ncu maddede izah edildiği üzere ânzi serbest meslek kazançları sermesi meslek kazançları ara
sından çıkarılarak 82 nci maddede arızî kazançlar meyanma ithal edilmiştir. iBu değişikliğe muvazi 
olarak, 65 nci maddede yer almış olan ânzi serbest meslek kazançlarına ait kazanç tesbit 'imkmünün 
de madde metninden çıkarılması icabetmiştir. 

Madde sonuna yeniden yapılan ilâve; memlekotimize igelen dar mükellefiyete tabi yabancı trup ve 
artistlerin vergilendirilmesinde tatbikatta raslanan müşkülâtı bertaraf etmeye matuftur. 

Filhakika, şimdiye kadar memleketimize gelen bahiskonusu yabancı truplann çalıştıktan süre ^cin
de elde ettikleri hâsılat serbest meslek kazanç defteri üzerinden tesbit edilmekte ve ©diyecekle*»} ver
gi ile transfer ettirecekleri meblâğın sureti hesabı acele bir tetkikatı icabettirmekte ve bu tetkikat 
ise uzun bir zamana mütevakkıf bulunduğundan sözü edilen (trupların haklı şikâyetlerini mueibol-
makta idi. . . . . < ' • 

îşte yukarda bahis konusu edilen müşkülâtı bertaraf etmek mâksadiyle; bu maddenin sonuna;, bi
letle girilen yerlerde faaliyette bulunan dar mükellefiyete tâbi serbest meslek erbabından dileyenle-
rin, bilet bedelleri tutahndan, bu bedele dâhil resimler düşüldükten «onr^ kalan mlktann yarselin 
safi kazanç sayılmasını temin edecek bir hüküm ilâvesi uygun görülmüştür. 

Maddede dileyenler tâbiri kullanıldığına göre istiyenler eskiden olduğu şekilde yine kazançlarını 
serbest meslek kazanç defteri üzerinden t^bitiniistiyebileçeklerdir. 

Madde 3*2. — Bu madde aynı kânunun 68 nci maddesini tadil etmektedir. ; 
Tadilât yapılan bentlere ait aşağıda izahat verilmiştir: v 
1. Tasari mezkûr kanunun bu fıkrasının parantez içindeki kısmında; ikametıgahlannuı bir Jüs-

mmı iş yeri olarak kullânanlann ikametgâh kirası ile birlikte yan yarıya, masraf yazabilecekleri sair 
masrafların nelerden ibaret olduğunu tasrih etmiştir. 

Ayrıca iş yeri kendi mülkü olanlann kira yerine amortismanı, ikâmetgâhları kendi mülkü olup 
bunun bir kısmını iş yeri olarak kullânanlann, ikametgâhlarının amortismanlarının yarısını gideir ya
zılabilecekleri açıklanmıştır. 
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_ 2!,.y Bu bentte kayıtlı muhabere ve eair gibi mûtat ve müteferrik masraflar aşağıda 10-nen 
.maddeye nakledildiği, için bentten çıkarılarak hüküm tadadî hale getirilmiş ve zikredilen mas
raflar arasına iş yeri ile ilgili aynî vergi, resim ve harçlar ilâve edilerek bunların da masraf ya
zılabilmesi sağlanmıştır. 

4. Bu.bentte kayıtlı bir kısım masraflar, 2 No. lu bentte izah edildiği gibi 10 numaralı ben
de -nakledilmiştir. • . . 
• :»7. Bu bent hükmü tasarıda aynen muhafaza edilmiştir. Ancak demirbaş kaydına mütaallik 

L 000 liralık had bacımından çıkması,melhuz ihtilâfları bertaraf etmek için; 1 000 liraya ka-
clar tâbiri yerine 1,000 lirayı aşmıyan tâbiri kullanılmıştır. 

8. Bu bent; meslekî faaliyetleri dolayısiyle emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik aida
tı ile yardım, pulları bedellerini, safi kazancın % 5 ini geçmemek kaydiyle masraf yazılmasını 
mümkün .kılacak hale getirilmiştir. 

10. Maddeye yeniden ilâve edilen bu bent ile, 1 - 9 numaralı bentler şümulüne girmiyen 
işle ilgili bulunan şehir dahilî nakil vasıtaları ücretleri, posta, telgraf, mecmua, gazete, iş 
yeri temizliği, asansorcü ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderlerin gerçek miktarları üze
rinden masraf yazılması, temin edilmiştir. 

Bu bentte yer alan masrafların tevsikindeki müşkülât göz önünde tutularak bendin ikinci pa
rantez '/içinde/ki kısmında mükelleflere seçim hakkı tanınmış olduğundan, istiyen mükellefler, sa
dece bu fıkrada tadadedilen ve bunlara benziyen müteferrik masrafları gerçek bedelleri ye
rine,"5 000'lirayı aşmamak kaydiyle gayrisâfi hasılatın % 10 nunisb etinde tek kalemde götürü 
gidei' yazabileceklerdir. 

'Yine' Bu bendin birinci parantez içindeki kısmına göre özel otomobillerini kendi işlerinde 
kullanan kimselerin, şehir dahilî nakil vasıtalı ücretleri yerine özel otomobillerinin benzin, 
yağ ve tamirat gidĞrİerinin*yarısını masraf yazmaları kabul edilmiştir. 

Madde 33. — Bu madde aynı kanunun 69 neu maddesini değiştirmektedir. 
Yapılan"değişiklik ile, yürürlükte buluttan , kanunun bu maddesinde götürü serbest meslek 

erbabı,^ arasında sayılan muakkipler, bu madde hükmünden çıkarılarak adı geçenlerin gerçek 
usulde 'teklif edilmeleri cihetine gidilmiştir. 

Bu tadilin hedefi, kurumların, tüccarların ve serbest meslek erbabının ticari ve meslekkî 
işlerini'takibe dip gördükleri hizmet mukabili aldıkları paradan daha fazla vesika Vermek su
retiyle sözü eciilen mükelleflerin vergi kaçırmasına sebebolan bu nevi mükellef zümresini ka
zancı gerçek usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı arasına almaktır. 
''' Bahis 'konusu muakkiplerden kurumlarla tüccarların ve serbest meslek erbabının ticari 

veya meslekî işlerini ta'kibedenler dışında kalanların eskiden olduğu gibi götürü usulde ver
gilen dirilmeleri mümkün olabilecektir. 

Madde 34. — Bu madde, aynı kanunun 70 noi maddesinin 6 ve 7 numaralı bentlerini değiştir
mekte""ve maddeye 8 numaralı bir bent eklenmektedir,' ' 

"' -6"."- Mer'i hükmün bu bendinde telif haklarınım müellifleri tarafından kiralanmasından do-
'ğan'- kazançlar serbest meslek kazancı asyılmış tır. 'Halbuki tasarının 11 nci maddesinde, telif 
haklarının sadece müellifleri'tarafından değil mirasçıları tarafından tasarrufu da serbest meslek 
kazancı savılır şeklinde tadil edildiğinden, kanunda telif kazançlarına ait hükümlerde bir 
tenazur sağlamak üzere bu bendin^ parantez içindeki kısmıhda aynı mahiyette bir- değişiklik 
yapılmıştır. " "•'••'-'' 

7. Mer'i bent hükmünde gemi ve gemi paylarının- kiralanması derpiş edilmiş olup aynı 
mahiyette..hnalunan.motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları zikredilmemiştir. Mevcut boşluğu dol
durmak '.'irtür bende" maksadı temin edecek bir ilâ^<ıyapılmıştır. . . -

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her t"irlü araç, makina ve tesisatın;da birçok ahvalde 
İdrala^acağı düşünülerek, 'maddeyi ikmal etmek bakımından böyle bir bent ilâvesi uygun gö
rülmüştür. • 
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Madde 35. — Bu madde, aynı kanunun 73 neti maddesinin birinci fıkrasını değiştirmektedir. 
Mer'i hükmün bu fıkrasına göre, kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri ile emsal 

kira bedellerinden hangisi yüksek ise o miktar hâsılat kaydolunur. Bedelsiz olarak başkalarının 
intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli mezkûr mal ve hakların kirası addolu
nur denilmiş ve gayrimenkul sermaye iradına mevzu teşkil, eden mal ve haklarda emsal kira 
bedelinin tarifi yapılmıştır. Bu hüküm muvacehesinde, mezkûr mal ve hakların emsal bedelleri 
altnıda kalan miktarlar üzerinden kiraya verilmesi halinde alman bedelin hâsılat yazılması 
mümkün değildir. 

Halen belediyelerde teşekkül etmiş olan Kira Takdir komisyonları bazan Vergi Usul Ka
nunu hükümleriyle bağlı olmaksızın gayrisâfi iratlardan daha aşağı miktarlarda kira takdir et
mekte ve bu yüzden mükellefler kanunun cevaz vermiş olduğu bu ahvalde, elde etmedikleri bir ka
zanç. üzerinden vergiye tâbi tutulmuş bulunmaktadırlar. 

Vergi prensipleri ile bağdaşmıyan bu adaletsizliği bertaraf etmek için, bahis konusu fıkra hük
mü maksadı temin edecek şekilde değiştirilerek; sırf bu hali kavramak için binalarda emsal kira 
bedelinin yetkili özel mercilerce takdir edilmiş olması halinde bıı bedelin de emsal kira sayılabil
mesi sağlanmıştır. 

Madde 36..— Bu madde aynı kanunun 74 ncü maddesinin birinci fıkrasının '5 ve 10 numaralı 
bentleriyle üçüncü fıkrasını değiştirmekte ve bu maddeye 11 No. lu bent eklemektedir. 

5. 193 sayılı Kanun Bina ve Arazi vergilerinin Gelir Vergisinden mahsubunu kaldırdığı için; 
bu bentte, mevzuubahis vergilerin masraf yazılması kabul edilmiş bulunmakta idi. Halbuki reel 
bir vergi olan Bina ve Arazi vergilerinde mabetlerin normal bir mülkiyet vergisi nisbetlerinin çok 
üstünde bulunması yüzünden bu şeklin idamesi doğru görülmiyerek, Bina, Buhran ve Arazi vergile
rinin Gelir Vergisinden mahsubu yeniden kabul edilmiş ve bu durum muvacehesinde işbu bente 
(Bu kanuna gö^e Gelir Vergisinden mahsubu kabul edilen Bina, Buhran ve Müdafaa ve Arazi ver
gileri gider olarak yazılmaz.) kaydı ilâve 'edilmiştir. 

6. 193 sayılı Kanunda bu bent; ikametgâhlarını nakledenlerin kiraladıkları konutların kira be
deli, şeklinde olduğu için ikametgâhlarını bir mahalden (Şehir, kasaba, köy) diğer mahalle nakle
denler kiraladıkları konutların kira bedelini masraf yazabildikleri halde, aynı mahal içinde mese
lâ şehir dâhilinde ikametgâhlarını değiştirenler bu fıkra hükmünden istifade edememekte idi. Hal
buki birtakım zaruri sebeplerle meselâ iş yerine yakın olması dolayısiyle başka bir evde oturul
ması veya kredi ile alınıp da borcun ödenebilmesi için daha ucuz kiralı bir yerde oturulması gibi 
hallerde mükelleflere bu hakkın tanınmaması aynı grup mükellef zümresi arasında bir adaletsizlik 
yaratmaktadır. Bu itibarla bahis konusu bent, «Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin 
kira ile oturdukları konutların kira bedeli» şeklinde değiştirilerek, umumi ve şâmil bir hale geti
rilmiştir. 

11. Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye, kanuna ve ilâma istinaden 
ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gayrimenkul sermaye iratlarında gider yazıla/bilmesini temin 
için bu bent maddeye eklenmiştir. 

Maddenin üçüncü fıkrası ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Yukarıda 5 numaralı bentte izah edildiği üzere; 193 sayılı Kanunla Gelir Vergisinden mahsubu 

kaldırılan Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi Vergilerinin; bu tasarının 60 ncı maddesi ile mahsubu 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 193 sayılı Kanunun',' mülga 5421 sayılı Kanundaki götürü gider nis-
betini % 40 a çıkarması Bina ve Arazi Vergilerinin Gelir Vergisinden mahsup edilmiyerek mas
raflar meyanmda mütalâa edilmesi sebebine dayanmakta idi. Şimdi tekrar mahsuba dönüldüğüne 
göre % 40 götürü giderin (miktarının da eski haline ifrağı uygun görülmüştür. Bahis konusu nisbe-
tin indirilmesinin diğer bir sebebi de götürü gider usulünün bütün gayrimenkul sermaye iratları
na teşmilidir. 

Esasen % 20 götürü giderin büyük bir mükellef zümresi itibariyle hakiki ihtiyaca tekabül etti
ği 11 yıllık tatbikattan anlaşılmıştır. 
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Madde 37. — Bu madde aynı 'kanunini 81 nci maddesinin tadili ile alâkalıdır. 
Sözü edilen 81 ndi maddede yapılan değişiklik ve (mucip sebepleri aşağıda, sırasiyle izah olun

muştur : 
1. [Bilindiği gibi, ,5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, satınalınan veya iıı§a edilen gayri-

m'enlkullerle aynı hakların, hastalık, ikametgâh nakli veya işin tasfiyesi gibi sebepler dışında iki 
yıl içinde satılmaları halinde elde edilen ve bir takvim yılında 5 000 lirayı aşan kazançlar, vergiye 
tabi tutulmakta iken, 193 sayılı Kanunla bu maddede tadilât yapılmış ve trampa suretiyle ikti
sap olunan gayriımemkullerle gemi ve gemi paylarının satış, trampa veya istimlâklerinden elde olu
nan kazançla-1" da vergi mevzuuna alınmıştır. Fakat vergilendirme için esas alman iki yıllık müd
det dört yıla ve istisna haddi de 5 000 liradan 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

Tasarıda, bu maddede 193 sayılı Kanunla yapılan bahis konusu değişiklilk'ler aynen 'muhafaza 
olunmuştur. 

Hastalık, ikametgâh nakli ve işin tasfiyesi gibi seibeple-riıı, devamlı şekilde suiistimal edilmekte 
olduğu 10 yıllık tatbikat neticesinde anlaşıldığından, bu hüküm 1 nei bentten eıikarılımıştır. 

Ayrıca, zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuHerin satış, trampa veya istimlâklerinden doğan 
kazançların daha ziyade arızı bir kazanç mahiyet inde olduğu sonucuna varılarak 56 nci maddede 
mevcut hüküm buraya nakledilmiştir. Bu şekilde çiftçilerin, zirai işletmeye dâhil gayrimenkul! e-
itini, alım, inşa ve trampa tarihinden itibaren dört yıl içinde satmaları halinde, 10 000 liralık istis
nadan faydalanmaları sağlanmış ve dört yıllık süreden sonra elde edilecek kazançların ise vergi dı
şı bırakılması temim olunmuştur. 

2. Bu tasarının 34 ncü maddesiyle tadili derpiş edilen 193 sayılı Kanunun 70 nci maddesi ile 
alâkalı gerekçede belirtildiği üzere, edebî hakla>nn müellifleri tarafından kiralanması veya satışı ne
ticesinde sağlanan kazançların vergilendirilmesi mevzuunda 70 ve 81 nci ımaddelere (hüküm kon
duğu halde, aynı hakları kiralıyan veya satan kanuni mirasçıların durumu (hükme bağlanmamış
tır. Kanunun bu boşluğunu gidermek gayesiyle 3 ncü beride gereken İlâve yapılmıştır. 

3. Diğer fıkra ve bendlerde tadilât yapılmayıp sadece ifadelere vuzuh verilmiştir. 
Madde 38. — Bu madde aynı kanunun 82 nıci maddesinin tadili ile ilgilidir. 
Maddede yapılan değişiklik şunlardan ibarettir : 
1. 193 sayılı Kanun; bu maddede sayılan arızi kazançlar için 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunda kayıtlı 500 liralık istisna hadlerini aynen muhafaza etmektedir. 10 yıllık konjonktür şart
ları nazara alınarak bu hadler 500 liradan 1 000 liraya çıkarılmıştır. 

2. Sporculara ödenen transfer ücretleri haddizatında bir ücret (mahiyetinde olduğundan, 4 nu
maralı fıkra bu maddeden çıkarılarak ilgili 61 nci maddeye nakledilmiştir. 

3. Tasarının 34 ncü maddesiyle alâkalı gerekçede açıklandığı 'gibi, arızi olarak yapılan ser
best meslek faaliyetinden doğan kazattiçlar, 82 nci madde hükümlerine göre vergilendirilmesi icalb-
ettiğinden, 1 nci fıkraya 4 numaralı Ibend ilâve edilmiş ve bu kazançların safi miktarının tesbit 
şekli hakkında ikinci fıkraya 4 numaralı bend eMenmiştir. 

Madde 39. — Bu madde ile aynı kanunun 85 nci (maddesi değiştirilmektedir. 
Bu madde Gelir Vergisi mükelleflerinin, kanunun 2 nci maddesinde yazılı kaynaklardan bir 

takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratları yıllık beyannamede toplıyarak bildirmelerini 
temin maksadiyle sistemimizde yer almış olup, tadil tasarısında da aynı prensip muhafaza edilmek
le beraber gayet küçük bir değişiklik yapılmıştır. 

Filhakika bu değişiklik sadece maddenin üçüncü fıkrasında adı geçen mükellef zümreleri me-
yanına çiftçilerin de dâhil edilmesinden ibaret bulunmaktadır. Halen yürürlükte bulunan metnin 
üçüncü fıkrasında, tacirlerle serbest meslek erbabının ticari ve ımeslekî faaliyetlerinden kâr temin 
etmemiş olsalar bile yıllık beyanname verecekleri derpiş edilmiş ve vergiye tâbi çiftçiler bu hük
mün dışında bırakılmıştır. 

Kazancın tesbiti bakımından olduğu gibi, bir yılın zararının ertesi yıllar gelirlerinden mahsu
bu hususunda da ticari kazançlara benzerlik arz eden zirai kazançların bunlar gibi muameleye tâ-
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bi tutulmaması için her hangi ıbir sebep vâritfc olmıyaeağma göre, iıtkra, zirai faaliyetlerinden ka
zanç temin etmemiş bulunan çiftçilerin de yıllık beyanname vermelerini temin edecek şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Madde 40. — Bu madde ile aynı Kanunun 86 nci maddesi değiştirilmekteidir. 
Bu madde, bir yıla ait gelirin toplanmak suretiyle yölık beyannameye dercedilımesi ve bildi

rilmesi prensibini vazeden 85 nci maddenin istisnalarını derpiş etmek üzere kanunumuzda yor 
almış bulunmaktadır. 

Mer'i hükme nazaran tasarının ihtilva ettiği yenilikler aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir: 
1. Bu maıdde gelirin toplanması ve yıllık beyanname ile bildirilmesi esaslarını vazeden 85 nei 

maddenin uygulanımryacağı halleri Ihükme bağlamak lâzımgeldiği halde, yürürlükte bulunan hük
mün birinci fıkrasında sadece «Aşağıda yazılı hallerde gelir toplanmaz» denilmek suretiyle, geli
rin toplanması hususu önlenilmiş ve fakat bu gibi hallerde yıllık (beyanname verilip verilmiyece-
ği mevzuunda durum sarih olarak belirtilmemiştir. Halbuki burada zi'krolunan gelir unsurları 
esasen başka şekillerde vergMendiriilsmiş olduklarından ve bu madde ile bunların yıllık beyanna
mede gösteriİmemeleri maksadı da istihdaf edildiğinden, tereddüde mahal verilmemek üzere gere
ken tadilât yapılmış ve birinci fıkrada, yıllık beyanname verilmiyeceği hususu da ayrıca sarahaten 
belirtilmiştir. 

2. Yürürlükteki maddenin a/2 numaralı bendi götürü olarak tesbit edilen ticari, zirai veya mes
lekî kazançlardan ibaret gelirlerin de toplanmıyacağı hükmünü havi bulunmaktadır. Gelir Vergisi 
sistemimize göre bir kısım ticari ve meslekî kazançların götürü olarak tesbiti bahis mevzuu ise de, 
zirai kazançlarda sadece giderlerin götürü olarak tesbiti ile ilgili hükümler mevcuttur ve bu iti
barla doğrudan doğruya götürü usulde vergilendirilen Zirai Kazançlar Kanunumuzda yer almamış 
bulunmaktadır. 

Şu hale göre mer'i hükümdeki götürü olarak tesbit edilen zirai kazançlar ibaresinin istihdaf 
ettiği götürü gider usulüne tâbi zirai kazançların vazıh bir şekilde hükme bağlanması uygun görü
lerek, bunlar a/2 bendinden tamamen çıkarılmış >e durumları bu bendin sonunda parantez içinde 
sarih surette belirtilmiştir. 

3. Yürürlükteki maddenin (b) fıkrasına göre dar mükellefiyette toplama hükümleri haricinde 
bırakılan kazanç ve iratlar meyanma menkul kıymetlerin satışından elde edilen kazançlar da ithal 
edilmiş ve bu husus 4 numaralı bentte zikrolunmuştur. 

v Halbuki 193 sayılı Kanunun halen yürürlükte bulunan ve dar mükellefiyetin mevzuunu tâyin 
adeti altıncı maddesine göre, Türkiye'de elde edilmiş olsalar bile, menkul kıymet satışından doğan 
kazançlar vergi mevzuu dışında bırakılmışlardır. Şu hale göre esasen vergi mevzuuna alınmamış 
bulunan bu nevi kazançlar hakkında bu madde hükümlerinin uygulanması da bahis konusu olamı-
yacağmdan, tasarının b/4 bendinden «menkûl kıymetlerin satışından» ibaresi çıkarılmıştır. 

Madde 41. —-Bu madde ile aynı kanunun 87 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bu madde 85 nci maddeye istinaden toplamaya tâbi tutulacak ve yıllık beyanname ile bildiri

lecek bir kısım gelir unsurlarının muayyen şartların mevcudiyeti halinde yıllık beyannameye it
hal edilmelerini mükellefin ihtiyarına bırakmak maksadiyle ötedenberi kanunumuzda yer almış 
bulunmaktadır. 

Maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik sadece 5 000 liralık gayrisâfi kazanç ve irat top
lamı haddinin 10 000 liraya çıkarılmasından ibarettir ve bu miktar umumi matrah yekûnunun mü-
terakkiyet sebebiyle daha yüksek nispette vergilendirilmesini ieabettirmiyecek bir seviye olarak 
kabul edilmiştir. 

Filhakika bu madde ile, ticari, zirai ve meslekî kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mec
buriyetinde olmıyan mükelleflerden, ücretleri, götürü usulde tesbit olunan ticari ve meslekî kazanç
ları haricolmak üzere diğer kazanç ve iratlarının gayrisâfi tutarları yekûnu 10 000 lirayı aşmıyan-
ların tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunan kazanç ve iratlarını yıllık beyannameye ithal etmele
ri mükellefin ihtiyarına bırakılmış bulunmaktadır. 

. ..-_£ 

M. Meclisi- (S. Sayısı ::49.) 
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Demek oluyor ki, bu nevi mükelleflerden menkûl ve gayrimenkul sermaye iratlar* ile sairkasanç 

ve iratlannm gayrisâfi tutarlan toplamı, istisna hadleri de hariçolmak üzere, yılda 10 000 lirayı 
tecavüz etmiyenler yıllık' beyanname vermeye mecbur olsalar dahi, kazanç ve iratlanndan tevkif 
yolu ile vergisi kesilmiş bulunanlan bu beyannameye ithal etmeye mecbur olmamaktadırlar. 

10 000 lira ve daha aşağı hadlerdeki gayrisâfi kazançlardan giderler de tenzil edildikten sonra. 
kalan bakiyenin, esasen vergilendirilmiş bulunan diğer gelir unsurlariyle toplanması halinde umu
miyetle müterakkiyetten mütevellik munzam bir vergi meydana gelmiyeceği göz önünde bulundu
rularak, haddin 10 000 liraya çıkarılması uygun görülmüştür. Zira mer'i hükümdeki gibi 5 000 li
rada bırakıldığı takdirde bundan giderlerin de indirileceği hesaba katılırsa, müterakkiyet sebebiyle 
mühim bir vergi farkı bahis konusu olmıyacağı gibi birçok mükellefler bütün kazanç ve iratlannı 
yıllık beyannamede toplamak mecburiyetinde bırakılmış olacaklardır. 

Mer'i hükme göre ticari, zirai veya meslekî kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek mee-
buriyetinde olanların ihtiyati toplama hakkından faydalanmalan mümkün olamamaktadır. Bu ifa
deye istinaden, yıllık beyanname vermek mecburiyetinde olmaları hasebiyle götürü gider usulün
de vergilendirilen çiftçileri de hükmün şümulü, içinde mütalâa etmek lâzimgelmektedir. Halbuki 
bunların dununu daima defter tutan mükelleflerden ayrı mütalâa edilmekte olduğundan, burada 
da üçüncü fıkrada gereken değişiklik yapılmış ve götürü gider usulüne tâbi çiftçilerin ihtiyari top
lamadan faydalanabilecekleri parantez içinde açıklanmıştır.Böyle olmakla bearber tasarı madde
sinin ikinci fıkrasına nazaran, bu nevi kazançların gayrisâfi 'tutarının yani hasılat toplamının 
10 000 liranın hesabında göz önünde bulundurulması icabetmektedir. 

Bir mükellefin gelirinin tamamı vergisi evvelee ödenmiş kazanç ve iradlardan, meselâ 10 000 
liradan aşağı menkûl sermaye iradı ile ücretlerden ibaret bulunsa, mükellef menkûl sermaye iradı 
dolavısiyle yine yıllık beyanname verecek ve fakat ücretlerini buraya ithal etmek mecburiyetinde 
olmıyacaktır. Nitekim böyle bir durumda yıllık beyannamenin hiç verilmemesi uygun görülmemiş 
ve bu maksada mer'i bükümde bulunan dördüncü fıkra madde metninden çıkanlmıştır. Gelir Ver
gisinde yıllık bevanname verilmesi ana prensibolarak kabul edildiğinden, ücretlerinin tamamı üze
rinden yergi tevkif edilmiş bulunanların dahi yıllık beyanname verebilmeleri sağlanmak istenilmiş 
ve bu sebeple maddeye tasan ile yeni bir dördüncü fıkra ilâve olunmuştur. 

87 nci maddeye tasarı ile başka bir hüküm daha ilâve 'edilmiş olup, beşinci fıkrayı teş-
kil eden bu hükme göre, geliri telif ve patent haklannm kiralanmasından ibaret olan ve 
bunların tamamı üzerinden vergi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tâbi kimselerin yıllık be
yanname vermeleri ihtiyarlarına bırakılmıştır. 

Filhakika Gelir Vergisi Kanunumuzun ilgili maddelerine nazaran gayrimenkul sermaye 
iradı olarak ve istisnai ahvalde de serbest m efelek 'kazancı olarak. vergillenidirilmelerî lâzımge-
len bu nev'i kazanç ve iratlar yürürlükteki hükümlere nazaran vergi tevkifatına tâbi tutul
mamakta idi. Bu kere mezkûr kazanç ve iratların da peşin vergilendirilmelerinin uygun ola
cağı mütalâa edilmiş ve tasarının 47 nci maddesiyle kanunun 94 neümaddesine, dar mü
kellefiyete tâbi olanlara telif ve patent haklarının »atışı veya kiralanması dolayısiyle yapı
lan ödemelerin de vergi tevkifatına tâbi olacağını hükme ibağlıyan 5 numaralı bent dllâve olun
muştur. 

Şu hale göre yeni hükümler muvacehesinde daha evvel vergilendirilmeleri lâzımgelen mez
kûr kazanç ve iratların bir kere de yıllık beyanname ile biMirilmelerinde fayda mülâhaza 
olunmamış ve 86 nci maddenin (b) fıkrası hükümlerine tâbi olmadıkları hallerde dahi bu 
nev'i kazanç1 ve iratlar için ihtiyari olarak yıllık beyanname verilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 42. — Bu madde ile aynı kanunun 88 nci maddesi değişt'iriltmektedir. 
Gelir unsurlannın yıllık beyannamede toplanması halinde bu unsurların bir kısmından 

hâsıl olan zararların diğer kaynakların kazanç ve iratLarmdan mahsubuna imkân veren bu mad
dede yapılan en mühim değişiklik, zarar bakiyesinin o yılı takib eden 3 yıl yerine 4 yıl zar
fında gelirlerden indirilmesine imkân verilmesinden ibarettir. 

M. Meclisi ( S. Sayım ı 40) 
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Götürü gider usulüne tâbi ve>. yıllık beyanname veren ftiftçileriu gider fazlalığı sebebiyle 

meydana. gelen zararları. için de bu maddedeki mahsuptan faydalanmalarını temin maksadiyle 
tasarıda gerekli değişiklik yapılmış; Jbuna mukabil 81 nci maddede derpiş olunan bilûmum 
muamelelerden doğan zararların mahsubu imkânı da ortadan kaldırılmıştır. Halbuki mer'i hük
me., göre 81 nci maddenin sadece 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı muamelelerden doğan za
rarlar mahsup edilememek.lâzım geliyordu. Sair kazanç ve iratların vergilendirilmelerini hük
me bağlıy an ve devamlı bir gelir kaynağı olarak mütalâa edilmeleri mümkün olmıyan 81 nci 
madde şümulüne dâhil kazanç ve iratların, yürürlükteki maddede olduğu gibi değişik hü-
kümler,e itâbi tutulmaları muvafık bulunmamış ve bunların tamamının, devamlılık ars eden 
gelir kaynaklarına benzer ıbir şekilde mahsup hükümlerinden faydalanmalarının muvafık ola-
mıyacağı düşünülmüştür. 

Madde 43. — Bu madde ile aynı kanunun 89 ncu maddesinin 2 numaralı bendi değiştiril
mektedir. * 

Mer'i hükümde sadece kamu menfaatlerine yararlı dernekleTe makbuz karşılığında yapılan 
bağış ve yardımların yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebileceği derpiş edil
miş iken, tasarıda bunlara ilâveten genel bütçeye dâhil dairelere, katma bütçeli idarelere, il 
özel idareleri ile belediyelere ve köylere yapılan bu nev'i bağış ve yardımların da matrah
tan indirilmesine imkân verecek şekilde değişiklik yapılmıştır. 

Diğer taraftan nakden yapılmayan bağış ve yardımların gider yazılacak değerlerinin tes
hili mevzuunda da gerekli hüküm ilâve olunmuş ve filhakika bunların muhasebe kayıtların
da mevcut mukayyet değerlerinin veya böyle bir değer yoksa ve bahis konusu değilse, tak
dir komisyonlarınca tesbit edilecek değerlerinin indirime esas alınacağı zikrolunmuştur. Ay
nen yapılan bağış ve yardım muhasebe kayıtları veya bilanço içinde yer almış bukman bir 
mevcuda taallûk «ediyorsa, bunun ayrıca defterlerde gider kaydedilmemesi lâzımgeldiği gibi 
bu madde alım satıma mevzu olan bir mala taallûk ediyorsa, bunun matrahtan indirilecek de
ğerinin defterlerde hasılat mey anına ithâl edilmesi de gerekmektedir. 

Madde 44. — Bu madde ile aynı kanunun 90 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Yürürlükteki 90 nci maddede yapılan değişiklik matlaba ve madde metnine bâzı ilâve

ler yapılmasına inhisar etmektedir. Filhakika mer'i hükümde matlap «matrahtan indirilmeye
cek paralar» şeklinde iken bu ibare daha şümullü olarak, «matrahtan ve gelir unsurların
dan indirilmdyecek giderler» haline getirilmiştir. Madde metnine ve matrahtan indirilmiye-
eek giderler meyanına, şahlsi vergiler, vergi ve para cezalarına ilâveten, Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve 
faizler de ithal olunmak suretiyle bu nevi ödemeler dolayısiyle zuhur eden ihtilâflar sonunda 
Damştayın da muvafık içtihatları ile teessüs eden tatbikat kanuna ithal edilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 45. — Bu madde aynı kanunun 92 nci maddesini tadil etmektedir. 
Mülga 5421 sayılı Kanuna göre bir takvim yılına ait beyannameler ertesi yılın Mart 

ayında verilmekte iken, 193 sayılı Kanunun yaptığı değişiklik ile mezkûr beyannamelerin 
mütaakıp yılbaşından Mart ayı sonuna kadarki üç aylık süre içinde verilmesi imkânı sağlan
mıştı. Ancak bu usulün tatbiki, malî yılın takvim yılı ile tetabuk etmemesi yüzünden bâzı 
aksaklıklara ve tereddütlere sebebolmuştur. 

Bu suretle maddenin birinci fıkrasında yapılan değişiklik ile bu aksaklığın önlenmesi istih
daf olunmuştur. 

Maddenin 1 No. lu bendinde, tam mükellefiyette yetkili vergi dairesinin tâyinine müta-
allik olarak 106 nci maddeye yapılan atıf fuzuli görülerek hükümden çıkarılmıştır. 

2 No. lu bentte ise; birden fazla iş yeri olan dar mükellefiyete tâbi mükelleflerin beyan
name vereceği iş yerini önceden tâyin etme mükellefiyeti, bu mükelleflere ihtiyar hakkı ver
mek maksadiyle kaldırılmıştır. Sözü edilen mükelleflerin beyannamelerini verdikleri iş yeri 
yetkili vergi dairesi addolunacaktır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 
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Madde 46. — Bu madde aynı kanunun 93 ncü maddesini tadil etmektedir. 
193 sayılı Kanun, bütün 'aile gelirlerinin (toplanarak vergi tarh edilmesi prensibini vaz'-

etmiş ve mülga 5421 sayılı Kanunun kabul «itmiş olduğu birleiştirilmiyen aile gelirlerini kal
dırmıştır. 

Aile reisi beyanı, aileye dâhil e§ ve çocukların bir takvim yılındaki bütün gelirlerini top-
lıyarak daha yüksek nisbet üzerinden vergilendirmek olduğundan birleştirilen »İlle gelirinin 
vergisi fazla, birleştirilmiyen aile gelirlerinin vergisi az olmaktadır. Ancak aile gelirinin top
luca vergilendirilmesi istihdaf edilirken diğer taraftan ana kanunlarla kabul edilmiş olan 
prensiplerin ihmal edilmemesi lâzımdır. Filhakika Medeni Kanun, karı koca arasında mal ay
rılığı prensibini kabul) etmiştir. Diğer taraftan karının evlenmeden evvel veya evlilik esnasın
da miras ve vasiyet yoliyle veya aile fertlerine dâhil çocukların aile reisi addolunan kimsenin 
dahi tesiri olmaksızın iktisabedebileceği malları mevcudolabilir. Binaenaleyh, ıbu hallerde 
gelirin toplanarak aile reisi adına yüksek nkbette vergilendirilmesi âdil değildir. 

Şu halde vergi kanunlarını mevcut hukuk nizamına yaklaştırmak için bu gibi hallerde ver
ginin ayrı beyannamede ve gelirin hakiki sahibi adına tarh edilmesi lâzımgelmektedir. 

işte bu noktai nazardan hareketle ve bu yoldan vâki şikâyetleri önlemek gayesiyle tekrar 
5421 sayılı Kanunun koymuş olduğu esasa dönülmüştür. 

Ancak (bu sisteme dönülürken birleştirilmiyecek aile gelirlerinin istisnasını teşkil eden husus
larda bâzı tahditler yapılmıştır. 

Filhakika Mülga 5421 sayılı Kanunla Limiited ve komandit şirketlerden alman kâr hisseleri 'biı--
leştirilmiyen aile gelirlerinin istisnasın* teşkil ettiği cihetle eşlerin ve çocukların limdlted ve ko
mandit şirketlerden (aldıkları kâr hisseleri (ayrı beyanname ımev&u olamazdı. Yapılan tadilâtta 
eski sisteme dönülürken birleştirilmiyecek aile reisi gelirlerinin istisnaları arasına anonim şirket
lerden alman kâr hisseleri de ilâve edilmek suretiyle bahis Ikonuısu talhdiltler genişletilmiştir. 

Madde 47. — Bu madde, aynı kanunun 94 ncü maddesini tadil etmektendir. 
Mevzuubahis tadilâtta ımaddenin birinci fıkrasına vuzuh verilmiştir. 
1. Tasarının birinci bendi ihükmü hizmet erbabına ödenen ücretler (İstisnadan faydalanan 

ücretler hariç) haline getirilmiş ve 82 nci maddenin 4 numaralı (bendine giren ödemeler hüküm
den çıkarılmıştır. Çünkü yukarda 28 ve 38 nci maddelerde izah edildiği üzere; 193 sayılı Kanun
da, 82 nci maddenin 4 numaralı fıkrasında arızi kazançlar arasında vergilenidiriilen, sporculara 
ödenen transfer ücretleri veya sair adlarla verilen paralar; tasarıda, ücretlere mütaallik 61 nci mad
deye nakledilmiş olduğu için bahis konusu (transfer ücretlerinin mütaalkıp ikinci benid hükümleri 
dâhilinde stopaja tâbi tutulması sağlanmıştır. 

3. Bu hükümde bir değişiklik yapılmamıştır. AncaJk parantez içindeki kısımda kazançları gö
türü olarak tesfoit edilen serbest meslek erbabı yerine !bu maddenin numarası konulmak suretiyle 
hükme vuzuh verilmiştir. 

5. Bu bend yeni 'bir sitopaj hükmüdür, gayesi de vergilendirilmeleri bakımından güçlük çeki
len telif ve patent haklarının kaynakta vergilendirilmesini sağlamaktır. Bilindiği gibi hariçte 
mu'kiım şahıslara bu namlarla yapılan ödemelerde vergilendirme ödevlerini yerine getirecek vergi 
muhatabı bulunmakta güçlük çekilmektedir. İşte tatbükatta görülen bu teşkilâtı bertaraf etmek 
için, sözü edilen (haklar mukabili yapılan ödemeler stopaja tâıbi tutulmuştur. 

Madde 48. — Bu madde aynı kanunun 96 nci maddesini tadil etmektedir. 
Bilindiği gibi bu madde menkul sermaye iratlarının Ikaynakta vergilendirilmesini istihdaf eden 

bir hükümdür. Menkul sermaye iratlarının ana kaynağını ise kurum kazançları teşkil etmektedir. 
192 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi nisbethıin '% 20 ye çıkarılmış olmasına rağmen, kurum 

kazancından doğan menkul sermaye iratlarında vergi nisbetleri Gelir Vergisinin yüksek nisbetle-
rine nazaran çok düşük kalmaktadır. Zira kurum kazançları birtakım şekil ve formalitelerle elde 
edilmemiş gösterilelbildiği gîbi, tevzi eldilince de bölünmesi dolayısiyle orta kademelerde vergilen
dirilmektedir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı; 49) 
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t)iğer taraftan memleketimizde banka ve sigorta şirketleri hariç, sermaye şirketleri daha ziya

de aile şirketi veya malhdut şahıslar arasında kurulmakttadır. 
Şu halde aile şirketi veya mahdut şahıslar arasında taazzuv eden sermaye şirketlerinin ortala

ma nisbetler üzerinden vergiye tâlbi tutulması, birtakım ferdi teşebbüslerin hakiki karakteri serma
ye şirketi olmıyan kurumlar haline gelmesine ve binnetice kanuni kaçalkçılık yoluna tevessül et
melerine seibep olmaktadır. 

Bu durum karşısında sermaye şirketlerinde stopajın malî esastera uygun olarak sadece da
ğıtılan kazançları değil, dağıtılabilir kazançları da kavrıyacak şekle getirilmesi ve bu maksadı 
temin için Kurumlar Vergisi Kanununa göre tesbit edilen kurum kazancına birtakım zam ve 
tenziller yapılmak suretiyle safi kurum kazancı üzerinden stopaj yapılması zarureti hâsıl ol-
maktadıı. '*; '"* 

Stopaj müessesesinin 1950 denberi Gelir Vergisi Kanununda yer almasının mucip sebepleri 
böylece arz edildikten sonra bu tasarı ile yapılan tadiller aşağıda izah edilmiştir : 

1. Maddenin 1 numaralı fıkrası; dağıtılmış sayılan menkul sermaye iratlarında stopaj mat
rahını tâyin etmektedir. Tasarıda, stopaj mevzuunu teşkil eden menkul sermaye iratlarının 
sırası değiştirilmiş ise de, irat bakımından bir ilâve yapılmamış ve sadece iratların istisna had
lerine vuzuh verilmiştir. Binaenaleyh 193 sayılı Kanundaki stopaja tâbi tutulacak menkul ser
maye iratları aynen muhafaza edilmiştir. 

Ancak bu bendin sonuna kazancın tevzi edilmesinde ve elde edilmesinde meydana gelebilecek 
ihtilâfları halledecek tarifeler konulmuştur. ; 

2. Maddenin 2 numaralı fıkrası, dağıtılabilir menkul sermaye iratlarında stopaj vergi 
matrahını tâyin etmektedir. Dağıtılabilir menkul sermaye iratlarında da stopaj mevzuunu teş
kil eden iratlarda her hangi bir değişiklik yapılmamıştır. Ancak iradın kaynağını tesbit bakı
mından 193 sayılı Kanunda fıkralara yapılan atıflar yerine, tasarıda bu kaynakların isimi zik
redilmiştir. Keza ayrı ifade kullanılmış olmakla beraber zam ve tenzile esas olacak safi kurum 
kazançları bakımından da bir fark mevcut değildir. Çünkü 193 sayılı Kanunun safi kazan
cın tâyinine mütaailik kullandığı ifadeler tasanda malî bilanço tabiriyle anlatılmıştır. 

Ancak mezkûr kanun ile tasarı arasındaki fark dağıtılabilir kurum kazancının matrahını 
teşkil eden safi kurum kazancının tesbitine mütaailik hususlardır ki, bunlar aşağıda izah 
edilmiştir. 

A) Şirketlerin kazancından yapılacak indirimler : 
a) Bu bende göıre stopaja tâbi vergi matrahı dolayısiyle ödenmiş ve ödenecek Kurumlar 

Vergisi indirilebilecektir. Halbuki mer'i hükümde, şirketlerin ödeyecekleri Kurumlar Vergisi tâ
biri kullanıldığından, şirketin geçmiş ve gelecek yıllara ait Kurumlar Vergisinin de indirilebi
leceği mânasına çıkmakta idi. 

b) Bu fıkra halen mer'i hükmün (c) fıkrasına tekabül etmektedir. Tasarı bu fıkra ile tefrik 
edilecek ihtiyat akçeleri ve provizyonlar için o yıl tâbirini kullanarak, daha evvelki yıl kazanç
larından ayrılmış olan ihtiyat akçesi ve provizyonların matrahtan düşülmesini önlemektedir. 

e) Mer'i hükmün (b) fıkrası kanunun 89 ncu maddesinde yapılan tadilâta uygun hale ko
nulmuştur. 

d) Mer'i hükmün (ç) fıkrasına tekabül eden bu fıkraya para cezalan ile Âmme alacakları
nın tahsil usulü hakkındaki Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve 
para cezalan eklenmek suretiyle bunlann da matrahtan düşülmesi sağlanmıştır. 

e) Mer'i hükmün (d) fıkrasına tekabül eden bu fıkrada, değişik ifade kullanılmış olmasına 
rağmen biır fark mevcut değildir. 

f) Bu fıkra, mer'i hükmün aynı fıkrasına tekabül etmekte olup değişik şekilde ifade edil
miştir; aneak «Şirket tarafından bilinmekte îse» ibaresi hükümden çıkarılarak, buna. «it. hüküm 
vuzuh temini roaksadiyle maddenin sonuna eklenmişti*. 
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g) Mer'i hükmün e fıkrasına «tekabül eden bu fıkra, tasanda maksatlı olarak değişik şekil

de ifade edilmiştir. Fi'lfoiaki'ka 193 sayılı Kanunda (mezkûr fıkra, vergi tevkif atı yapılmadan evvel 
ortalklığm safi kazancından ortaklara dağıtılmış kâr hisseleri, se'klinde olduğundan vergisi tevklif 
edilmiş olsun veya olmasın ortaklığın safi kazancından ortaklara dağıtılmış 'kâr hisselerinin (mat
rahtan düşülmesi mümkün bulunmak'ta idi. Halbuki vergi tevkifatı yapılmadan ortlaklığın safi 
kazancından ortaklara dağıtılan kâr (hisselerinin, 'stopaj Vergi matrahından düşülmedi değil; bilâ
kis ilâvesi gerekir. 

îşte bu maksatl'a sözü 'edilen fılkra, bu fıkraya (2 numaralı fıkra) göte vergi tevkifatı yapılmaz
dan evvel 'şirket ortaklarına dağıtılmış olup üzerinden Gelir Vergisi kesilmiş bulunan 'kâr his
seleri, şekline getirilmiştir. Parantez içinldeki 2 No. lı fıkra kaydının 'konulması, 1 No. lı fıkraya 
göre stopaja tabi tutularak tevziatı yapılmış kâr hisseleri mevcut lise bunların da sarih olaralk in
dirilmesini temin içindir. 

B) Şirketlerin kazancına yapılacak ilaveler: 
Dağıtılabilir kurum kazançlarının stopaj vergi matrahının tâyininde safi kurum 'kazancına 

yapılacak İlâveler bakımından ıner'i hüküm ile tasan arasında esasa müessir ibir fark mevcut 
değildir. 

Tasarının mütaakıp fıkraları mer'i (hüküm! er deki VTizuhsuzluklan giderecek mahiyette yeni
den kaleme alınmış bıüüınımaktadır. 

Madde 49. — Bu -madde aynı Kanunun 101 nci maddesini tadil etmektedir. 
Münferit beyanname verilmesi hallerini tâyin eden bu maddeye, ilâve edilen bir fılkra il'e ge

liri, telif ve patent ha-Mtanın satışından ibaret olup tamamı üzerinden tevkif suretiyle Gelir 
Vergisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tabi kim seller için ihtiyari olarak münferit beyanname 
verme hakkı tanınmıştır. 

Madde 50. — Bu madde aynı kanunun 103 ncü maddesinin değiştirilmesiyle İlgilidir. 
Bilindiği gibi 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Gelir Vergisi esas tarifesi 100 000 liraya 

kadar müterakki 100 000 lirada ise maktu nisbet esasına gjöre tanzim edilmişti. Yüzbin liraya 
kadarki gelirler 2 500 liradan başlamak suretiyle muhtelif dilimlere ayrılmakta ve her dilim'e 
uygulanacak nisbet % 15 den başlamak suretiyle ve % 5 er artarak % 45 e baliğ olmakta ve 
100 000 (lirada ortalama nisbet % 35 olarak tesbit edilmiş bulunmakta idi. 

1957 yilmda kabul edilmiş olan 6908 sayılı Kanumla bu tarifeye 100 000 'liradan itibaren 
300 000 liraya kadar yeni gelir dittimleri eklenmiş, nisbetler % 60 şa kadar yükseltilerek 300 000 
lira ve daha yukarı gelirlere ortalama % 50 nisbetinin tatbiki sağlanımıştır. 

1901 de yürürlüğe girmiş olan 193 s'ayılı Kanunla gelir dilimleri ve bu dilimlere ailt nisbeltler 
tamamen değiştirilmiş ve müterakki nisbet esası 500 000 (liraya kaldar devam ettirilmiş âzami 
nisbet % 70 olarak tâyin edilmiş ve 500 000 liradan yukarı ıgeiirl'ere % 60 nisbetinin uygulanaca
ğı hükme bağlanmıştı. Sözü edilen 198 sayılı Kanunun vergi nisbetlerinde yaptığı bu değişiklik 
1 . 1 . 1962 den itibaren (ücretlerde 1 . 3 . 1962 den itibaren) yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Bu durumda 1 . 3 . 1962 don itibaren -elde edilen ücretlere yeni ni's'betler uygulanmakta olup 
1962 takvim yılı gelirleri için 1963 Martında verilecek gelir beyannameleri üzerinden hesaplana
cak Gelir vergileri bu yeni nisbetlere göre alınacaktır. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yukarda mahiyeti 'belirtilen vergi nisbetleriyle 17 000 
liraya kadarki 'gelirlerde vergi yükü eskiye nis betle kısm'en hafifi etilımekte buna mukabili bu 
miktarı aşan gelirlerin vergi yükü ağırlaştırılmaktadır. 

Vergi nisbet] erinin artırılmasının her zaman vergi varidatının tartmasını mtaçetm'ediği bilinen 
bir hakikattir. Aksine oflarak ölçülü 'Oİmryarak yapılan nishet a r tmşlan mükelleflerin vergiye 
karşı mukavemetini tahrik etmekte ve vergi kaçırmalarına sebe'biiyet vermektedir. 

Ayrıca, iktisadi gelişmenin hızlandırılması icabeden zamanlarda yüksek nisbetler özel sektör 
bakımından bu hızı yavaşlatıcı bir âmil olarak da mütalâa edilmektedir. 
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Bu tasarı ile yukarda izahına çalışılan nnaksatlarm tahakkuku düşüncesiyle bir taraftan bâzı 

istisna hükümleri -yatıran indirimi gibi - kabul edilirken daha müessir neticeler tevTidedeceği 
Söz önünde tutularak nisbetterde de gözle görülür indirmeler yapılmaktadır. 

Filhakika mer'i hükümlere gör'e 7 '500 lira yıllık gelirde ortalama nisbe't % 16,6 liken bu nis-
25 000 lira yıllık gelinde % 25 den % 21,5 e, 45 000 yıllık gelirde % 31,6 dan % 27,5 e, 85 000 
lira yıllık gelirde % 39,1 den % 34,5 e 145 000 lira yıllık ıgelirde % 45 den 40,5 e, 285 000 lira 
yıllık gelirde % 51,7 den % 50 ye ve 500 000 lira ytfvhk gelirde % 60 dan % 54,3 e indirilmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 51. — Bu madde aynı kanunun 105 nci maddesini tadil etmektedir. 
Stopaj yolu ile alınan vergilerde nisbeti tâyin eden bu maddede yapılan değişiklik; 47 nci 

madde ile stopaja tabi gelinler arasına alınan dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent hak
larının satışı veya kiralanması dolayısiyle yapılan ödemelere uygulanacak nisbdtin tâyininden iba
dettir. Bu riisbet % 15 tir. 

Madde, 52. — Bu madde, aynı kanunun 109 ncu maddesini tadil etmektedir. 
Gelir Vergisinde tarh zamanını tâyin eden bu maddede beyanname ile bildirilecek gelirlerin 

tarh zamanında bir değişiklik yapılmamıştır. 
Ancak, yıllık beyanname ayı olan Mart ayının vergi daireleri yönünden son derece sıkışık olan 

durumu nazara alınarak, götürü usulde tesbit edilen ücretler ile ticaret ve serbest meslek kazanç
larında, verginin takvim yılından sonra gelen bütçe yıllının ikinci ayında tarh edilmesi esası kabul 
edilmiştir. Sözü edilen mükelleflerden tarh zamanlarının hitamından evvel memleketi terk eden
lerin vergilerinin terke takaddüm eden 15 gün içinde tarh edileceği hususu da ayrıca maddeye ek
lenmiştir. 

Madde 53. — Bu madde, aynı kanunun 110 ncu maddesini tadil etmektedir. 
1. Mer'i hükmün bu fıkrasında söz konusu olan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık 

götürü matrahtan, işe başlama ayı tam sayılmak suretiyle yıl sonuna kadarki aylara isabet eden 
miktara göre hesaplanmakta iken; yapılan tadil ile madde işe başlanılan ay hariç olmak üzere ver
gi hesaplanmasını sağlıyacalk hale getirilmiştik. Bu suretle işe başlama ayı matrahın tâyinimde na
zara aJlınmıyacaktır. 

2. Götürü ticaret ve serbest melslek kazancı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü matrah
tan işe başlama ve işi bırakma ayları tam sayılmak suretiyle vergi hesaplanırken, yapılan değişik
lik ile madde işe başlama ayı hariç ve fakat işi bırakma ayı tam sayılmak suretiyle vergi hesaplana
cak şekle getirilmiş vp bu suretle götürü olarak vergilendirilem mükellefler arasında tenazur te
min olunmuştur. 

Madde 54. — Bu madde aynı kanunun 111 nci (maddesini tadil etmektedir. 
Satışlarının % 50 si perakende olan ticaret erbabı ile imalâtının % 50 sini pe-rakende satan ima

lâtçılar, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve is
tirahat yerlerini işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigal edenlerin ortalama kâr ve gider 
esasına göre vergilendirilmelerini temin eden bu maddede; sözü edilen mükelleflerin bu usulde da
ha kolay teklif edilmelerini sağlamak için, işbu maddede mukayeseye esas tenkil eden safi kazanç 
yerine gayrisâfi kazançlarının nazara alınması cihetine gidilmiştir. Çünkü mezkûr mükelleflerin 
gayrisâfi kazançlarının daha objektif usullerle tâyin ve tesbiti mümkün bulunmaktadır. 

Keza, mer'i hükümde matrahın tesbitine medar olacak safi kazancın bulunmasında, perakende
cilerle imalâtçılar dışında balan mükellef zümresinde ortalama kâr haddi otel, pansiyon ve duhu
liye ile girilen eğlence yerleri işletenler de iş hasılatına, burular haricinde kalanların işletme gider
lerine tatbiki suretiyle bulunurken; tasarı, söz konusu edilen bu iki mükellef zümresi arasındaki 
farkı kaldırarak, her ikisinin de ortalama kâr haddinin işletme giderlerine uygulanmasını temin 
etmektedir. Zira perakendecilerle imalâtçılar dışında kalan bu mükellef zümresinin iştigal mevzu
ları arasında böyle bir tefriki icaJbettirecek farklılık mevcut olmadığı gibi; bu zümreye dâhil mü
kellefler, hasılatlarını gizlemekten ziyade giderlerini' artırmak suretiyle kârlarını azaltmaktadırlar. 
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Bu bakımdan ortalama kâ-r haddimin giderlere uygu'lanlması, sistemin daha müsmir işlemesini te
min edecek mahiyettedir. 

Maddenin birinci fıkrasında yapılan bu tadilâta mütenazır olmak üzere, ikinci fıkrasında da 
aynı şekilde bir değişiklik yapılmıştır. **' 

Mer'i hükmün som iki fıkrasında işletme giderleri ile taşıma giderlerinin nelerden ibaret olduğu 
tâyin ve tesbit edilmiştir'. 

Halbuki mezkûr hususat ıteknik bir konu olması itibariyle; bunun hudut ve şümulünün kanun1]a 
tesbit ve tâyini mahzurlu bulunarak; bu giderlerin nelerden ibaret olduğu hususunun tâyini Mali
ye Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 55. — Bu madde aynı kanunun 112 nci maddesinde yapılan değişiklikle ilgilidir. 
193 sayılı Kanunun asgarii zirai kazanç esasına mütaallik 112 nci m'addeısi, aynı kanunun 54 ncü 

maddesine yapılan tadilâta mütenazır olarak değiştirilmiştir. Değişik hükme gö>e, zirai kazanç
larım gerçek usullere (Zirai işletme hesabı ve bilanço esası) veya 54 ncü maddenin 2 numaralı ben
dine göre tesbit edenlerin beyan ettilkleri hasılat ve gide^erim, ekim - sayım beyanları ve zirai 
kazanç ölçülerine müsteniden hesaplanacak hasılat ve giderlere nazaran acık bir surette düşük oldu
ğu ve bu düşüklük sebepleri mükellefçe izah edilemediği ve inceleme ile meydana çılkarılamadığı 
takdirde,- vergi matrahı re'sem takdir olunacaktır. Değişik 54 ncü maddenin 1 numaralı ben
di gereğince safi zirai kazancın tesbit edilmesi halinde ise, giderler, ilgili zirai kazanç ko
misyonlarınca götürü olarak tesbit 'edildiğinden, yalnız hasılat nazara alınacak ve bu hasılat 
zirai kazanç ölçüleriyle mukayese edilecektir. 

Madde 56. — Bu madde ile aynı kanunun 114. ncü maddesinin 2 nci fıkrası değiştirilmek
tedir. 

Servet beyanında bulunmak mecburiyetinde olan mükellefleri tâyin ve tesbit eden Gelir Ver
gisi Kanunumun yürürlükteki 114 ncü maddesinin 1 nci fıkrası bu tasarı ile de aynen muha
faza olunmuş, ve ikinci fıkrada bâzı değişiklikler yapılmıştır. 

Filhakika bu fıkrada ttadadolunan ve servet beyanı hükümleri haricinde bırakılan mükel
lefler meyanma, yıllık beyanname ile bildirilecek gelirleri; 

a) Mevduat faizlerinden, 
b) Mevduat faizleri dışında kalan ve yıllık gayrisâfi tutarı 5 000 lirayı aşmıyan men

kul sermaye iradımdan, 
c) Sair kazanç ve iratlardan, 
İbaret bulunan mükelleflerin de ilâvesi uygun görülmüş ve gelirleri bu fıkrada sayılan ka

zanç ve iratların birkaçından veya hepsimden ibaret bulunanların da servet beyanına tâbi ol-
mıyacakları hususu ayrıca belirtilmiştir. 

Yeniden bir kısım mükellef zümreleri servet beyanı hükümleri haricinde bırakılmakla, ban
ka mevduatının teşviki gayesi güdülmüş olmaktan başka, bu mükellefler tarafından yapılacak 
beyanların servet beyanından beklenilen hizmet bakımından şayanı ehemmiyet neticeler tevlit 
etmiyeceği mülâhazası nazarı itibara alınmış bulunmaktadır. 

Yürürlükte bulunan bahis konusu ikinci fıkra, gelirleri götürü usulde tesbit edilen ticari, 
zirai veya meslekî kazançlardan ibaret bulunanların da servet beyanına tabi olmadıklarını hük
me bağlanmıştır. Kanunumuzda doğrudan doğruya götürü usulde tesbit edilen zirai kazanç
lar yer almamış bulunduğuna göre, bu ifadeden götürü gider usulüne tâbi çiftçilerin servet 
beyanı hükümleri haricinde bırakümaik istenildiği anlaşılmakta ise de, tatbikatta vukuu 
muhtemel tereddütleri önlemek maksadiyle götürü gider usulüne göre tesbit olunan zirai ka
zançların durumu ayrıca ve sarahaten belirtilmiştir. 

Madde 57. — Bu madde ile aynı kamunun 115 nci maddesinin sonuna bir fıkra eklenmiş bu
lunmaktadır. 

Servet beyannameleri muhteviyatının yıllık Gelir Vergisi beyannameleri muvacehesinde ne 
şekilde değerlendirileceği hususu yürürlükteki 193 sayılı Kanunun 115 inci maddesiyle hükme 
bağlanmış bulunmaktadır. 
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Ancak mükelleflerin ilk defa servet beyannamesi vermeğe mecbur olduklar, yıla ımütaallik 

beyannamelerinin daha evvelki devrelerle ilgili muameleler bakımından da istimal edilip1 edi-
lıemiyeceği hususunda bahis konusu maddede her hangi bir sarahat mevcut bulunmamaktadır. 

Servet beyanına ait hükümlerin ilk uygulama yılında verilmiş bulunan servet beyannameleri 
bakımından olduğu gibi, mütaakıp yıllarda vergi mükellefiyetine girmesi sebebiyle ilk defa 
beyanda bulunacak kimselerin bu beyanlarının da daha evvelki yıllar muamelâtı bakımından 
kullanılmasının doğru olmıyacağı düşünülmüş ve bu maksatla 115 nci maddenin sonuna «Mü
kelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk defa servet beyarjnamesi vermeğe mecbur oldukları 
yıldan evvelki devrelerle ilgili hiçbir muameleye mesnet teşkil etmez» fıkrası ilâve olunmuştur. 
Bu suretle mükelleflerin servet beyanına mütaallik endişelerinden büyük bir kısmı bertaraf 
olunmaktadır. 

Madde 58. — Bu madde, aynı kanunun 117 nci maddesinin birinci fıkrasını tadil etmektedir. 
Bu maddenin matlabı madde metninde yapılan tadilâta mütenazır şekilde değiştirilmiştir. 
Mezkûr maddeye, götürü usulde vergilendirilecek ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının ödi-

yeceği vergilerin taksit zamanları tarh zamanlarına mütenazır olarak değiştirilmiştir. 
Madde 59. — Bu madde, aynı kanunun 118 nci maddesini tadil etmektedir. 
Verginin tarh zamanına mütaallik 52 nci maddede izah edildiği gibi, götürü usulde vergilendiri

lecek ücretlerde verginin tarhı hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayma; götürü usulde 
vergilendirilecek ticaret ve serbest meslek erbabında ise ticari ve meslekî faaliyetin icra edildiği tak
vim yılından sonra gelen bütçe yılının ikinci ayına alınmıştır. 

Tarhiyat hükmünde yapılan bu değişikliğe mütenazır olarak ödemeye mütaallik olan bu maddede 
aynı mahiyette bir tadilât yapılmıştır. 

Maddenin 2 nci ve 3 ncü bentlerinde ise, bütçe yılının birinci ve ikinci yarısında işe başlıyan gö
türü ücretleri üzerinden vergiye tabi mükelleflerin yıllık vergisinin yarısının, verginin karneye 
yazıldığı günden değil, yazıldığı ayda ödenmesini «ağlıyan bir değişiklik yapılmıştır. 

Madde 60. — Bu madde ile aynı Kanunun 122 nci maddesinden sonra mükerrer 122 nci madde 
eklenmektedir. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 107 nci madesiyle mükelleflerin sahiboldukları bina ve arazi 
için ödedikleri Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi vergilerinin bunların Gelir Vergisine mahsubedilmesi 
esası kabul edilmiş iken halen yürürlükte bulunan 193 sayılı Kanunda bu mahsuba yer verilmemiş 
ve bahis konusu vergilerin, safi iradın tesbiti sırasında gider olarak indirebilecekleri hükme bağ
lanmıştır. 

öte yandan 206 ve 309 sayılı kanunlarla Bina ve Arazi vergileri matrahlarına emsal uygulan
ması sonunda, bina ve arazi sahipleri eskisine nazaran birkaç misli fazla vergi ödemeye başlamış
lardır. 

Her ne kadar gayrimenkul sermaye iradının vergilendirilecek safi tutarının hesaplanması sıra
sında bu vergilerin yeni zamlı miktarlarının gider yazılması mümkün olmakta idi ise de, bu ahval
de dahi bir kısım mükelleflerin ödemek durumunda bulundukları Bina ve Arazi vergileriyle Gelir 
Vergileri toplamının bazan o yıl zarfında bu gayrimenkûllerden sağladıkları gayrisâfi hasılattan 
bile fazla olduğu tatbikattaki misalleriyle meydana çıkmıştır. 

Şahsi bir vergi olan Gelir Vergisi mükellefiyeti yanında, aynî vergiler olarak mütalâa edilen 
Bina ve Arazi vergilerinin de ödenmesini, mükerrer vergileme olarak telâkki etmemek lâzımgelirse 
de, bir kaynaktan sağlanan iradın başka başka isimlerle de olsa tamamının vergi yoliyle mükellef
ten alınması doğru değildir. 

Bu itibarla, Gelir Vergisi sistemimizin prensipleriyle kabili telif görülmediğinden 193 sayılı Ka
nunla kaldırılmış bulunan bu konudaki mahsuba ait hükümlerin, Bina ve Arazi vergilerinin bu
günkü durumunun tevlidettiği neticeler sebebiyle yeniden kanunumuza ithali zarureti hâsıl olmuş 
ve 5421 sayılı Kanunun 107 nci maddesi hükümleri, 4 numaralı bendi hariç bırakılmak suretiyle 
aynen ihya edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49) 
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Tasarı maddesine almmıyan bahis konusu 4 numaralı bent, Bina Vergisinden geçici muafiyete 

tâbi olan binaların hesaplanacak vergilerinin de, aynen ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden in
dirileceği hükmünü âmir bulunmaktadır. 

Bina yapımını teşvik gayesiyle tanınmış bulunan geçici muafiyet, sadece Bina vergilerini istih
daf etmekte olduğu halde, mezkûr 4 numaralı bent hükümlerinin uygulanması halinde fiilen . Gelir 
Vergisine de teşmil edilmiş olmaktadır; zira matrah üzerinden tahakkuk eden Gelir Vergisinin, 
ödenmemiş bulunan Bina vergileri kadar bir kısmı da mükellefin Gelir Vergisi borcundan, tenzil 
edilmektedir. Gelir Vergisi Kanunumuzda ise bu neviden bir muafiyete delâlet eden her hangi bir 
hüküm mevcut bulunmadığından fiilen ödenmemiş bulunan Bina vergilerinin mahsubu yoluna gidil
mesi uygun görülmemiş ve bu sebeple mezkûr 4 numaralı bent madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 61. — Bu madde ile aynı kanuna bağlı cetvellere yeni sıra numaraları, gelir kademeleri 
ve ortalama meblâğlar eklenmiş ve bu ilâveler sebebiyle mezkûr cetvellerin sonundaki ihtar notları 
değiştirilmiştir. 

Yapılmış olan ilâve ve tadiller bu tasarının 50 nci maddesiyle gelir dilimlerinin bir milyon liraya 
kadar devam ettirilmiş bulunması ve gündelik, haftalık ve aylıklardaki artışlar nazara alınarak bun
lara ait cetvellerin ikmal edilmesi sebebine istinadeylem ektedir. 

Madde 62. — Bilindiği gibi 193 sayılı Kanun ile, en az geçim indirimi hadlerinde eski hadlere 
nazaran bir katı geçen miktarlarda artırmalar yapılmıştır. Ancak, bu yükselmelerin bütçeye tahmil 
edeceği yük nazara alınarak, yeni hadlerin 1961 ve 1962 yıllarında uygulanmaması ve 1963 ve mü-
taakip yıllarda ise kademeli olarak tatbiki kabul edilmiştir. 

Bu tasarı ile mükellefler lehine kabul edilen imkânların ilk yıllarda vergi hâsılatı üzerinde yapa
cağı geriletici tesirler göz önünde tutularak, 193 sayılı Kanun da derpiş edilen indirim hadlerinin 
tatbik, yılları bu madde ile bir süre daha geriye bırakılmış bulunmaktadır. 

Mezkûr hükme göre : 
a) 31 . 1*2 . 1964 tarihine kadar elde edilecek kazanç ve iratlar ile ücretlerin, 1961 ilâ 1964 büt

çe yıllarına ait ıgötürü usulde tesbit edilen ücretlerin vergilendirilmesinde 5421 sayılı Kanunun 6908 
sayılı Kanunla değiştirilmiş 32 ve 33 ncü maddelerinde yazılı hadler ve esaslar, 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek .kazanç ve iratlarla ücretlerin ve 1965.'bütçe yılı ıgötürü üc
retlerinin vergilendirilmesinde, 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci maddelerindeki dsaslar nazara alın
mak isuretiyle, yılda mükellef için 1 080, eş için 720 ve fher bir çocuk için 360 liralık indirim, 

e) 1966 yı'lı başından itibaren elde edilecek kazanç ve iratlarla ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp 
bütçe yılları götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 193 sayılı Kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde 
yazılı esaslar ve indirim hadleri, 

Uygulanacaktır. 
Madde 63. — Tasarının bu maddesiyle 193 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi ile 28 . 2 . 1962 ta

rih ve 35 sayılı ve 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar yürürlükten kaldırılmaktadır. 
Geçici madde 1. — ıGeçmiş yıllara ait kazanç ve iratlarla ücretlerin ne şekilde vergilendirilecekleri 

hususu tasarının geçici 1 numaralı maddesiyle hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu maddeye ıgöre : 
a) 1963 takvim yılından evvelki zamanlarda elde edilmiş bulunan kazanç ve iratlarla gerçek 

usulde 'vergilendirilecek ücretler; 
b) 1963 malî yılından evvelki zamanlara taallûk eden götürü usûlde vergiye tâbi ücretler; 
İşbu tasarı maddelerinin yürürlüğü ile ilgili geçici maddeler, hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, 

eski hükümlere yani 193 sayılı Kanun hükümlerine ıgöre vergilendirileceklerdir. 
Geçici madde 2. — Tasarının sonuna eklenmiş bulunan 64 ncü madde ile, yeni 'hükümlerin neşir 

tarihinden itibaren yürürlüğe girecekleri ifade olunmuştur. Buna rağmen, bir kısım tasarı maddeleri
nin 1961 ve bir kısmının da 1962 takvim yılı başından itibaren elde edilecek kazanç irat ve ücretlere 
uygulanması lüzum ve zarureti >g'öz önünde bulundurularak yeni hükümlerin uygulanma süresi bakı
mından durumlarım ayrı ayrı .göstermek üzere tasarıya ıgecici 2 nci madde ilâve olunmuştur. 

Geçici madde 3. — Bu madde zararların kârlara takas ve mahsubu ile ilgili bulunmaktadır. 

M. Meclisi ( 8. Sayısı : 49 ) 
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Ttasârmın 42 "nci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun <S8 nci maddesi değiştirilerek, zarar vukuu 

halinde bu zararın birbirini mütaakıp 5 yıl zarfında mahsubuna imkân •verilmiş <ve sürenin 3 yıldan 
5 yıla çıkarılması sebepleri mezkûr maddenin gerekçesinde 'iza'h olunmuştu. 

Mer'i [hükme (göre 3 yıl zarar nakli imkânına sahip bulunan mükelleflerden bir kı'smının tasarının 
kanunlaşması halinde hangi hükme *âbi olacakları 'hususunda tereddüde düşebilecekleri nazarı itiba
ra alınarak bu mevzuda sarih bir tatbikat ıhükmü konulması uyigun görülmüştür. 

Fil'hakika esas itibariyle bu tasarı maddesi yürürlüğe girdikten sonraki yıllarda meydana gelmiş 
bulunan zararların 5 yıllık mahsup süresinden faydalanmaları lâpıiTno-elmekte ise de, 1959 takvim 
yılında husule gelen ve 3 senelik süreden faydalanarak esasen 1963 Martında verilecek beyan
namede de mahsubuna devam olunacak zararların, 5 yıllık süreden de istifade etmelerinin doğru 
olacağı düşünülmüş ve böylece 1959 ve mütaakıp takvim yıllarında hasıl olan zararların yeni hü
kümlere göre mahsuba tabi tutulmaları, bu geçici madde ile temin edilmek istenilmiştir. 

Bu yıldan bir evvelki yılda yani 1958 takvim yılında doğmuş bulunan zararlar ise, 1962 Mar
tında verilen beyanname ile 3 ncü ve son mahsup imkânından faydalanılarak tasarının kanunlaş
masından 'evvel bu bakımdan kesin bir duruma girmiş bulunduklarından, sukutu hak müddetini 
mütaakıp bunların mahsubuna devam edilmesi hakkaniyet ve adalet prensipleri ile kabili telif gö
rülmemiştir. 

Geçici madde 4. — 193 sayılı Kanunun 53 ncü maddesinde zirai kazancın götürü gider esa
sına göre tesbiti bakımından derpiş olunan 100 000 liralık had, bu tasarının 21 nci maddesiyle 
150 000 liraya çıkarılmış ve bu hükmün 1961 yılından itibaren yürürlüğe girmesi derpiş olun
muştur. 

Bu duruma nazaran bir evvelki yıl hasılatı 1.00 000 lirayı aşmış olması sebebiyle mer'i 53 ncü 
maddeye müsteniden 1962 yılı zirai kazancını işletme hesabı esasına göre tesbit eden çiftçilerden, 
53 ricü maddede yapılan tadilât sebebiyle, bir evvelki yıl hasılatlarının 150 000 lirayı geçmemesi 
yüzünden götürü gider usulüne alınmış olanların, diledikleri takdirde, 1962 yılı zirai kazançlarını 
tutmaıkta oldukları işletme defterine müsteniden gerçek usulde tesbiti ne imkân verilmesi uygun 
bulunmuştur. 

1961 yılı kazançlarını gerçek usullere (zirai işletme hesabı veya bilanço esası) göre tfeesbit et
miş olmaları durumuna gelince : 

Bilindiği üzere 213 sayılı Vergi Usul Kanununun geçici »3 ncü maddesiyle, 1961 yıllna münha
sır olmak üzere, satış hasılatlarına bakılmaksızın bütün çiftçilerin ziraî kazançlarının götürü 
gider esasına tevfikan tesbit edileceği, ancak istiyenlerin vergi dairesine haber vermek şartiyle 
zirai kazançlarını gerçek usullere göre tesbit edebilecekleri hükme bağlanmıştır. Bu hüküm gere
ğince 1961 yılı zirai kazançları (kendi isteği ile gerçek usulü tercih eden çiftçiler hariç) götürü 
gider esasına göre tesbit edileceğinden, 1961 yılında elde edilen zirai kazançların ayrıca bu 
madde şümulüne' 'alınmasına lüzum 'görülmemiş ve kendi isteği ile gerçek usulü seçenlerin, 53 ncü 
maddenin son fıkrası hükmüne istinaden iki yıl müddetle bu usulden dönemiyecekleri göz önünde 
tutularak, bunların 1961 yılı zirai kazançlarını gerçek usullere göre tesbit etmeleri uygun bulun
muştur. 

Geçici madde 5. — 22 nci maddenin gerekçesinde izah edildiği üzere, çiftçilerin ilk defa Gelir 
Vergisine tabi tutulmaları ve zirai kazanç il komisyonları tarafından tesbit edilmiş olan ölçüler 
arasmtia mevcut hata ve ahenksizlik sebebiyle, Gelir Vergisi Kanununun 112 nci maddesinin 
1961-1962 senelerinde elde edilen zirai kazançlara tatbik edilmemesi uygun görülmüş ve bu mak
satla maddeye bu hüküm konmuştur. c ''***"'" '" •'" 

Geçici madde 6. — Bilindiği gibi, 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sayılı Kanunla, 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun zirai kazançlara mütaallik hükümleri ertelenmiş ve 1.1.1961 - 31.12.1962 
devresine ait zirai kazançların yeniden tedvin olunacak hükümlere müsteniden tahsil olunacağı 
>:abul edilmiştir, 

M. MoeÜHi (S. Sayı»: 40) 
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Yeni tasarı 35 sayılı Kanunda bahsedilen 'zirai kazanca mütaallik hükümleri ihtiva ettiğin

den, ertelemeye tabi tutulan bu kazançlarla ilgili vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili mevzuunda 
geçici bir madde derpişi zaruri görülmüştür. 

Bu madde metni sarih olduğundan ayrıca burada izahat verilmemiştir. 
Geçici madde 7. •— 8 nci maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere, 193 sayılı Kanunun muad

del 12 nci maddesinin son fıkrasında, polikültür halindeki zirai faaliyetlere dair muafiyetin 
tâyininde yeni bâzı esaslar vaz'edilmiştir Bu esasların tasarının kanunlaşmasından evvelki 
devrelere teşmili vergi adaletine aykırı düştüğünden, bu geçici madde ile, 193 sayılı Kanunun 
değişik 12 nci maddesinin son fıkrası hükmünün, 1961 ve 1962 yılları zirai kazançlarına uy
gulanmaması sağlanmıştır. 

Geçici madde 8 — 15 nci maddenin gerekçesinde de izah olunduğu gibi, Gelir Vergisi Ka
nununa sekizinci bölüm olarak eklenen yatırım indirimine dair hükümlerin meriyete girme
sinden sonra yapılacak yatırım tutarlarının muayyen bir kısmı ticari veya zirai kazançlardan 
düşülecek ve bu durum yeni yatırımların istihsale geçmelerine kadar vergi hâsılatının azalma
sına sebebolacaktır. Yatırımlar müsmir hale gelinceye kadar bu varidat kaybını muayyen bir 
müddet için kısmen hafifletmek maksadiyle kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden yı
lın başından itibaren beşinci yılın sonuna kadar yapılacak yatırım indirimlerinin, bu indirim
lerin uygulanacağı ticari veya zirai kazançların her yıl için % 20 sini geçemiyeceği hususunda 
hüküm vaz'edilmiştir. 

Hemen şu hususu belirtmek lâzımgelir ki, bu hüküm, yatırım yapacakların aleyhine bir ne
tice yaratmıyacaktır. Çünkü yatırım indirimine ait bölümün ek 4 ncü maddesi gereğince yatırım 
indiriminden istifade edecek meblâğ tamamlanıncaya kadar indirim yapmaya devam etmek 
mümkün olduğundan,, bu geçici maddenin yürürlükten kalkmasından sonra 5 yıl içinde ayrıl
mış bulunan indirim toplamının indiriminden faydalanılacak miktardan düşülmesinden sonra ki 
bakiyenin mütaakıp yıllar ticari ve zirai kazanımdan tenzili imkân dahilindedir. 

Geçici madde 9. — Bilindiği üzere, 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanunla, ücretleri ve ticari 
kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflerin gelir vergilerinin tarh ve tahsili tehir edil-
ımftş ve bu durumda olan mükelleflerden 1962 malî yılında 193 sayılı Kanun hükümlerine göre 
tahsili icabeden vergilerin yeniden tedvin olunacalk esaslara göre ataacagı hükmie bağlanmıştır. 

Bu sebepten, ücret ve ticari kazançları götürü usulde tesbit olunan mükelleflerin anılan ka
nunla tarh ve tahsili tehir edilen vergilerinin hangi esaslara tevfikan tarh ve tahsil olunacağı 
hakkında, tasarıda geçici bir hükmün yer alması gerekmiştir. 

Madde metni sarih olduğundan ayrıca burada açıklamalar yapılmasına lüzum görülmemiştir, 
Geçici madde 10. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 

bulunan ve vergi nisbetlerine taallûk eden 89 ncu maddesi 193 sayıh Kanunla tadil olunmuş 
ve bu kanunla kabul edilen yeni nisbetler ücretler hakk ında -1 .3 . 1962 tarihinden itibaren uygu
lanmaya başlamıştır. 

Bu kanun tasarısının 50 nci maddesiyle 193 sayılı Kanunun 103 ncü maddesinde yazılı vergi 
nisbetlerinde yapılan indirmeler neticesinde vergi hâsılasında eheımmliyetlii miktarlarda Mır azal
ma olacağı tahmin od ilmektedir. 

Ücretlerle diğer gelir unsurları arasında nisbet tatbiki yönünden eşitliği sağlamak ve uy
gulanmakta olan 1962 bütçesine yeni bir yük tahmil etmemek düşüncesiyle yeni tarifenin 1963 
bütçe ve takvim yılı gelirlerine uygulanması zaruri görülmüştür. 

Tasarının 64 ncü maddesi kanunun yürürlük tarihi ve 65 nci maddesi ise kanunu* yürütmeye 
vazifelileri tâyin etmektedir. " . . . . . . . . ~ . , 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 
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31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/355) 

T. C. 
Başbakanlık . 19 . 12 , 1962 

Hanımlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayt : 71 - 1919/4080 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
14. . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
geçici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısı» gerekçesi ile birlikte ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. ' 
Başbakan 

İsmet înönü 

(JıEttEıK'OE 
Bilindiği üzere, 193 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine göre, geçim indirim hadleri 1.1.1963 

tarihinden itibaren bu maddede yazılı yükseltilmiş miktarlar üzerinden yürürlüğe girecektir. Bu 
takdirde, 1963 yılında 165 milyon lira civarında bir vergi kaybı hâsıl olacağı hesaplanmıştır. 

Kalkınma plânı çerçevesi içinde kamu sektörü yatırımlarının enflâsyonist yollara başvurmadan 
sağlam ve sıhhatli kaynaklardan karşılanbilmesi için yeni vergiler ihdası yoluna gidilmesi zarureti 
doğmuştur. Bu suretle temin olunan 1 milyar 154 milyon liralık ilâve kaynaklarla 1963 bütçesinin 
denk olarak hazırlanması mümkün olabilmiştir. 

Diğer taraftan, 1963 yılı bütçesi düzenlenirken, 8 . 10 . 1962 tarihinde Yüksek Meclise takdim 
kılınan Gelir Vergisi tadil tasarısındaki geçim indirimi hadlerindeki yükselmenin, 1 . 1 . 1965 ta
rihinden itibaren uygulanması yolundaki Hükümet teklifi esas tutulmuş; binnetice Gelir Vergisi 
tahminleri, yükseltilmiş geçim indirim hadlerinin 1963 yılında uygulanmıyacağı mülâhazasına göre 
yapılmıştır. 

Sözü geçen Gelir Vergisi tadil tasarısının Millet. Meclisi Geçici Komisyonunda müzakeresine an
cak 11 . 12 . 1962 tarihinde başlanabilmiştir. Çeşitli hükümleri ve yeni müesseseleri ihtiva eden 
işbu tasarının Aralık 1962 sonuna kadar kanunlaşmasının mümkün olamaması halinde, 193 sayılı 
Kanunun geçici 5 nci maddesinde yazılı yükseltilmiş geçim indirim miktarları 1 Ocak 1963 ten iti
baren yürürlüğe girecektir. Bu durum, yukarda işaret olunduğu üzere, 1963 malî yılında 165 mil
yon liralık bir gelir kaybını intacedecektir. 

Böyle bir hal vukuunda pek tabiî olarak plânın yatırım hedeflerinin gerçekleştirilmesinde za
ruri olan iç finansman ihtiyacının sıhhatli kaynaklardan sağlanması için 165 milyon liralık yeni ver
giler ihdası veya mevcut vergilere zamlar yapılması morunda kalınacaktır. Esasen yeni vergiler 
konulduğu veya mevcut vergilere zamlar yapıldığı bu devrede mâruz miktarı karşılıyacak ilâve 
gelir kaynakları bulmaktaki güçlük ve bunların vatandaşlar üzerinde husule getireceği tazyik ve 
sıkıntı aşikârdır.. 

Yukarda arz edilen zaruretler dolayısiyle halen Millet Meclisi Geçici Komisyonunda görüşül
mesine başlanan 193 sayılı Kanun tadili ile alâkalı tasarının, 193 sayılı Kanunun geçici 5 nci mad
desini değiştiren 62 nci maddesinin 1 . 1 . 1963 ten itibaren yürürlüğe girmesinin temini gerekli 
bulunmuş ve bu maksatla işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 
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Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 
Esas No. : 1/355 

Karar No. : 3 

22 . 12 . 1962 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ilgili Maliye Bakanının da iştirakleri ile komisyonumuzda görü
şüldü. 

Gerekçede taf silen izahı yapılan hususlar komisyonumuzca da uygun görülmüş ve kanun tasa
rısının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon 
Başkanı 

Diyarbakır 
R. tskenderoğlu 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Ordu 
0. N. Hazinedar 

Sözcü 
Balıkesir 

F. ÎsUmyeli 

Bursa 
B. C. Zağra 

Sivas 
fi. Günay 

Adana 
Muhalifim 

Y. Aktimur 

Çankırı 
R. înceler 

Zonguldak 
Muhalifim 

R. Karakaşoğlu 

Ankara 
t. Gence 

Denizli 
Muhalifim 
/. Kocatürk 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hl .12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun geçici 5 nci maddesinin değiştiril

mesi hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«En az geçim indirimi hadleri 

GEÇljOt MADDE 5. — a) 31 . 12 . 1964 
tarihine kadar elde edilecek kazanç ve iratlar 
(götürü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 
31 . 12 . 1964 tarihine kadar elde edilecek üc
retlerin, 1961, 1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları 
götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 5421 
sayılı Kanunun 6908 sayıh Kanunla değiştiril
miş 32 nci maddesinde yazılı hadler ve aynı 
kanunun 33 ncü maddesi ile kabul edilmiş esas
lar; 

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 ücretleri
nin vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 
nci maddeleri ile tâyin olunan esaslar nazara 
alınmak 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 
edilecek kazanç ve iratlar (götürü usulde tes
bit olunanlar dâhil) ile aynı tarihten itibaren 
elde edilecek ücretlerin ve 1966 ve mütaakıp 
bütçe yılları götürü ücretlerinin vergilendiril
mesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerin
de yazılı esaslar ve en az geçim indirimi had
leri; 

Uygulanır.» 
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MADDE 2. — Bu kanun 31 . 12 . 1962 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. 
yürütür. 

Bu kanunu Maliye Bakanı 

14 . 12 . 1962 

Başbakan 
1. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

İV. Ökten 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı V. 
II. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
§f. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

(iünı. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

lTlaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı V. 
F. Melen 

Hu 

İçimleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakam 
t. Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakanı 
M. îzmcn 

(Jalışma Bakanı 
B. Ecevit 

. - Ya. ve Turz. Bakanı 
C. T. Karasapan 

İmar- ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

Maraş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ve Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun 

teklifi (2/12) 

MİLLET MECLİSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

193 sayılı Gelir Vergisi Knunumın bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair ka
nun teklifimiz, esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla rica ederiz. 17 . 11 . 1961 

Maraş Milletvekili 
H. F. Evliya 

Adana Milletvekili 
K. Sanibrahimoğlu 

GEREKÇE 

Devlet masraflarına iştirak vatandaşlık vazifelerinden olduğuna göre, çiftçilerin de prensip 
olarak vergi vermesi lâzımdır. Ancak; zirai verginin memleketimizin bünyesine en uygun düşen 
âdil bir ölçü ve sistem içinde vatandaşa tahmili esas olmalıdır. Memleketimizde insan başına en 
düşük gelir ziraat sahasında olduğuna göre, zirai gelirlerden alınacak verginin zirai geliri teş
vik edici mahiyette olması icabeder. 

193 sayılı Kanunla yürürlüğe giren Gelir Vergisi Kanunu birçok bakımlardan bünyemize uygun 
değildir. 

Memleketimizde zirai kazançların hakiki miktarını tesbit edebilmek hemen hemen imkânsızdır. 
Ziraat işlerinde çalışan işçiler muvakkat ve peryodik faaliyette bulunurlar. Ekseriyeti okuma 
yazma bümiyen işçilerden alınacak vesikaların doğruluk ve samimiyetine şüphe ile bakılacağı ta
biîdir. 

Zirai mahsullerin çoğunun mahallinde istihlâk edilmesi ve yerinde satılması itibariyle zirai 
masraf ve kazancın hakiki mânasiyle tesbiti mümkün değildir. Bu mahzurlar ise vergi tesbitinde 
büyük haksızhljiara sebebiyet verir. 

Çiîtçi bizzat defter tutacak bilgiye sahibolmadığı gibi bunu yapacak elemanı da bulamaz. Ti-
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caret ve sanayide sermaye emniyet altında bulunmasına rağmen, zirai işletmelere yatırılan yatı
rımların uzun yıllar devam etmesi ve zirai mahsullerin tabiî âfetlere mâruz kalması bakımından 
daha çok himayeye muhtacolduğu kanaatindeyiz. 

Bu bakımlardan iktisadi, zirai ve sosyal bünyemize en uygun şekil; küçük ve orta çiftçiyi 
zirai gelir vergisinden muaf tuttuktan sonra, ekili ve dikili saha üzerinden dekar basma muayyen 
bir vergi almaktır. 

Bu sistem irrtihsale bağlı olmadığından istihsali teşvik eder geniş arazi sahiplerinin daha fazla 
vergi ödemeleri sayesinde içtimai adaleti sağlar. 

Vergi miktarı ekilen ve dikilen mahsulü cinsine ve toprağın verimine göre değiştiği için ver-
gide adaleti temin eder. 

Verginin tarh ve tahsili mükellef için kolay olduğu gibi, Devletin yükünü de azaltır. Nitekim 
îtalya ve Japonya gibi ileri memleketlerde dahi zirai kazançlara halen bu vergi sistemi tatbik 
edilmektedir. 
. Dekar başına belli bir vergi alma usulü her iki memlek&t çiftçilerinin zirai istihsallerini geniş 

ölçüde artırmalarında ve kısa zamanda kalkınmalarında büyük rol oynamıştır. 
Netice itibariyle; kaçakçılığa müsait oîmiyan küçük ve orta çiftçiyi himaye eden, mükellef 

için daha az külfetli ve pisikolojik kolaylıklar taşıyan, tatbik ve tahsili çok az elemanla mümkün 
olabilen ve Gelir vergisine nazaran daha verimli, memleket realitelerine daha çok uygun bulunan 
ve sosyal adaleti gerçekleştireceğine inandığımız için bu kanun teklifini yapmış bulunuyoruz. 

MARAŞ MİLLETVEKİLİ H. FEHMİ EVLtYA VE ADANA MÎLLETVEKÎLÎ KEMAL SARI-
ÎBRAHÎMOĞLUNUN TEKlLlFl 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
kanun 

MADDE 1. — Küçük ve orta çiftçi vergiden muaftır. Küçük çiftçi 500, orta çiftçi 1000 
dönüme kadar arazî işliyen çiftçidir. 

MADDE 2. — 1 000 dönümden fazla arazi işliyen çiftçinin işlediği arazinin 1 D00 dönüme ka
dar olan kısmından vergi alınmaz. Zirai işletmelerle ortak sayısı birden fazla da olsa muaflık 
haddi âzami 1 000 dönümdür. Her bir ortak 1 000 dönümde ortaklıktaki hissesi nisbetinde muaf
lıktan faydalanır. 

3. — Bağ, bahçe ve zeytinlikler 30 dönüme kadar, narinciye bahçeleri 15 dönüme kadar ver
giden muaftır. 

Ortaklık veya icar şeklindede işlense muaflık haddi bu miktarları geçemez. Her ortak ortak
lıktaki hissesi nisbetinde muafliktan faydalanır. • 

MADDE 4. — 1 000 dönümden fazla arazi işletmelerinde; 1 000 dönümden fazla olan ilk 
1 000 dönüm için, zayıf arazide beher dönüme 1 lira, orta arazide 2 lira, iyi arazide 5 lira; 
2 nci 1 000 dönüm için beher lönüme zayıf arazide 3 lira, orta arazide 6 lira iyi arazide 12 lira; 
3 ncü 1 000 dönümde beher dönüme zayıf arazide 6 lira, orta arazide 12 lira, iyi arazide 24 lira; 
daha fazla arazi işletmelerinde beher dönüme zayıf arazide 12 lira, orta arazide 24 lira, iyi 
arazide 50 lira vergi alınır. 

MADDE 5. — Bağ, bahçe ve zeytinliklerin 30 dönümden fazla olan ilk 20 dönümünde beher 
dönüme 20 lira, daha yukarı miktarlar için beher dönüme 40 lira vergi alınır. 

Narinciye bahçelerinde, 15 dönümden yukarı olan ilk 15 dönümde beher dönüme 100 lira, 
2 nci 15 dönümde 150 lira, daha yukan miktarlar için 300 lira vergi alınır. 

. • • • • • .^I ' - ' î 
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MADDE 6. — Dolu, sel, kuraklık gibi tabiî âfetler dolayısiyle mahsulün yüzde ellisinden 

fazlasının zarara uğramış olduğu tesbit edildiği takdirde o yıl mükellef vergiden muaf tutulur. 
Bu tesbit işini 7 nci madde gereğince hazırlanacak tüzükte belirtilen yetkili merciler yapar. 

MADDE 7. — Türkiye'de ziraat arazîsi zayıf, orta ve iyi olmak üzere üç sınıfa ayrılır. Bu 
ayırma ve bu kanunla tâyin ve tesbiti iktiza eden işler Maliye ve Ziraat Bakanlıklarının müştere
ken ve en geç üç ay içinde hazırlıyacakları tüzük hükümleri ile tanzim edilir. 

MADDE 8. — 30 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10, 11, 12, 13, 14, 
19, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 112, 113 ncü maddeleri ilga edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesinin tadili hakkında kanun teklifi (2/66) 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesinin tadili hakkındaki kanun teklifim ge
rekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğine müsadelerinizi saygılarımla rica ederim. 
27.12.1961 

Adana Milletvekili 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

GEREKÇE 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin son fıkrası hükmü ile serbest meslek 
erbabının giderlerini götürü ofarak tesbit edebilmeleri usulü kabul edilmişti. Bu usulün 'kabul 
edilmesi sebebi hemen ekserisi müteferrik ve dafmık olan giderlerin kaydında mevcudolan müş
külâtı bertaraf etmek suretiyle, mükellefe kolaylık sağlamaktır. Nitekim Gelir Vergisi Geçici Ko
misyon raporunda bu cihet, böylece ifade edilmiştir. 

193 sayılı Kanunla yapılan tadille serbest meslek erbabı için kabul edilmiş olan götürü mas
raf usulü kaldırılmıştır. Mucip sebebi umumi masrafın her mükellef için değişmediği bu sebeple 
kazancı çok mükellefler lehine götürü usulün faydalar sağlamak suretiyle vergide müterakkiyet 
esasına aykırı ve binaenaleyh vergi adaletini teminden uzak olduğu fikridir. 

Yukarda arz olunduğu veçhile, götürü gider usulünün kabul edilmesi sebebi mükellefe kolay
lık temin etmekten ibaret idi. îlmî ve meslekî bilgiye ve ihtisasa dayanan vazifesinde.gelir temin 
eden işinin kendisine tahmil ettiği ağır ve mesuliyetti mesaisi esnasında bir serbest meslek erba
bının dağınık ve müteferrik giderlerini tacirler gibi kayda mecbur bırakılması ve bu suretle ver
gi karşısında mesuliyetinin artırılması meslekî faaliyetinde tesirini göstermekten hâli kalmıyacağı 
ve kalmadığı gibi, meslekî faaliyetinin de bu vergi formalitelerini yerine getirmekte müşkülât do
ğurması ve müşkülât doğurmakta olduğu bir vakıadır. 

îşte, Gelir Vergisinin tahmil ettiği bu külfet ve mecburiyeti meslekin hususiyetine binaen 
mümkün mertebe tahfif etmek maksadiyle 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile götürü gider usu
lü vaz'olunmuştu. Bu usulün terki serbest meslek erbabının formalite külfet ve ağırlıklarını bü
tün şiddetiyle hissetmelerine yol açmakta olduğu gibi, değişik ve müteferrik masraf mevzuları 
üzerinde serbest meslek erbabı ile idarenin değişen içtihatlarla hareket etmelerine meydan ve
recektir. Bunun da bir mahzur suretinde telâkkisi lâzımgelir. 
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Bu mahzur, meslekin hususiyetleri muvacehesinde avukatlar için büsbütün bariz ve ehemmi

yetli bir hal almaktadır. Filhakika, avukat bir bakıma mükelleflerle vergi dairesi arasındaki ihti
lâflarda maliye ile muhasama durumunda olan bir kimsedir. Binaenaleyh avukatı şahsan maliye 
ile alâkalı olmaktan mümkün mertebe uzak bulundurmak, adalet hizmetini daha serbest ve huzur
lu bir şekilde görebilmesi zaviyesinden de bir zaruret arz eder. 

Bundan maada, avukatın ve diğer serbest meslek erbabının gerçek giderini tesbit etmek kar
şı tarafı kontrol bakımından da bir ehemmiyet ifade etmez. Serbest meslek erbabının masrafla
rının nevi ve mahiyeti buna müsait değildir. Olsa olsa gayrimenkul iradı mükelleflerinin kontro
lü mevzuu bahsolabilir ki, her yazıhanenin ve muayenehanenin rayici ve binaenaleyh kirası aşağı 
yukarı emsali ile kabili tâyin olduğundan bu kiranın serbest meslek erbabının defterlerinde tesbi-
tine de lüzum yoktur. 

Serbest meslek erbabının diğer masraflarının pek müteferrik olduğu ve vesikaya raptında 
müşkülât bulunduğu nazara alınırsa hakiki gider usulü ile serbest meslek erbabının kira, telefon, 
kâtip, hemşire gibi yardımcılarının ücretinden gayri masraflarının defterlere intikal ettirilmeme
si gibi haksız bir durum meydana çıkmakta olduğundan şüphe edilemez. 

Götürü gider usulünün kaldırılmasının mucip sebebi olarak gösterilen umumi giderlerin az ve 
çok kazançlı avukatlar ve sair serbest meslek erbabında değişmediği, sabit kaldığı şeklindeki mü
şahedede hata payının büyük olduğunu vakıalar teyideylemekteclir. 

Filhakika umumi giderler hattâ yazıhaneden yazıhaneye, muayenehaneden muayenehaneye bü
yük farklar göstermektedir. Çok kazanç, umumi giderleri ve diğer masrafların tezayüdünü ınu-
cibolmakta ve hattâ götürü gider bazan, serbest meslek kazancının elde edilebilmesi için ihtiyar 
edilen hakiki masrafın dununda kalmaktadır. Bu bakımdan, götürü gider usulünün müterakki-
yet esasını rencide ettiği yolundaki mülâhazanın ciddî ve mukni bir mesnedi görülememektedir. 
Zaten vardığımız bu netice 193 sayılı Kanunun 78 nci maddesinde gayrimenkul irat sahiplerinde 
götürü gider oulünün muhafaza ve hattâ götürü giderin % 20 den % 40 a çıkanlmasiyle de 
teeyyüdetmektedir. 

Bununla beraber; vergide adaleti kemaliyle tesis ve zayıf delillere dayanmakta da olsa bir
takım karşı mülâhazaları bertaraf için tadil teklifimizde artan gelirden insaflı ve makul ölçüler
le azalan bir indirim kabul edilmiştir. 

Teklifimin kabulünü istirham ederim. 

ADANA MİLLETVEKİLİ KEMAL >sAlili.BKAHlMOĞLU'NUN TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesinin tadüi hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

Madde 68. — !jElde ettikleri yıllık gayrisâfi kazanç miktarı 30 bin lirayı geçmiyen serbest mes
lek erbabı dilediği takdirde yukardaki giderlere karşılık olmak üzere gayrisâfi kazancından % 30 
nu götürü olarak indirebilir. Bu nisbet yıllık gayrisâfi gelirin 30 bin liradan 60 bin liraya kadar 
olan kısmı için % 25, 60 bin liradan 100 bin liraya kadar olan kısmı için % 20, 100 bin liradan 200 
bin liraya kadar olan kısmı için % 17, 200 bin liradan yukarı olan kısım için % 15 tir. 

Dişçiler ve röntgenciler bu nisbetlere % 10 ilâvesiyle bulunacak nisbetleri uygularlar. 
Götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden vazgeçemezler. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik Okyayuz ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair Zirai Vergi kanunu 

teklifi (2/86) 

" "" MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümlerin ihdasına dair 
(Zirai Vergi Kanunu) teklifi, ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Anayasa ve İçtüzük hükümleri gereğince işin malî hükümlere taallûk etmesi dolayısiyle malî 
yıl başından evvel kanuniyet kesbedebilmesi için gerekli muamelenin ivedilikle yapılmasına delâ
let Duyurulmasına saygiyle arz ve istirham ederiz. 

içel ıSenaitöırü 
C. T. Okyayuz 

İçel Milletvekilli 
B. Bozdoğan 

İçel Milletvekili 
t. Ünal 

Samsun Milletvekili 
B. Cömert 

Manas (Senatörü 
C. Aksu 

Balıkesir Milletvekili 
C. Kanpolat 

Eskişehir Senatörü 
G. TJçagök 

Aydın Senatörü 
F. Turhagil 

Kütahya Milletvekilli 
S. Şarpaşar 

Kırşehir Milletvekili 
H. özmen 

Denizli Milletvekili 
/. Kocatürk 

Çanakkale Milletvekili 
A. N. Akay 

Kayseri Milletvekili 
H. Araş 

Elâzığ 
n. 

içel Senatörü 
Dr. T. özdolay 

İçel Milletvekili 
Dr. Y. Dermancı 
Samisun Senatörü 
Dr. F. Tevetoğlu 
Samsun Senatörü 

C. Tokgöz 
Balıkesir Senatörü 

E. Aka 
Balıkesir Milletvekili 

C. Bilgehan 
Zonguldak Senatörü 

T. înci 
Cıımhurreisi Kontenjanı 

A. Ünlü 
Denizli Milletvekili 

R. Şenel 
Antalya Milletvekili 

/. Ataöv 
Zonguldak Milletvekili 

N. Be§er 
Adana Senatörü 

M. Ünaldı 
Diyarbakır Milletvekili 

A. D. Şen 
Senatörü 
Giray 

îçel Milletvekilli 
M. Arıkan 

İçel Milletvekili 
M. A. Arslan. 

Camisim Milletvekilli 
A. F. Alışan 

Samtaıım Milletvekili 
H. Kiper 

Balıkesir Milletvekili 
H. Oğuzbeyoğlu 

Balıkesir Milletvekili 
Dr. A. 1. Kırımlı 

Adana Milletvekili 
Dr. İ. Tekin 

Trabzon Senatörü 
R. Zaloğlu 

İsparta Milletvekili 
Dr. S. Bilgiç 

Eskişehir Milletvekili 
E. G. Sakarya 

İstanbul Milletvekili' 
/. E. Tekinel 

Adana Milletvekili 
H. Aksoy 

Konya Milletvekili 
Dr. S. Yüce-san 

İçel Milletvekili 
C. Kılıç 

içel Milletvekili 
S. Kutlay 

Samisun Milletvekilli 
O. Şahinoğlu 

Samsun Milletvekili 
H. Özalp 

Kayseri Senatörü 
H. Dikeçligil 

İstanbul Senatörü 
E. Menemencioğlu 
Aydın Senatörü 
O. S. Sarıgöllü 

Kayseri Milletvekili 
V. Â. Özkan 

Konya Milletvekili 
F. Sükan 

Afyon Senatörü 
A. Yılmaz 

Çanakkale Milletvekili 
8. Endik 

Niğde Milletvekili 
H. Özalp 

Adana Senatörü 
G. Avsar 

Denizli Milletvekili 
M. Çohanoğlu 

Elâzığ Milletvekili 
İV. Güray 

ZİRAİ VERGİ KANUNU GEREKÇESİ 

İlişikte sunduğumuz tasarının gerekçesine geçmeden önce memleketimizde tatbik edilmekte 
bulunan modern gelir vergisi rejimi muvacehesinde teklif ettiğimiz tasarının ihtiva ettiği vergi
lendirme usullerinin ilk bakışta uygunsuzluğu göze çarpmakta ise de, memleket şartları nazara alı
nınca ve'hususiyle ziraat erbabının modern gelir vergisi sisteminin mükellefe tahmil ettiği ve
cibelerin yerine getirilmesi mevzuunda karşılaşacağı zorluklar ve bunun netisesi olarak idareninde 
altından kalkınılmaz tatbikat güçlükleri hesaba katılınca, ileride zirai kazançlarında diğer kazanç 
ve iratlar gibi modern gelir vergisi kanunu için de vergilendirme imkânlarını sağlayacak esas ve 
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formüller bulununcaya kadar 5 - 6 senelik muvakkat bir devreye maksur ve münhasır kalmak üze
re bir nevi (hasıla vergisi) mahiyeti taşıyan (Zirai vergi Kanunu) namı altında zirai kazançların 
vergilendirilmesini istihdaf eden bu kanun tasarısını yüksek tetkiklerinize arz ediyoruz. 

Hepimizce bilinen bir hâkikattirki ziraatımız ve bu sahadaki çalışma usullerimiz henüz ipti
dailikten kurtarılmış değildir. Memleketçe istediğimiz huzurun sağlanmasında ve beklediğimiz kal
kınmanın kazanılmasında şüphe yokki birinci plânda zirai sahada kıymetlendirebileceğimiz ça
lışmalarımız yer ve değer alacaktır. Bugün bu sahada çalışan müstahsıllanmızı içinde bulundukları 
zorluklardan ayrı oarak gelir vergisi kanununun sevkettiği formüllerle vergi ödemeye mecbur et
tiğimiz takdirde, esasen çok düşük bir mahiyet ve muhteva arz eden millî zirai istihsalimiz randı
man bakımından geniş mikyasta zarar görecektir. Gerçekten 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 
zirai kazançların teklifine ve bu kazançların vergilendirme hudutarını tâyin eden istisna hüküm
lerinin kabul ettiği esaslar muvacehesinde zirai istihsalin inkişafı değil, tam aksine bu istihsalin 
azaltılmasını adeta zorlamaktadır. Nitekim sözü geçen kanunun 12 nci maddesinde yer alan (işletme 
büyüklüğü ölçüsü) namı atındaki ölçüler zirai istihsali takyit ve tahdideder bir mahiyet arz etmek
tedir. Bir zirai seferberliğe her zamandan fazla muhtacolduğumuz bu devrede bu çalışmaları bütün hı
zı ve faydasiyle tahrik edecek hükümlere şiddetle lüzum olduğu aşikârdır. Binaenaleyh bu kabîl zirai 
istihsali azaltabilecek takyidedici hükümlerden mutlak olarak sakınmak ve kaçınmak memleket 
çapında bir zaruret arz etmektedir. 

Elimizde mevcut Toprak, Su Umum Mdürlüğünce hazırlanmış ilmî tetkiklere dayanır bir hari
taya göre, Amerika'da nüfusun yüzde yirmisi ziraat sahasında çalıştığı halde, dünyanın zirai ürün
ler bakımından ambarı durumundadır. Buna mukabil memleketimizin de dâhil olduğu bir kısım 
topraklar nüfusun % 70 ni bu sahada çalıştırdığı halde, zirai ürünlerin yokluğu bakımından büyük 
sıkıntı çekmektedir. Bu mutlak gerçekte göstermektedir ki, müstahsilimiz içinde bulunduğu bu 
şartlar bakımından her sahada yakın bir alâka ve desteğe muhtaç haldedir. Bu hakikati bütün se
bepleriyle değerlendiren Hükümetimizde programına hâkim fikirde artan nüfusumuzun ihtiyaçları
nı karşılayabilmek ve hattâ sanayimize yardımcı olabilmek için zirai yatırıma ehemmiyet verilece
ğini katî bir kanaatle kabul ve müdafaa etmiştir. 

Büyük zorluklarla çalışan müstahsilimizi vergi formaliteleri bakımından kanuni zorluklara sü
rükleyerek, enerjisini ve istihsal şevkini kırmak; memleketin yarınki iktisadi kalkınması ve emniye
ti için yeniden büyük zararlar doğuracak bir tat bikat olur. 

Şunu hemen ilâve edelim ki; gerek teklifte umumiyet kaidesine, gerekse her nevi gelir sağ-
lıyan vatandaş zümresinin her gün ağırlaşan Devlet masraflarını karşılamak hususunda, vergi hu
kuku bakımından Devlet masraflanna iştirak mesuliyeti yönünden zirai gelirlerimizden de vergi 
cibayetini lüzumlu görmekteyiz. 

Halen yürürlükte bulunan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ihtiva ettiği, zirai kazancın ver
gilendirilmesine mütedair hükümleri aynen tatbik edildiği takdirde aşağıdaki müşahhas mahzurların 
doğacağı muhakkaktır : 

1. Orta ziraat işletmeleri pek kısa bir zaman sonra ortadan kalkacak, rantabl olmıyan küçük 
işletmeciliğe gidilecektir. Bağlar, meyvalıklar muhtemelen sökülecek, küçülecektir. Bu türlü bir 
tatbikatta zirai istihsali süratle azaltacaktır. 

2. Zirai sektörden beklenilen vergi hâsılatı hiçbir zaman gerçekleşemiyecektir. 
3. Vergi kaçırmak imkânı pek müsaidolduğu için vergi ahlâkı geniş ölçüde zedelenecektir. 
4. Zirai sektöre asla hususi teşebbüs tarafından yeni yatırım yapılmıyacaktır. Bunlardan ayrı 

olarak bu vergi sisteminin ziraat işlerimize neden uyamıyacağı hususlarını da şöylece tesbit ve ifade 
etmek mümkündür: 

a) Ziraat işleri hiç bir zaman ticaret makanizması gibi işlemez, ayrı bünyeye sahip bu 
kollara, aynı hükümlere tâbi bir Gelir Vergisi tatbik edilemez. 

b) Çiftçinin defter tutmak mükellefiyeti ayrı bir büro ve külfetli muhasebe servisi tesisine 
bağlıdır. Kültür seviyesi malûm bulunan müstahsılımıza tahmil edilecek bu külfetin doğura
cağı neticeler, kanaatimize göre izahtan varestedir. 
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c) Memleketimizde zirai kazançları tesbit etmek çok güçtür. Bununla birlikte randıman tev
siki de müşküldür. Hakiki mahiyeti tesbit ise hemen hemen imkânsızdır. 

d) Ziraat işlerinde yapılan masrafların birçokları ve bilhassa amele yevmiyelerinin tev
siki mümkün değildir. 

e) Ticarette ve sanayide sermayenin sigorta emniyeti altında bulunmasına mukabil, zi
raatta böyle bir garanti yoktur. Ayrıca zirai işletmelere yatırılan yatırımlar uzun yıllar mas
rafa ihtiyaç gösterir. 

Bu mutlak gerçeklere göre 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun zirai kazançlara taallûk eden 
hükümlerinin ivedilikle ilgasiyle yerine külfetsiz, ve fakat hakiki neticeler elde edecek ve bil
hassa istihsali baltalamadan Hazineye külfet yüklemeden menfaat sağlayacak diğer hükümleri 
ikamesi zaruridir. 

Mevzuu bu zaviyeden ele alırsak, vergi matrahının üzerindeki mahsul değerininde hesaba 
katılması suretiyle sabit kıymetler üzerinden olması lüzumunu kabul etmiş oluruz. Bu türlü 
bir tatbikata gidildiği takdirde ne gibi faydalar sağlanabileceğini de kısaca arz ve ifade etmek 
istiyoruz : 

1. Mahsulün değerine göre dekardan alınacak sabit esaslı vergi istihsali teşvik eder verimi 
artırır. 

2. Geniş arazi sahiplerinin daha fazla vergi ödemelerini sağlar. 
3. Verginin tahsili kolaylaşır, Devlete yeniden cibayet masrafları tahmil etmez, personel 

kadrosunu artıramaz ve bilhassa mükellefe kanuni mesuliyetler tevcih edebilecek bir külfet yük-
lemez. 

4. Alışılmış bir vergi sistemidir. Sosyal bünyemize uygundur. Yeni esas ve formüller bu
luncaya kadar en mahzursuz vasfı taşır. 

5. Vergi miktarı, yetiştirilen mahsulün cinsine ve toprağın verimine göre değiştiğinden aynı 
cins mahsul yetiştiren ve fakat tabiat şartları ayrı olan bölgelerdeki müstahsili bu farklara 
göre vergiye tâbi tutar. 

6. İtalya ve Japonya'da öğrendiğimize göre zirai kazançlarda halen bu vergi sistemi tatbik 
edilmektedir. Bu memleketlerin istihsallerinin iki mislini aşan nisbetlere yükselmesine âmil olan 
en kuvvetli unsurların başında bu vergi sisteminin tatbiki gelmektedir. 

7. Arazi sahası üzerinden alınacak vergiden küçük çiftçi muafiyet sınırı, elbette daha ob
jektif ve isabetli ölçüler dâhilinde tesbit edilebilir. 

Mutlaka inkişafı zaruri bulunan memleketimiz hayvancılığının muhtaç bulunduğu çok geniş 
yardım ve bilhassa hayvancılık bölgelerimizdeki yetiştiricilerimizin en fakir zümre bulunması 
aşikâr ve ayrıca, hemen her hayvancılığın bir ziraat şubesinin mütemmim kolu olması halleri 
göz önünde bulundurularak burada hayvan vergisi hususunda temas edilmemiş bu fasıl olduğu 
gibi vergiden hariç mütalâa edilmiştir. 

8. Memleketimizde orman vardığının azalması dolayısiyle erozyonun tehlikeli bir hal aldı
ğı katî olarak bilinen bir hakikattir. Memlekete büyük ve korkunç zararlar verebilecek bu 
hali önleyebilmenin en esaslı şartı orman yetiştirmek olduğuna göre; hususi teşebbüs tarafın
dan bu sahada yapılacak çalışmaları teşvik etmek için, kurulacak hususi ormanlardan hiçbir 
nam ile vergi alınmaması faydalı görülmüştür. 

C. SENATOSU İÇEL ÜYESİ CAVÎT TEVFİK OKYAYUZ VE 51 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair 
(Zirai Vergi Kanunu) teklifi 

MADDE 1. — Aşağıdaki çiftçiler kendi istihsallerine ve işledikleri sahalarına göre vergiden 
muaftır. Hububat 1 000 dekara kadar, çeltik 100 dekara kadar, bunlardan gayrı her çeşit 
mahsuller 200 dekara kadar vergiden muaftır. İşletmelerde ortak sayısı birden fazla da olsa 
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muafiyet haddi hububatta 1 000, çeltikte 100, bunlardan gayrı her çeşit mahsulde yine 200 
dekardır. Her bir ortak bu miktarda ortaklıktaki hissesi nisbetinden muafiyetten faydalanır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı miktarlardan üstün arazi işliyen çiftçinin ekili arazi
sinden hububatta 1 000 dekardan 2 000 dekara kadar zayıf araziden beher dekar için 0,50, or
ta araziden 1, iyi araziden 1,50 lira ve 2 000 dekardan yukarı miktar ne olursa olsun beher de
kar için zayıf araziden 2, orta araziden 2,50, iyi araziden 3 lira vergi alınır. 

Çeltik ekili araziden; 100 dekardan 500 dekara kadar zayıf araziden beher dekar için 5, iyi 
araziden beher dekar için 7,50 ve 500 dekardan yukarı miktar ne olursa olsun beher dekardan 
arazi cinsi tefrik edilmeksizin 10 lira vergi alınır. 

Bundan gayrı her çeşit mahsul ekili araziden; 200 dekardan 1 000 dekara kadar, zayıf ara
ziden beher dekar için 1,50, orta araziden 2,50, iyi araziden 4 lira ve 1 000 dekardan 2 000 de
kara kadar zayıf araziden beher dekar için 2,50, orta araziden 4, iyi araziden 6 lira ve 2 000 
dekardan yukarı miktar ne olursa olsun zayıf araziden beher dekar için 3, orta araziden 5, 
iyi araziden 8 lira vergi alınır. 

MADDE 3. — Zeytin, şeftali, antepfıstığı 65 dekara kadar, diğer bilûmum meyva behçe-
leri (narenciye dâhil) 40 dekara kadar, bağ ve sebze bahçeleri ise 40 dekara kadar olanları 
vergiden muaftır. 

Dikilişten itibaren bağ ve şeftali bahçeleri 5, bilûmum meyva bahçeleri (narenciye dâhil) 10 
sene vergiden muaftır. 

Ortaklık veya icar şeklinde işlense dahi muaflık hadleri bu miktarları geçemez. Her ortak 
ortaklıktaki hissesi nisbetinden muafiyetten faydalanır. 

MADDE 4. — Zeytin, şeftali, antepfıstığı, 65 dekardan fazlası için beher dekardan 20 lira, 
diğer bilûmum meyva bahçeleri (narenciye dâhil) 40 dekardan fazlası için beher dekardan 70 
lira, bağ ve sebze bahçeleri 40 dekardan fazlası için beher dekardan 20 lira vergi alınır. 

MADDE 5. — Dolu, sel, kuraklık ve don gibi tabiî âfetler dolayısiyle mahsulün % 50 den 
fazlasının zarara uğramış olduğu tesbit edildiği takdirde mükellef, o yıl zarara uğnyari ina
mına ait vergiden muaf tutulur. Bu tesbit işi 6 ncı madde gereğince hazırlanacak tüzükte be
lirtilen yetkili merciler tarafından yapılır. 

MADDE 6. — Türkiye'de ziraat arazisi zayıf, orta ve iyi olmak üzere 3 sınıfa ayrılır, bu 
ayırma bu kanunla tâyin ve tesbiti iktiza eden işler Maliye ve Ziraat Bakanlıklarının müşte
reken ve en geç 3 ay içinde hazırlıyacakarı tüzük hükümleriyle tanzim edilir. 

MADDE 7. — 193 sayılı ve 31.12 .1960 tarihli Gelir Vergisi Kanununun ve Vergi Usul Ka
nununun zirai kazançlara mütedair hükümleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 9. — Bu kanun yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Zirai kazançların 1961 takvim yılı vergilendirilmesinde bu kanun hü
kümleri uygulanır. 

GEÇlCl MADDE 2. — Hususi teşebbüs tarafından kurulacak ve yetiştirilecek olan orman
lar her türlü vergiden muaftır. 
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Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'nı:?., Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi (2/90) 

VıİLLUT MR(;Î,'ISİ YÜKSKK BASKANLİÜTNA 

JSirai Gelir Vergisi K&mmu, gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımla rica ederim. 

15 . 1 . 1962 
Adana Milletvekili 

Ahmet Karamüftüoğlu 

(1EREKÇK 

5421 sayılı Golir Vergisi Kaımnu hasırlanırken zirai gelirler vergiden muaf tutulmuştu. Gayesi 
ziraati teşvik ve zirai istihsali artırmak daha doğrusu zirai kalkınmasını yapamamış memleketimiz
de zirai istihsali himaye etmekti. • , 

Dünyânın her tarafında gelişmesi arzu edilen istihsal kolları muhtelif şekillerde Devlet hima
yesine alınması. Vergiden muaf tutmak bunlardan biri ve başta gelenidir. Şimdiye kadar bütün 
gayretlere rağmen ziraatimiz kalkmamamıştır. Halen ziraat, nüfusumuzun % 70 inin başlıca maişet 
kaynağı olmasına rağmen; geniş topraklarımızdan ekmeklik buğdayımızı temin edemiyor. Dışardan 
ithal çareleri arıyoruz. Keza Türkiye'de insan basma en küçük gelir ziraat sahasındadır. 1958 ista
tistiklerine göre, zirai nüfus basma yüdr. isabet eden millî gelir 980 lira. Buna karşılık, ziraat dışı 
nüfus basma isabet ouen "millî gelir ise, 2 285 liradır. \ 

Bütün bunlara rağmen, kalkınmamış, kalkınmaya muhtaç ziraatimizden Devlete vergi vermek ı 
bir zaruret haline gelmiştir. Bu zaruretlerin icabı yerine getirilirken çok dikkatli ve tedbirli olma
ya mecburum. Aksi halde altın yumurtlayan tavuğu kesmiş oluruz. Bunun içindir ki, bünyeleri iti
bariyle tamamen değişik mahiyette bulunan ticari ve sanayi işletmeleri kapsıyan (Gelir Vergisi Ka
nunu) dışında müstakil bir (Zirai Gelir Vergisi Kanununa) zaruret olduğu aşikârdır. 

Ziraatla uğraşan, nüfusunun % 90 nı okuyup yazmaktan mahrum istihsali iklim şartlarına ve 
tabiî âfetlerin lütuf ve himmetine tevdi edilmiş. Zurnan zaman fiyat dondurmalarına ve fiyat dalga
lanmalarına zrıâriis bırakılmış, davasını savunacak ve sesini duyuracak tek bir mesleki teşekküle sa
hip kılınmamış, işçisi sigorta ve kanım himayelerinden mahrum bırakılmış siraatin zavallı bir is
tihsal kolu olduğu cümlenin malûmudur. 

Çiftçinin bu dağınıklık ve perişanlık içerisinde Umumi Gelir Vergisi Kanununun emrettiği for
maliteleri ikmal ve tanzim edemiyeceği ve etmek maddeten mümkün olmıyacağı bedihidir. Bütün 
bunlara rağmen Umumi Gelir Vergisi bünyesi içinde vergiye tâbi tutmakta zorlandığı takdirde; za
ruretler memnayu mubah kılar kaidesines hikyi seriye yolları aranacak. O takdirde; ya muafiyet 
hudutlarının altına inme çarelerine başvurulacak zürra tedirgin olacak veya hile ve kaçakçılık yol
ları aranacaktır. Belki de terki meslek etmeye kadar gidileceğinden ciddî olarak korkulur. Bu ih
timallerin biri dahi hem devleti hem milleti ve îr.vm de çok muhtaeolduğumuz istihsali zarara so
kar. Halbuki milletçe ve Devletçe çok kaşanmaya mecburuz. Bu hakikatlerin ışığı altında getirilen 
bu kanunun bütün bu ihtimamları bertaraf edeceğine ve bünyemize en uygun bir kanun olduğuna 
inanıyorum. 

Bilhassa vergide umumiyet, adalet ve cibayet esaslarını muhtevi olduğu gibi; Devlete tahsili ko
lay ve müstakrar bir vergi getirmektedir. Üstelik ziraati teşvik ve istihsali artırıcı karakterde ol
duğu bizden evvel zirai kalkınmasını yapmış milletlerin tecrübeleri ile sabittir. Bu sebeplere isti
naden işbu Zirai Gelir Vergisi Kanununu ara ve teklif ederim. 
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ADANA MİLLETVEKÎLÎ AHMET KARAMÜFTÜOĞLÜ'NM TEKLİFİ 

Zirai Gelir Vergisi Kanunu 

Vergi Mevzuu 

MADDE 1. — Zirai kazançlar Gelir Vergisine tabidir. Bu vergi ekilmiş mahsulün dönümü 
üzerinden alınır. 

Muafiyet 

MADDE 2. — Bir çiftçi ailesinin asgari geçim haddi vergiden muaftır, 
Bu miktar aşağıda gösterilmiştir : 
1. Hububatta 300 dönüm. 
2. Pamuk, pancar, biber ve yerfıstığmda 150 dönüm. 
3. Bakliyat, keten, susam, ay çiçeği, tütün ve soyada 100 dönüm. 
4. Sebze, bostan ve diğer mahsullerde 75 dönüm. 
5. Zeytin, fındık, antepfıstığı ve şeftali bahçelerinde 75 dönüm. 
6. Bağ, narenciye ve diğer bilûmum bahçelerde 50 dönüm. 

Ortaklıkta Muafiyet 

MADDE 3. — Zirai istihsal üçte bir veya ortaklık veya icar şeklinde yapılsa dahi 2 ve 
6 ncı maddelerde gösterilen muafiyet haddini geçemez. Her ortak ortaklıktaki hissesi nisbetinde 
muafiyetten faydalanır. 

Dönümden alınacak Vergi 

MADDE 4. — Asgari geçim haddinin dışında kalan her dönüm mahsulden aşağıda gösterilen 
vergi alınır : 

1. Hububattan: Kıraç tarlada 1 lira, orta tarlada 2 lira, iyi tarlada 4 lira. 
2. Pamuk, tütün, biber, susam, ayçiçeği, yer fıstığı, bostan ve sebzeden: Kıraç tarlada 4 lira, 

orta tarlada 9 lira, iyi tarlada 15 lira. 
3. Bakliyat, keten, soya ve diğer mahsulden: Kıraç tarlada 3 lira, orta tarlada 6 lira, iyi tar

lada 10 lira. ' • 
4. Fındık, şeftali, zeytin ve antepfıstığı bahçelerinden dönümde 30 lira. 
5. Bağ, narenciye ve diğer bilûmum bahçelerden dönümde 60 lira, 

Çeltikten Alınacak Vergi 

MADDE 5. — Çeltik ziraatinin 150 dönümü vergiden muaftır. Bu miktardan fazlası için: Za
yıf çeltikten dönümde 3 lira. Orta çeltikten dönümde 9 lira. îyi çeltikten dönümde 16 lira vergi 
alınır. 

Bu sınıflandırmayı çeltik komisyonları Ağustos 15 ten Eylül 15 e kadar yapar ve müstahsıla 
bildirir. 

Bir hafta içinde itiraz edilmiyen tesbitler kesinleşir. İtiraz edilirse, idare âmiri, en yakın çeltik 
komisyonundan üç bilirkişi ister. Bu bilirkişilerin yapacağı tesbit kesindir. 

Ağaçlardan Alınacak Vergi 

MADDE 6. — Özel suretle yetiştirilmiş ağaçlıklar kesim zamanına kadar vergiye tabi değildir. 
Odunluk ağacın kesim ve satımında ağaç başına 50 kuruş. Kerestelik ağacın kesim ve satımın

da ise ağaç başına 250 kuruş vergi alınır. Yetiştiricinin zatî ihtiyacı ve hayır işlerine bedelsiz ver
diği ağaçlardan vergi alınmaz. 
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Hayvanlardan Alınacak Vergi 

MADDE 7. — Mezbahalarda kesilen kıl keçi ve büyük baş hayvanlardan hayvan başına 5 
lira. Küçük baş hayvanlardan keza hayvan başına 3 lira vergi alınır. 

îhraç halinde bu vergi iki kat olarak tahsil edilir. 

USUL HÜKÜMLERI 

Arazinin Ayrılması 

MADDE 8. — Ziraat arazileri: Kıraç, orta ve iyi olmak üzere üç kısma ayrılır. Ayırma işi, 
Ayırma komisyonları tarafından yapılır. 

Ayırma komisyonları mahalli idare âmirinin vazifelendireceği ziraat memurunun başkanlığın
da: Bir Maliye memuru, ziraat odasından bir, köy veya mahalle ihtiyar heyetlerinin seçecekleri 
bir bilirkişi ile muhtarlardan teşekkül eder. 

Ayırma Muamelesi 

MADDE 9. — Ayırma işlemi ilân edilen günde mahallinde yapılır. Altı nüsha olarak tutulan 
tutanaklardan birer tanesi ayırma komisyonu başkan ve üyelerine verilir. Bir tanesi de hemen 
mahallinde 15 gün müddetle ilân edilir. İlân süresi içinde itiraz vukubulmazsa ayırma işlemi ke-
sinleşir. itiraz vukuunda başka bir ayırma komisyonuna bu işlem yaptırılır. Bu ayırma kesindir. 

Kesinleşen ayırmalar iki sene muteberdir. 
Ahvali fevkalâde dolayısiyle arazinin bünyesinde değişiklik olursa iki sene beklenmeden yeni

den tesbite gidilir. 

Komisyonların Ücreti 

MADDE 10. — Ayırma ve çeltik komisyonları Başkan ve üyeleri bu gördükleri işlerden dolayı 
ücret almazlar. 

ttirazlı tetkikler ücretlidir. Ücreti itiraz edenlerden alınır. Bu husus tüzükle tesbit edilir. 

Bahçelerin Vergisi 

MADDE 11. — ikinci maddenin 5 ve 6 ncı bendinde yazılı bağ ve bahçeler; meyva vermiye 
başladıktan iki yıl sonra vergiye tabi olur. 

Vergi beyannamesi 

MADDE 12. — Vergiye esas olmak üzere mükelleflerin verecekleri beyannameler tüzükte gös
terilir. 

Muafiyetten faydalanma 

MADDE 13. — Bir çatı altında yaşıyanlardan ancak bir kişi vergi muafiyetinden faydalana
bilir. 

Vergi cezası 

MADDE 14. — Müstahsilin beyannamede gösterdiği miktardan fazla mahsulü tesbit edilirse 
tesbit edilen fazlalığın vergisi 5 misli olarak tahsil edilir. 
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Vergi ödenmiyen haller 

MADDE 15. — Dolu, sel, kuraklık, ve don gibi tabiî âfetler dolayısiyle mahsulün % 40 ın-
dan fazlasının hasara uğralığı tesbit edilirse mükellef o yıl, o mahsulün vergisinden muaf tutu
lur. Mahsul sigortalı ise vergi tahsil edilir. 

Tüzük 

MADDE 16. — Maliye ve Ziraat Bakanlıkları tarafından en geç üç ay içinde bu kanunun su
reti tatbikini gösterir bir tüzük düzenlenir ve Resmî Gazete ile ilân edilir. 

İlga edilen kanun ve maddeler' 

MADDE 17. — 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 10, 11, 12, 13,14,19, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 112 ve 113 ncü maddeleri kaldırılmıştır. 

Yürürlük maddesi 

MADDE 18. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe giler. 

MADDE 19. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

tstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi (2/94) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ SAYIN BAŞKANLIĞINA 

Serbest meslek kazançlarında götürü masraf usulünün kabulü hakkında kanun teklifi 
31 . 12 . 1960 tarih ve, 19.3 sayılı Gelir Vergisi hakkındaki Kanunun serbest meslek erbabının 

kazançlarında götürü masraf usulünü tercih hakkını kaldırmış olması sebebiyle, bu kanunun bu 
meseleye ilişkin 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesini aşağıdaki mucip sebepler altında Sayın Mec
lise arz ve teklif ederim. 

12 . 1 . 1962 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesiyle, eski kanunun 
( 3 . 6 . 1949 tarih ve 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesi) serbest meslek erba
bına, vergiye matrah olacak kazançlarını tesbitte tanıdığı, gayrisâfi hâsılatlarından; 

a) Gerçek masraflarını düşmek veya, 
b) % 30 yahut % 40 oranında götürü gider indirimi yapmak, seçimlik hakkını kaldırarak ser

best meslek erbabının fiilen yaptıkları masrafları kaydetmeye mecbur etmiştir. 
Yeni kanunun gerekçesi açıklanmadığı için götürü gider usulünün bırakılmasının gerçek sebep

leri bilinmemektedir. 
Bu usulün kaldırılması birçok yönlerden mahzurludur. Aynı zamanda da meslekî gelirlerden 

gerçek masrafların düşülmesi takdirinde, götürü gider usulünde alınacak sonuca nazaran, sanıldığı 
gibi farklı bir durum da meydana gelmiyecektir ve gelmemiştir. 
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1, Serbest meslek erbabının çalışmalarını, ticari ve sınai işletmeler gibi bir hesap ve muha

sebe nizamı içinde yürütmeleri, hususiyle memleketimizde istenemez : 
Serbest meslek erbabı meslekî kazançlariyle birlikte yaptıkları masrafları da defterlerinde gös

termeye mecbur tutulmuştur. Ticari ve sınai işletmelerin kayıt ve muhasebe usullerine uymaya mec
bur tutulmuştur. 

Ticari ve sınai faaliyetler, mahiyeti icabı bir hesap ve muhasebe nizamı içinde yürütüldüğün
den, bilanço veya işletme hesabı esaslarına göre vergilendirilmeleri, bu nevi işlerle uğratanlar için 
bir zorluk arz etmez. 

Halbuki, serbest meslek faaliyetlerinde durum böyle değildir. Ticari ve sınai işletmelerin hesap 
ve muhasebe usulleri serbest meslek faaliyetinin bünye ve mahiyetine yabancıdır. Serbest meslek 
erbabının, sağladığı meslekî kazançla birlikte yaptığı bütün masrafları, demirbaş eşyaları için ayır
ması gereken amortismanları tuttuğu defterde muntazaman tesbiti ve hususiyle bu masraf kayıtları 
için vesika temin etmesi zor ve çalışma konuları itibariyle tamamen yabancısı oldukları işlerdir. 

Yapılan bütün masrafların günü gününe tesbit ve vesikalarının temin edilmesi, bu konuda karşı
laşılacak en büyük müşkülâtı teşkil etmektedir. Serbest meslek erbabının giderleri, umumiyetle, 
muayyen müteferrik masraflardan terekkübeder. Bu masraflardan mühim bir kısmı için vesika te
mini müşkül hattâ imkânsızdır. Yapılan her ödeme karşılığında fatura vermek alışkanlığı memle
ketimizde henüz yerleşmemiştir. Bâzı hallerde bundan özel maksatlarla çekinildiği bir gerçektir. 

Diğer taraftan hangi giderlerin tevsiki mûtat olmıyan masraflardan sayılacağı da, tamamen süb
jektif takdire bağlı bir husustur. 

Bu konuda vergi tetkik elemanlarının müşterek bir görüşe sahibolmadıkları Gelir Vergisi Ka
nununun bugüne kadarki uygulanmasında belirmiş bir gerçektir. 

Bu şartlar altında esasen hesap ve muhasebe usullerine yabancı olan serbest meslek erbabının 
ne gibi zorluklar ve ihtilâflarla karşılaşacakları kolaylıkla takdir edilebilir. 

II - Serbest meslek faaliyetinde yapılan masraflarla sağlanan gelir arasında genel olarak 
değişmiyen bir oran vardır : 

Serbest meslek kazançlarında da ticari kazançlarda olduğu gibi gerçek gider usulünün kabul 
edilmesi, eski kanundaki % 30 ve % 40 götürü gider esasının gerçek kazancı kavramak bakımın
dan yetersiz görülerek vergi mükellefinin, bu grupa dâhil gelir unsurlarını da, fiilen elde edilen 
safi kazancı istinadettirilmek istenmesinden ileri gelse gerektir. 

Vergiye tâbi safi kazançla, bu kazancın elde edilmesi için yapılan giderler arasında genel 
oran tesisi mümkün olmıyan faaliyet ve teşebbüsler için böyle bir yola gidilmesi şüphesiz zaru
ridir. 

Ancak serbest meslek erbabının meslekî masraflarını hasılatlarına olan nisbetinde böyle bir 
değişik manzara yoktur. Bu manzara bütün meslek mensuplarında, çok küçük farklarla daima 
sağlanan kârın belli bir yüzdesine tekabül etmektedir. Bu yüzde nisbeti umumiyetle sabittir. Yal
nız kazanç miktarının 100 - 120 bin liranın üzerine ulaşması takdirinde masraf nisbeti bir düşüş 
kaydeder. 

Bu hal, serbest meslek faaliyetlerinde masraf nevilerinin belirli ve miktarlarının, umumi
yetle muayyen olmasından, aynı kazanç seviyesindeki meslek mensuplarının masrafları arasında 
aşağı - yukarı bir eşitlik bulunmasından ileri gelmektedir. 

III - Gelir Vergisi Kanununun emek gelirine karşı daha himayekâr davranması gerekir : 
Münhasıran emek mahsulü olan kazançların, bilindiği gibi, sermaye ve emek mahsulü olan ka

zançlara nazaran vergiye mukavemetleri azdır. 
Bundan dolayıdır ki, modern vergi sistemlerinde emek ürünü olan ücret ve serbest meslek 

kazançları lehine bir discrimination yapılarak bu nevi kazançların vergi yükü, diğerlerine naza
ran hafifletilmektedir. Bizim gerek eski gerekse yeni Gelir Vergisi Kanunumuzda böyle bir şey 
yapılmış değildir. 

Hal böyle iken yeni kanunun götürü gider esasını bırakarak serbest meslek erbabına yeni kül
fetler yüklemekle bunun tamamen aksine bir yola gitmiştir. Aslında emek mahsulü olan kazanç-
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lann vergilendirilmesinde, bu grupa dâhil mükelleflere kolaylıklar sağlanması ve hattâ götürü gk 
der indirim nisbetlerinin, vergi yüklerini azaltmak için, biraz yüksek tutulması gerekir. 

Sonuç: Durumun yukarda arz edilen noktalardan incelenerek tekrar götürü gider esasına dö
nülmesi ve indirim hadlerinin ona göre tâyini çok yerinde bir hareket olacaktır. 

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞlT ÜLKER'İN TEKLİFİ 

Serbest meslek kazançlarında götürü masraf usulünün kabulü hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — 31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir : 

EK FIKRA : Serbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, yukarda 1 - 9 numaralı fıkralarda 
yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 30, dişçiler ve röntkenciler % 40 a kadar 
bir miktar götürü olarak indirebilirler. 

Götürü gider usulünü kabul edenler, iki yıl geçmeden bu usulden dönemezler. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Ocak 1962 de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi. (2/143) 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir madde eklenmesine dair kanun 
teklifimiz gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Mevzuun ehemmiyetine binaen gereğinin bir an evvel yapılmasına 
mızla rica ederiz. 

-Kütahya; Milletvekili 
Ali Erbek 

Kayseri Milletvekili 
Mehmet Sağlam 
Uşak Milletvekili 

A. Rıza Akbıyıkoğlu 
Manisa Milletvekili 

Yakup "Kadri Karaosmanoğlu 
İsparta Milletvekili 

Ali İhsan Balım 
içel Milletvekili t 
M. Ali Aslan 

Uşak Milletvekili 
Dr. İbrahim Bulanalp 

Burdur Milletvekili 
Nadir Yavuzkan 

Bursa Milletvekili 
Edip Rüştü Akyürek 
Kütahya Milletvekili 

Rauf Kıray 
iSi'vas Milletvekili 

İbrahim Göker 
Adana Milletvekili 
Mehmet Geçioğlu 

Kütahya Milletvekili 
Sadrettin Tosbi 

müsaadelerinizi saygıları-
10 Şubat 1962 

Manisa Milletvekili 
Muammer Ertem 
Bursa Milletvekili 
Sadrettin Çanga 

Manisa Milletvekili 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

tzmir Milletvekili 
Ziya Hanhan 

Isıtanibul Milletvekili 
Sabri Vardarlı 

İsparta Milletvekili 
Sadettin Bilgiç 
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GEREKÇE 

Tehirini teklif etmiş bulunduğumuz geçici 10 ncu madde ile bir adaletsizlik önlenmiş bulunmak
tadır. Zira bu madde içerisinde hariçten işçi almamak muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şar-
tiyle oturdukları evlerde imâl ettikleri havlu, örtü, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, 
dantelâ, nakış işlerini ve hasır sepet, süpürge, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın sa
tanlar vergiden muaf tutuldukları halde aynı işleri Gelir ve Kurumlar Vergisine tâbi mükellef
lere ücret mukabilinde yapanlar vergiye tâbi tutulmuşlardır. 

Halbuki bu gibi işleri kendileri yapanlar az - çok kendi sermayeleriyle emeklerini birleştirenler
dir. Muaf tutulmıyanlar ise, böyle bir sermayeye de sahibolmayıp bu işi başkalarına yaparak çok 
cüzi miktarda ücret sağlıyan çok fakir bir zümredir. Şimdi aynı metinde ekonomik durumu daha 
üstün olanlar çalışmasına sermayesinin kârını da katanlar vergi dışı tutulurken, geçimini yalnız bu 
yoldaki çalışmasına bağlıyanlardan vergi alınması bizatihi aynı madde içerisinde bir vergi adalet
sizliğin^ yol açmaktadır. Bu adaletsizliğin giderilmesi Büyük Meclisin umumi bir temayülü olarak 
belirmiştir. Hükümet, getireceği teklif ve vergi reformu içerisinde bu adaletsizliği gidermek ve bu 
sayılan hususları vergi dışı saymak kanaatinde bulunduğundan ek 125 nci madde düzenlenmiş bu
lunmaktadır. 

Bu durum karşısında verginin adaletsiz olduğu Hükümetçe de kabul edilerek kaldırılması cihe
tine gidileceğine göre bunun yalnızca 1961 yılı için tahsil edilmesi hukuk ve vergi prensiplerine ve 
adalet esaslarına aykırıdır. Bu sebeple bu teklifi getirmek zaruretini duymuş bulunuyoruz. 

KÜTAHYA MİLLETVEKİLİ ALÎ ERBEK VE 18 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

31 . 12 . 1960 tarih 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek madde ile geçici bir madde eklenmesine 
dair kanun teklifi 

MADDE 1. — 31 . 12 . 1960 tarih 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki yazılı şekilde 
ek madde ve geçici bir madde eklenmiştir : 

Ek madde 125. — 1961 yılı vergisinin tahsili hususu yeni tedvir olunacak hükümlere göre tes-
bit edilir. 

Geçici madde 10. — 31.12.1960 tarih 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 ncu maddesinin 6 
ncı fıkrasındaki (Gelir veya Kurumlar vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret mukabilin
de yapanlar hariç.); hükmünün tatbiki bir yıl tehir edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 28 Şubat 1962 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Lûtfi Bozcalı'nın, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü 

maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi (2/158) 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞI VASITASİYLE MİLLET MECLİSİ 
BAŞKANLÖINA 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü maddesi 1 numaralı bendiyle 5 numaralı bendi
nin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve mucip sebepleri ekli olarak sunulmuştur. 

Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve rica ederim. 
26 .2 .1962 

tamir Senatörü 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

ESBABI MUCİBE 

1. Türkiye'nin iktisadi ve içtimai durumu ve kültür seviyesi ilkokulu bitiren veya bıtirmi-
yen çocukların, muhtelif sebep ve saikler altında hayatını kazanmak ve aile efradına yardımcı 
olmak ve hattâ geçindirmek ve aynı zamanda istikbalini teminat altına alabilmek gayesiyle 
bir ticarethanede veya bir usta yanında veya bir serbest meslek erbabı yanında bir müddet 
parasız, zamanla karnı tokluğuna ve daha sonra haftada cüzi bir ücret veya aylık ücretler kar
şılığında çalışmak suretiyle sanat öğrenmeyi icabettirmektedir. 

Bu suretle küçük yaşta mesleke çırak olarak girmekle hayata atılan çocuklar birkaç sene 
sonra ticaret usullerini, sanat veya serbest mesleke ait ilkel prensipleri öğrenirler. Bunlara ve
rilen ücretler vergi mevzuu olamıyacak derecede cüzi bulunduğu gibi daha fazla para taleb-
edildiği takdirde ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalıştırmayacağından bu çocuk
ların sanat, ticaret öğfenememeleri ve başıboş kalmalarını mucibolmaktadır. Ve halen bu ço
cuklar vergiye ithal edilmiş bulunduklarından sanat ve ticaret ve serbest meslek erbabı bunları 
yanlarına alamamaktadırlar. 

2. Bilindiği üzere mülga Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (5) numaralı bendi 
ile esnaf muaflığından faydalananlar yanında çalışan 18 yaşından, küçük hizmet erbabının üc
retleri Gelir Vergisinden müstesna tutulmuştu. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu çırakları vergi
ye ithali tatbikatta güçlükler doğurmuştur. 

3. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü maddesi (1) ve (5) numaralı bentleri 18 yaşını 
bitirmiyen çırakları kanunun şümulüne almış ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında ça
lışan kimseler hakkında Maliye Bakanlığınca tanzim edilen iş ve hizmet nevi ve grupları itiba
riyle her iş ve hizmet grupu için üç derece üzerinden götürü matrah tesbit etmekte ve bu cetvel
lere giren şahıslar yukarda işaret ettiğimiz gibi parasız ve çırak olarak çalışsalar dahij o mat
rahlar üzerinden vergi ödemekle mükellef tutulmaktadırlar. 

Meselâ : Urla kazasında bir kunduracı yanına çırak olarak aldığı ondört yaşındaki Ali'ye 
kendisi haftalık ödemediği halde tamir Takdir Komisyonunca üç derece üzerinden tâyin edilmiş 
olan götürü matrahta 2 250 - 1 800 lira arasında birinci derece 2 250, ikinci derece 2 000, üçüncü 
derece 1 800 lira üzerinden Urla Mal Müdürlüğü bu çırağın derecelerden her hangi birisine ithal 
ederek vergisini tarh ve tahsil cihetine gider. Halbuki bu çocuk (çırak) daha birkaç yıl ustası ya
nında parasız çalışacak ve sanat öğrenecektir. 

Gelir Vergisinin gayesi ve esası bir yılda bir şahsın elde ettiği safi kazancı vergilendirmektir. 
Kazanmamış ise vergi alınması mevzuubahsolmadığı gibi zarar ettiği takdirde de mütaakıp üç 
yılın kânndan bu zararı mahsubettirmektedir. Binaenaleyh, kazanmıyan ve kazanmasına da im-
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kân olmıyan çıraktan bilâitiraz vergi tarh ve tahsil cihetine gitmek Vergi Kanununa muhalif 
olduğu gibi içtimai adalet prensiplerine de tamamen aylandır. 

4. Anayasanın 61 nci maddesinde; herkes kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne 
göre vergi ödemekle yükümlüdür. Denildiğine göre, malî gücü sıfır olan ve kazanıp kazanma
dığı da aranmıyan çıraklardan vergi tahsil cihetine gidilmesi Anayasaya da aykırı düşmektedir. 

5. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 251 nci maddesinde karnesiz hizmet erbabı çalıştıranla
rın sorumluluğundan bahsedilmekte ve zamanında karne almamış veya vergisini tarh ettirmemiş 
olan hizmet erbabının vergisi iş veren adına tarh edileceği ve ayrıca vergi cezası kesileceğini 
âmir bulunması ve ayrıca karnesini zamanında almış ve vergisini tarh ettirmiş olan hizmet erba
bının zamanında ödenmemiş olan vergisi ve gecikme zammı yanında çalıştığı tesbit edilen iş veren
den tahsil olunacağı cihetle de ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı bu külfetlerden uzak ol
mak maksadîyle muhtacolduğu halde yanında kimseyi çırak ve yardımcı olarak çalıştıramamakta 
ve çıraklık çağındaki çocuklar da ortalarda başıboş gezmekte ve memlekette içtimai ve iktisadi 
huzursuzlukların doğmasına ve çoğalmasına yardım etmekte ve çocukların kötü yollara gitmesi
ne sebebolmaktadır. 

Şu itibarla bu kanunun tadili suretiyle 18 yaşım bitirmiyen çırakların vergiden istisna edil
meleri zaruretiyle kanunu teklif etmiş bulunuyorum. 

17 . 2 . 1962 
İzmir Senatörü 

Ömer Lûtfi Bozcalı 

C. SENATOSU İZMİR ÜYESİ Ö. L. BOZCALI 'NIN TEKLİFİ 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü maddesinin 1 numaralı bendi ile 5 numaralı bentlerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü maddesinin (1) numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Kazançları götürü usulle tesbit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalı
şanlardan 18 yaşını bitirenler, 

MADDE 2. — Aynı kanunun 64 ncü maddesinin (5) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

5. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştayın müspet mütalâasiyle, 
Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alınanlardan 18 yaşını bitirenler. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihindn itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlrini Maliye Bakanı yürütür. 
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Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünal di'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 

7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun teklifi (2/171) 

C. Senatosu Yüksek Başkanlığına 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici İM maddesinin kaldırılmasına dair kanun teklifinin 

gereğinin yapılmasına delâletlerini saygı ile arz ederim. 
O. Senatosu Adana Üyesi 

Mehmet Ünaldı 

GEREKÇE 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre alman götürü gelir vergisi, bu vergiye tâbi tutulan 

mükellef kütlesi tarafından birçok itiraz ve sızlanmalara ve hâttâ bu vergide adalet bulunmadığına 
dair kanaatler izharına yol açmaktadır. 

193 sayılı Kanunun asgari geçim indirimine ait gerekçesinde aynen şöyle ifade edilmektedir. 
«İndirim hadlerinin yeter derecede olmadığı, asgari geçim seviyesine ve netice itibariyle vatan
daşın vergi ödeme gücüne göre ayarlanmadığı malûmdur.» Bu ifadeye göre de asgari geçim 
indirimi 5421 sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştirilen 32 nci maddesinde tesbidedilen mik
tarlardan daha tatminkâr miktarlar 193 sayılı Kanunun 31 nci maddesiyle kabul ve tesbit edil
miştir. Hal böye iken geçici 5 nci madde ile de sadece bütçe imkânları ve Malîye Vekâletince 
hazır bulunacak vergi cetvellerinin hazırlanmalına fırsat vermek maksadiyle bu kanunla kabul 
edilen asgari geçim indirimi 1963 mali yılı başından itibaren uygulanacağı kabul edilmektedir. 
Götürü gelir vergisinin ilk tatbikatında nisbetle-nn yüksek tutulması, hatalar yamlması zaten 
mükellefi sıkmakta iken asgari geçim indiriminin de bu kanuna göre tatbik edilmemesi adeta 
verginin ana prensiplerini haleldar etmektedir. 

Diğer taraftan 193 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesi de kazanç erbabı ile ücret erbabı ara
sında farklı nisbetler tatbik edilmektedir ki bir müddet için de olsa mükellefler arasında tefrik 
yapılmasının tecvizi mümkün değildir. 

Yukarda izah edilen sebeplerden dolayı mükellefin sıkıntısını önlemek maksadiyle 193 sayılı 
Kanunun geçici 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılması uygun mütalâa edilmektedir. 

C. SENATOSU ADANA ÜYESİ MEHMET ÜNALDI'NIN TEKLİFİ 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun 

MADDE 1. — 193 sayılı Kanunun geçici 5 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49) 



— öl — 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyon 29 .1 . 1963 
Esas No. : 1/307, 355 

2/12,66,86,90,94,143,158,171 
Karar No. : 4 • - • . . . . , . 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı ile 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 5 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Maraş Milletvekili 
Hasan Fehmi Evliya ile Adana Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun, 193 sayılı Gelir Ver-
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun teklifi, Ada
na Milletvekili Kemal Sanibrahimoğlu'nun 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci madde
sinin tadili hakkında kanun teklifi, Cumhuriyet Senatosu îçel Üyesi Oavit Tevfik Okyayuz ve 
51 arkadauınm 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni hükümler 
ihdasına dair Zirai Vergi kanunu teklifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'nun Zirai 
Gelir Vergisi kanunu teklifi, İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu tzmir Üyesi Ömer Lûtfi Bozcalı'nın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 64 ncü 
maddesinin 1 ve 5 numaralı bentlerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cumhuriyet Sena
tosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'nm 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 nci madde
lerinin kaldınlmasına dair kanun teklifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 arkadaşının 
31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir madde ek
lenmesine dair kanun teklifleri birleştirilerek ve 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerinin kaldırılması hakkında Hükümetçe hazırlanan kanun tasarısı esas alınmak 
suretiyle ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştiraki ile görüşüldü. 

Komisyonumuzca yapılan görüşmeler sonunda maddeler, bentler ve fıkralar üzerinde yapılan 
değişiklikler mucip sebepleri ile birlikte aşağıda açıklanmıştır. 

Her sosyal müessese gibi vergi sistemlerinde memleketlerin ekonomik, sosyal ve kültürel 
şartlanna tabi olarak devamlı bir değişiklik ve gelişme halindedir. 

Vergi sistemlerinin memleket ekonomisine ve sosyal yapısına sıkı sıkıya bağlı olması sebebiy
le iktisaden gelişme halinde olan memleketlerde bu tekâmülün daha süratle seyrettiği müşahade 
edilmektedir. 

Plânlı kalkınma devresine giren ve aynı zamanda Müşterek Pazar camiasına girmek arzu
sunda bulunan memleketimizde de, vergi sisteminin memleket gerçeklerine uygun olarak geliş
tirilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Bu maksatla mevcut vergi sistemimizin, beş yıllık plânın Devlet sektörü masraflarını kar
şılamak üzere gerekli olan munzam vergi varidatını karşılayacak şekilde fişkal yönden, yatı-
nmlann ve sermaye terakümünün teşvik edilmesi gayesiyle ekonomik yönden, sosyal adalet 
hedeflerini gerçekleştirmeyi mümkün kılacak şekilde sosyal yönden müessiriyetinin artırılma
sı, diğer yandan vergi mevzuatının kolaylıkla tatbikini teminen mantıkî, açık ve basit bir hale 
getirilmesi lâzımgelmektedir. 

Komisyonumuzca tetkik edilen tasan yukanda açıklanan bu hedeflere müteveccih olarak ha
zırlanmış olup, aynı zamanda 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Kanunla vergileme şümulü içine 
alınarak 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sayılı Kanunla tatbiki tehir edilen Tanm Kazançları Vergisi 
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ile 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanunla uygulanması durdurulan, ücretleri ve ticari kazançları 
götürü usulde vergiye tabi tutulan mükellefler bakımından da yeni esaslar getirmektedir. 

Komisyonumuzca tadil edilen maddelerin gerekçesi : 
Tasarı Maddesi 1. — 193 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin iki numaralı bendinin tadiline müta-

allik bu maddede «mezkûr» tâbiri «adı geçen» olarak değiştirilmiş ve adı geçen daire ve müessese
ler meyânına «teşekkül» tâbiri de ilâve edilmiştir. 

Tasarı Maddesi 5. — Aynı kanunun 9 ncu maddesinin birinci fıkrasının 1, 2, 3 ve 6 numaralı 
bentlerinin tadiline mütaallik bu maddenin 1, 2, 3 ve 6 numaralı bentlerinde yapılan değişikliklerin 
gerekçesi aşağıda açıklanmıştır : 

Bent 1. a) Hükümet tasarısında gezici olarak perakende ticaret ile iştigal eden esnaf için 
konulan nüfus kaydı, kazanca ve vergi ödeme gücüne tam bir karine teşkil etmediği mütalâası ile 
metinden çıkarılmıştır. ' 

b) Tasarıdaki gezici şartı, bir iş yeri açmaksızın muayyen yerlerde çalışan esnafj. da kapsı-
yacak şekilde genişletilmiştir. 

c) Parça değeri yüksek eşyanın satışı ile iştigal eden ve bu sebeple kazançları yüksek olan
lar ile giyilecek eşya ve bakkaliye maddelerini pazar takibi suretiyle satarak, aynı maddedeki sa
bit iş yerlerinde alıp satanlar, muvazi kazanç sağlıyan esnaf, bente ilâve edilen parantez içindeki 
hükümle muafiyet dışında bırakılmıştır. 

Bent 2. Bu bent tasarı ile derpiş olunan esası daha vazıh hale getirmek üzere yeniden kaleme 
alınmış ve ayrıca bentte sayılan küçük sanat işlerini Gelir ve Kurumlar Vergisine tabi olan mükel
leflere âfızî olarak yapanların da muafiyetten istifade etmelerini teminen, bendin sonuna parantez 
içindeki hüküm ilâve edilmiştir. 

Bent 3. Bu bentteki nüfus kaydı kaldırılmak suretiyle muafiyet hududu, nüfusa bakmaksızın 
Köy Kanununun tatbik edildiği yerleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 

Bent 6. Bent ile vaz'edilen esas aynen bırakılmış, bâzı el sanatı nevileriyle her nevi turistik 
eşya imalini maddede belirtilen şartlara uygun olarak yapanların, esnaf muaflığından istifade et
melerini sağlamak üzere bente gerekli ilâveler yapılmıştır. 

Zirai kazançların vergilendirilmesi ile ilgili hükümler : 
Zirai kazançların vergilendirilmesine mütaallik hususlarda 193 sayılı Kanunda değişiklik ya

pılmasına mütedair tasarı hükümleri, çiftçi mümessilleri ile bu konuda kanun teklifleri bulunan 
Sayın Senatör ve Milletvekilleri de dinlendikten sonra bir genel görüşme açılmak suretiyle görü
şülmüş ve neticede zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi içinde vergilendirilmesi hususunda pren
sip kararına varılmıştır. 

Diğer taraftan, 193 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin tadiline mütaallik olan altıncı madde 
dolayısiyle, küçük çiftçi muaflığı için tasarı ile derpiş olunan hükümler topluca gözden geçirilmiş 
ve Hükümet tasarısında yer alan iki muaflık ölçüsünden: 

a) işletme büyüklüğü ölçüsü ile satış tutarı ölçüsü arasında randıman bakımından bir irtibat 
bulunmaması, 

b) Mahsul nevilerine göre tesbit edilen gruplar arasında keza randıman bakımından ahenksiz
lik müşahede edilmesi, 

c) işletme büyüklüğü ölçüsünün muafiyete kıstas olması halinde, bir kısım mükelleflerin mil
lî ekonomiye zarar verecek bâzı muvazaalı yollara gitmesi ihtimali muvacehesinde, işletme büyük
lüğü ölçüsünün küçük çiftçi muaflığına mesnet alınması mahzurlu görülerek muaflığın tâyininde 
sadece satış tutarı ölçüsü ile iktifa edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu karar muvacehesinde tasarının küçük çiftçi muaflığı ile ilgili hükümlerinde yapılan deği
şiklikler aşağıda gösterilmiştir. 

Tasan Maddesi 6. — Bu madde yukarıda zikredilen karara muvazi olarak, küçük çiftçi muaf
lığının tesbitinde sadece satış tutarı ölçüsünü nazara alacak şekilde değiştirilmiş ve bu maksatla 
maddede gereken değişiklikler yapılmıştır. 
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Ayrıca tasarının sekizinci maddesinde mevzuubahis ölçülerin, adı geçen maddede yapılan tadi

lât ile hasılat bildirimine esas alınması kararlaştırıldığından, altıncı maddede tesbit edilen esasla
rın hasılat bildiriminde de dikkate alınmasını teminen bu maddesinin sonuna bir fıkra ilâve edil
miştir. 

Tasarı Maddesi 7. — Aynı kanunun 11 nci maddesinin tadiline mütaallik bu madde esas itiba
riyle aynen kabul edilerek, tasarının sekizinci maddesinde derpiş olunan ölçülerden vaz geçilmesi 
sebebiyle maddede buna göre gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarı Maddesi 8. — 193 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin tadiline mütaallik bu madde yukar
da açıklandığı şekilde muafiyet kıstasları arasından çıkarılarak, maddede yazılı ölçülerin hasılat 
bildirimine esas olması kabul edilmiştir. 

Maddenin yeniden tedvin edilen şekline göre, zirai mahsul ve faaliyet nevileri için maddede be
lirtilen hadleri aşanlar vergi dairelerine hasılat ve satışlarının yekûnunu bildireceklerdir. Bu bildi
rimin, Gelir Vergisi Kanununda yıllık beyannamenin verilmesi için derpiş olunan süre içinde yapı
lacağı tabiîdir. 

Diğer taraftan ikinci grupta yazılı mahsuller meyanına kendir mahsulü ilâve edilmiş ve yuka
rıda arz edilen sebeplerden ötürü lüzumsuz hale gelen son fıkra madde metninden çıkartılmıştır. 

Tasarı maddesi 9. — Aynı kanunun 13 ncü maddesinin tadiline mütaallik maddede, Hükü
met tasarısındaki 50 bin liralık satış tutarı ölçüsü aynen muhafaza edilmiş, 193 sayılı Kanunun 
13 ncü maddesinin son fıkrası ise işletme büyüklüğü ölçüsünün muaflık kıstası olarak kabul edil
memesi sebebiyle madde metninden çıkarılmıştır. 

Komisyonca tasarıya ilâve edilen madde : 
Tasan maddesi 10. — Komisyonca 12 nci maddede yazılı ölçülerin muaflığı tâyine esas ol

maktan çıkarılması üzerine, 193 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin de buna mütevazi olarak ta
dili zaruri olmuş ve tadil tasarısında yer almıyan bu madde, komisyonca onuncu madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Bu sebeple tadil tasarısındaki mütâakıp madde numaralan, tasarının son şeklinde birer artı-
nlmak suretiyle yer almış bulunmaktadır. 

Tasan maddesi 14. — (Bu madde Hükümet tasansının 13 ncü maddesine tekabül etmektedir.) 
a) 193 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinin 2 numaralı bendinin tadiline mütaallik olarak 

çiftçilerin ziraat işlerinde çalışan işçilerin ücretlerine mütedair istisna hükmü, tatbikatta ak
saklıklara mahal vermemek gayesiyle bu bent sonuna eklenen parantez içindeki ibareyle, bâzı 
iş nevilerinin de bu istisnaya dâhil olduğu belirtilmek suretiyle daha vazıh hale getirilmiştir. 

b) Aynı kanunun 23 ncü maddesinin 5 numaralı bendine ilâve olunan bir ibareyle çiftçi 
mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinin de vergiden müstesna olması temin edilmiştir. 

Yatınm indirimi ile ilgili hükümler : 
Ticari veya zirai kazançlan vergiye tâbi mükellefler tarafından yapılan yatırımlara muay

yen nisbetlerde vergi matrahından indirilmesine mütaallik Hükümet tasarısının 16 ncı maddesi 
ile ihdas edilen hükümler, özel sektör temsilcileri ile Devlet Plânlama Dairesi temsilcileri din-
lenmek suretiyle görüşülmüştür. 

Müzakerelerin neticesinde, tasanda ek madde halinde getirilen hükümler esas itibariyle 
uygun görülmüş, aşağıda gösterilen tadillerle birlikte madde kabul edilmiştir. 

Tasan maddesi 16. — (Bu madde Hükümet tasarısında 15 nci maddeye tekabül etmektedir.) 
Gelir Vergisi Kanununa yatınm indirimi başlıklı sekizinci bölüm eklenmesine mütedair hü

kümler, Hükümet tasarısında ek altı maddeden müteşekkil bulunmaktadır. 
Ek madde 1. — Maddeye vuzuh vermek maksadiyle «ticari ve zirai kazançlan» deyimi «tica

ri veya zirai kazançlan» haline getirilmiştir. 
Ek madde 2. — Dört numaralı bentte yer alan 125 bin liralık en az yatınm ölçüsü, tarım sek

törünün yatırımlara teşviki maksadiyle 50 bin liraya indirilmiştir. 
Beş numaralı bentte mevzuubahis hususlar, yatınm komitesinin kuruluşuna mütaallik altı 

numaralı ek madde ile birlikte görülmüş ve neticede; 
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a) Hükümet tasarısında yatırım indiriminden faydalanacak olan mükelleflerinin talepleri

nin Devlet Plânlama Dairesinin mütalâası alınmak suretiyle yatırım komitesince incelenerek tas
dik edileceği açıklanmıştır. 

Komisyonumuz bu kabil müracaatların ticari hayatın akışına mütenazır olarak süratle incelen
mesini teminen iki ve üçüncü bentlerde derpiş olunan şartlar hakkında, bu konuda teknik ve salahi
yetli bir organ olan Devlet Plânlama Dairesinin mütalâasının esas alınmasını, Maliye Bakanlığınca 
yapılacak tetMkatın ek ikinci maddenin bir ve dördüncü bentlerinde yazılı hususların araştırılması
na ve tasdikine inhisar ettirilmesini uygun görerek, beşinci bendi buna göre yeniden kaleme almış
tır. Bu sebeple Yatırım Komitesinin kuruluşuna, görev ve yetkilerine ait ek altıncı madde tasarı 
metninden çıkartılmıştır. 

b) İlgili dairelerce yapılacak tetkikin muayyen bir müddette neticeye bağlanmasını teminen 
tetkik ve tasdik süresinin Devlet Plânlama Teşkilâtında iki ayı, Maliye Bakanlığında bir ayı geç-
miyeceği hükmü vaz'edilmiştir. 

c) Diğer taraftan zirai sektörün özelliği dikkate alınarak mahiyeti itibariyle gider mahiyetinde 
olan gübre ve ilâç ile ilgili yatırımalrda ihtiyaç ve sarfın mahallin en büyük mal memuru ve zi
raat teşkilâtı tarafından tetkiki ve tasdiki ile yetinilmesi ve bunların Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Maliye Bakanlığınca tetkik ve tasdikine mahal bulunmadığı mütalâası ile beşinci bendin sonuna bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

Ek madde 3. — Yatırım indiriminin münhasıran öz sermayeden karşılanan yatırımlara inhisar 
ettirilmesi hususundaki tasan hükmü prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak zirai alanda çiftçinin 
sermaye kifayetsizliği içinde bulunduğu dikkate alınarak, muayyen kanallardan temin edilen kre
di ile yapılan yatmmlann da indirimden faydalanmasını teminen maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Ek madde 5. — Hüjriimet tasarısında mevcut komple tesislerde yatınm tamamlanmadan ve 
diğer yatınmlarda ise istimal ve istihsale başlanmadan yatırana mevzu aktif değerlerin topluca 
satışı halinde yatınm indirimi dolayısiyle alınmamış olan vergilerin yüzde 20 esasiyle tahsil olu
nacağına dair hükmün, yatınm yapacaklan için başlangıcında tereddüde sevk edeceği mütalâa 
sı ile tadili ve verginin tahsili ile iktifa edilerek ceza şartının kaldmlması kararlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan bu maddenin sonuna, yatırım indirimi şartlarının ihlâli sebebiyle zamanında alın-
mıyan vergi ve cezaların tarh veya kesilmesinde esas alınacak zaman aşımı süresinin başlangıcını 
tâyin eden bir hükmün ilâvesi uygun bulunmuştur. 

Ek madde 6. — Yukarda mâruz sebepler dolayısiyle tasan metninden çıkarılmıştır. 
Bu durum karşısında Hükümet tasarısındaki ek madde 7, komisyonumuzca ek madde 6 olarak 

kabul edilmiştir. 
Tasarı maddesi 23. — (Bu madde Hükümet tasarısında 22 nci maddeye tekabül etmektedir.) 
193 sayılı Kanunun 54 ncü maddesinin tadiline mütaallik bu madde sonuna bir fıkra ilâve edil

mek suretiyle götürü gider emsallerinin il komisyonlannca tesbitinde, mükellefler aleyhine bariz 
farklar olmamasını teminen muayyen bir asgari nisbetin tâyini kararlaştınlmış ve bu nisbet, 193 
sayılı Kanunun tatbiki sırasında tesbit edilen emsaller ve memleket gerçekleri nazara alınarak as
gari yüzde 70 olarak kabul edilmiştir. 

Tasan maddesi 28. — (Bu madde Hükümet tasarısında 27 nci maddeye tekabül etmektedir.) 
193 sayılı Kanunun 59 ncu maddesinin tadili hakkındaki bu maddenin son fıkrası tadil edilerek 

zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitinde de işletmede istihsal olunan mahsullerden, teşebbüs 
sahibi ile eşi ve velayet altındaki çocuklan tarafından istihlâk edilen kısımlann hâsılata ilâve edil
memesine imkân verilmiş bulunmaktadır. 

Tasan maddesi 43. — (Bu madde Hükümet tasarısında 42 nci maddeye tekabül etmektedir.) 
Aynı kanunun 88 nci maddesinin tadiline dair olan bu maddede zararların mütaakıp senelere 

nakline mütaallik 4 yıllık süre 5 yıla çıkarılmıştır. 
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Tasan maddesi 63. — (Bu madde Hükümet tasarısında 62 nci maddeye tekabül etmektedir.) 
193 sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesi ile aynı kanunun 31 nci maddesinde yazılı geçim indi

rimi hadlerinin bütçeye tahmil edeceği külfet nazara alınarak, daha sonraki tarihlerde yürürlüğe 
girmesi derpiş olunmuştu. Hükümet tasarısı, plân tatbikatının gerektirdiği malî imkânı sağlamak 
maksadiyle bütçe muvazenesine 165 milyon lira civarında menfi bir tesir icra edecek olan yüksel
tilmiş geçim indirimi hadlerini bir müddet için tehir etmeyi zaruri görmüştür. 

Komisyonumuz, bu madde hükmünü esas bakımından uygun mütalâa ederken aşağıdaki hususatı 
bilhassa göz önünde bulundurmuştur. 

a) Tasarının 51 nci maddesiyle kabul edilen yeni Gelir Vergisi nisbetleri, düşük ve orta gelir
lerde de mükellefler lehine tadil edilmiş bulunduğundan, asgari maişet ölçüsü civarında gelir elde 
eden mükelleflerden alınacak Gelir Vergisi bu sebeple muayyen miktarlarda azalmaktadır. 

b) Hükümet 1 Mart 1963 tarihinden itibaren memur maaşlarına yüzde 15 nisbetinde zam tat
bikini uygun görmüş ve Bütçe Karma Komisyonunca kabul edilen gider bütçelerine buna göre 
ödenek tahsis etmiştir. Bu suretle yapılacak zam ile memur ve daimî hizmetlilerin gelirlerinde bu 
yönden de bir miktar artış olacaktır. 

c) Bu maddeye komisyonumuzca bir fıkra ilâve edilmek suretiyle Hükümete, en az geçim indi
riminde tatbik edilecek yeni hadleri malî imkân müsaidolduğu takdirde bu maddede kaydedilen 
tarihlerden evvel tatbik için yetki verildiği gibi, memurlarla birlikte zam alamıyan işçilerin, götürü 
usulde vergilendirilen serbest meslek erbabı ile esnafın gelirine 193 sayılı Kanunla kabul edilen yük
seltilmiş geçim İndirimi hadlerinin tatbikine devam edilmesi hususunda da imlçân sağlanmış bulun
maktadır. 

Tasan maddesi 64. — Bu madde tasan metnine komisyon tarafından ithal edilmiş olup, 193 sa
yılı Kanunun geçici 8 nci maddesinin tadiline mütaalliktir. 

Aşağıdaki maddelerde görüleceği veçhile, 1961 yılında elde olunan zirai kazançlardan Gelir Ver
gisi alınmıyacağına dair yeni bir hüküm vaz'edil mis bulunmaktadır. Bu durum karşısında 193 sa
yılı Kanunun sekizinci maddesinde yazılı, ilk defa mükellefiyete giren çiftçilerle ilgili cezasız süre 
fiilen iki yıla inmektedir. Komisyonumuzca bu sebeple cezasız sürenin bir yıl müddetle artırılması 
ve bu hükümden ziraatçilerle birlikte ticaret erbabının da istifade ettirilmesi uygun görülmüştür. 

Komisyonumuzca tasanya ilâve olunan 64 ncü madde dolayısiyle Hükümet tasansının 63 ncü 
maddesi 65 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — 1961 yılında elde edilen zirai kazançlardan Gelir Vergisi alınmaması ka-
rarlaştınlmış olduğundan Hükümet tasansının zirai kazançlara ait hükümlerden bâzısının 1961 yılı 
başından itibaren yürürlüğe germesine mütadair geçici ikinci maddesindeki (a) fıkrasına lüzum 
kalmamıştır, (b) fıkrası (a) fıkrası olarak kabul edilerek mütaakıp fıkraların harfleri buna göre 
değiştirilmiş olmakla beraber metin içindeki madde numaralan üzerinde de komisyonumuzca kabul 
edilen maddelere uygun olarak gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Diğer taraftan bu geçici maddeye bir (d) fıkrası ilâve edilmek suretiyle, tasannm 63 ncü mad
desi ile kabul edilen en az geçim indirimi hadlerine mütedair hükümlerin 1.3.1963 tarihinden iti
baren tatbik olunması ve bu suretle, 1.1.1963 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 193 sayılı Kanunun 
geçici beşinci maddesinin (b) fıkrasındaki esaslar dairesinde vergilendirilen mükelleflerden vergi 
farklannın geri alınması suretiyle birtakım girift tatbikata mahal verilmemesi imkânı sağlanmış 
buunmaktadır. 

Geçici madde 3. — Bu maddede yapılan değişiklik Hükümet tasarısındaki 42 nci madde
nin yukarda arz edilen sebeplerle komisyonumuzca 43 ncü madde olarak kabul edilmesinden ibaret
tir. 

Geçici madde 4. — Hükümet tasarısında 193 sayılı Kanunda yazılı yüz bin liralık haddi aş
ması sebebiyle 1962 yılı zirai kazancını işletme hesabı esasına göre tesbit eden ve fakat yıllık satış 
tutan, tadil tasansı ile kabul edilen yüz elli bin liralık haddin altında olan çiftçilerin bu yıla ait 
zirai kazançlan için tuttukları deftere müsteniden işletme hesabı esasına göre vergilendirilmelerine 
imkân verilmekte idi. 
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Komisyonumuz, zirai vergilerin tarh ve tahsilinin bir kanunla tehir edilmiş bulunması sebebiyle 

vergi mükellefi olan çiftçilerin 1962 yılında Gelir Vergisi Kanununun kendilerine yüklediği bâzı 
mecburiyetleri yerine getirememiş olabileceklerini göz önünde tutarak, 1962 yılında elde edilen 
zirai kazançların vergilendirilmesinde kazanç tesbiti usulü bakımından mükellef lehine bir serbesti 
tanınmasını uygun görmüş ve maddeyi bu esaslara göre yeniden tedvin etmiştir. 

Geçici madde 5. — 1961 yılında elde edilen zirai kazançların vergilendirilmesinden vazge
çildiğinden maddede bu maksatla lüzumlu değişiklikler yapılmıştır. 

Geçici madde 6. — Hükümet tasarısında 1961 ve 1962 yılı zirai kazançlarının vergilendiril
mesine ait bâzı hükümler mevcut bulunmakta idi. 

Komisyonumuz yukarda da açıklandığı veçhile 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sayılı Kanunla tarh 
ve tahsili tehir olunan zirai kazanç vergilerinden 1961 yılma aidolanmm tarh ve tahsilinden sarfı
nazar edilmesine karar vermiş ve 1962 yılma ait zirai kazanç vergilerinin de umumi hükümler dai
resinde ve 4 taksitte alınmasını uygun görerek geçici altmcı maddeyi buna göre yeniden tedvin et
miştir. 

Geçici madde 7. — Komisyonumuzca 193 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin son fıkrası hükmü 
kaldırılmış olduğundan adı geçen fıkraya atıf yapan bu geçici madde hükmüne lüzum kalmaması 
sebebiyle madde, tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Bu sebeple tasarının geçici sekizinci maddesi, yedinci madde olarak kabul edilmiştir. 
Geçici madde 8. — (Bu madde Hükümet tasarısının geçici dokuzuncu maddesine tekabül etmek

tedir..) 
Hükümet tasarısında, tatbiki 46 sayılı Kanunla tehir edilmiş bulunan ücretleri ve ticari kazanç 

lan götürü usulde tesbit edilen mükelleflere ait vergilerin tarh ve tahsiline mütedair olan bu 
madde, prensibolarak uygun görülmekle beraber, beşinci ve yedinci fıkralarında komisyonumuzca 
yapılan değişikliklerle 1962 bütçe yılı götürü ücretleriyle 1961 takvim yılı götürü ticari kazanç
larına ait vergilerin dört eşit taksitte ve Maliye Bakanlığınca uygun görülecek devrelerde tahsi
line imkân verilmiş bulunmaktadır. 

Geçici madde 9. — (Bu madde Hükümet tasarısının geçici onuncu maddesine tekabül etmek
ledir.) 

Bu maddedeki tadilât, komisyonumuzca madde numaraları üzerinde yapılan değişiklikler se
bebiyle madde metninde yer alan 50 nci maddenin, 51 nci madde olarak kabul edilmesinden iba
rettir. 

Yukarda arz edilen sebeplerle Hükümet tasarısında yer alan yürürlüğe mütedair 64 ncü mad
de, 66 nci madde olarak ve kanunun yürütülmesine mütaallik 65 nci madde de 67 nci madde ola
rak değiştirilmiştir. 

Komisyonumuzca tadiline lüzum ve ihtiyaç görülen maddeler değişikliğin mucip sebepleriyle 
birlikte yukarda gösterilmiştir. 

Hükümet tasarısında yer alan diğer maddelerin gerekçelerine iştirak edildiğinden onuncu 
maddeden itibaren numaralar değiştirilmek suretiyle aynen kabul olunmuştur. Tasarıya bağlı cet
veller de aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuz bu kanun tasarısının, işin mahiyetine ve müstaceliyetine binaen öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini kararlaştırmış bulunmaktadır. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Diyarbakır 

R. îskenderoğlu 
tmzada bulunamadı. 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Y. Aktimur 

Başkanvekili 
Kayseri 

M. Yüceler 

Adana 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. Savrun 

Sözcü 
Balıkesir 

F. îslimyeli 

Ankara 
/. Gence 

Kâtip 
Çorum 

F. Küreli 

Aydın 
N. Müren 
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Aydın Burdur 

Söz hakkım mahfuzdur. Söz haMnm mahfuzdur. 
/. Sezgin N. Yavuzkan 

Bursa Bursa 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

Z. Uğur B. C. Zağra 

Çankırı 
R. İnceler 

Denizli 
/. Ertan 

Denizli İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 12 ve 13 ncü maddeler

im Kocatürk de söz hakkım mahfuzdur. 
V. özarar 

İzmir 
söz hakkım mahfuzdur. 

M. Uyar 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

Bâzı hususlara muhalifim. 
/. Baran 

Mardin 
S. Oüneştan 

Sivas 
R. Günay 

0. 

Kars 
L. Aküzüm 

Kütahya 
A. Erbek 

Ord*u 
N. Hazinedar-

İmzada bulunamadı. 

,5, 
Van 

. Kösereisoğiu 

Konya 
S. Aytan 

Manisa 
M. Erten 

Samsun 
F. Ceylân 

Yozgat 
M. Kepir 

Konya 
K. Ataman 

Maraş 
A. Hüdayioğlu 

Siirt 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Aydın 

Zonguldak 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Karakaşoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKIiM 

31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergitt 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve 
bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir kısım 

hükümlerinin kaldırılması hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 8 neü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Besmî 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 gi
bilerden, bulundukları memleketlerde elde et
tikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Ver
gisine veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş 
bulunanlar, mezkûr kazanç ve iratları üzerinden 
ayrıca vergilendirilmezler.) 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 ncü madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir :| 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de de
vamlı olarak altı aydan fazla oturanlar (geçici 
ayrılmalar Türkiye'de oturma süresini kesmez). 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci maddesi
nin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de iş yerinin olması veya daimî temsil-
oi bulundurması ve kazancının bu yerlerde veya 
bu temsilciler vasıtasiyle sağlanması (bu şart
lan haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bu-
lunmıyanlardan, ihraçedilmek üzere Türkiye'de 
satın aldıkları veya imal ettikleri mallan Türk-
kiye'de satmaksızm yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Tür
kiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya sa
tıcının veya her ikisinin Türkiye'de olması ve
ya satış aktinin Türkiye'de inikadeylemesidir. 
îş merkezinden maksat ise, iş bakımından mua
melelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 
merkezdir.); 

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

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞIŞTlRlŞl 

31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme
si ve bu kanuna bâzı hükümler eklenmesi ve bir 
kısım hükümlerin kaldırılması hakkında kanun 

tasarısı 
MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka

nununun 3 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Besmî daire ve müesseselere veya 
merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve te
şebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müesse
se, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiy
le yabancı memleketlerde oturan Türk vatan-
daşlan (Bu gibilerden, bulunduklan mem
leketlerde elde ettikleri kazanç ve iratlan dola
yısiyle Gelir Vergisine veya benzeri bir ver
giye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkûr ka
zanç ve iratlar, üzerinden ayrıca vergilendi
rilmezler.)» 

MADDE 2. — Aynı kanunun 4 nuü madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

«2. Tasarının 2 nci maddesi ile değiştiril
mesi derpiş edilen 4 ncü maddenin 2 numaralı 
bendi aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 3. — Aynı kanunun 7 nci madde
sinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«1. Tasarının 3 ncü maddesi ile değiştiril
mesi derpiş edilen 7 nci maddesinin 1 nci fık
rasının 1 numaralı bendi aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 4. — Aynı kanunun 8 nci madde
sinin 8 ncü fıkrasının 2 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Hü. 

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

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu maddesi
nin birinci fıkrasının 1, 2, 3 ve 6 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye aşağıdaki 8 numaralı bent eklenmiştir : 

1. Nüfusu 50 000 ve daha aşağı olan yer
lerde, moltorlu nakil vasıtası kullanmamak şar-
tiyle, gezici olarak perakende ticaret ile iştigal 
edenler; 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak çalı
şan hallaçlar, kalaycılar, lehimciler, musluk ta
mircileri, çilingirler, ayakkabı tamircileri, kun
dura boyacıları, berberler, nalbantlar, fotoğraf
çılar, odun ve kömür kıranlar, çamaşır yıkayı
cılar, ve hamallar gibi doğrudan doğruya müs
tehliklere ait işleri yapan küçük sanat erbabı; 

3. Hükümet tahsis ettiği köylerde gezici 
olarak her türlü sanat ve perakente ticaret işle
riyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri 
bir iş yeri açmak suretiyle yapanlardan 47 ve 
48 nci maddelerde yazılı şartları haiz bulunan
lar (51 nci madde şümulüne girenler bu mua
fiyetten faydalanamazlar.) 

6. Muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve 
şartı ile oturdukları evlerde imal ettikleri hav
lu, örtü, çorap, halı, kilim, dokuma mamulle
ri, örgü, dantel, nakış işlerini ve hasır, sepet, sü
pürge, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân aç
maksızın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 
numaralı bentlerinde ve 48 nci maddede yazılı 
şartlan haiz bulunanlar; 

8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve 48 
nci maddelerde yazılı şartlan haiz bulunmak 
kaydiyle, küçük sanat erbabı ile gezici surette 
faaliyette bulunan perakende ticaret erbabı 
(51 nci madde şümulüne girenler bu muafiyet
ten faydalanamazlar). 

Geçici Ko. 

«2. Tasarının 4 ncü maddesi ile değiştiril
mesi derpiş edilen 8 nci maddenin 3 ncü fık
rasının 2 numaralı bendi aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 5. — Aynı kanunun 9 ncu madde
sinin birinci fıkrasının 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 giyilecek 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 kincisi, ça
maşır yıkayıcısı ve hamamlar 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.) ;» 

«6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuv
vet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturduk
ları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, 
çorap, 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 urganlan dükkân açmak
sızın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 nu
maralı bentlerinde ve 48 nci maddede yazılı 
şartlan haiz bulunanlar;» 

«8. 60 yaşını doldurmuş olmak ve 47 ve 
48 nci maddelerde yazılı şartlan haiz bulun-
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MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desinin sdn fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Aile reisi beyanına tabi zirai gelirlerde işlet
me büyüklüğü ve yıllık satış tutarları; aile re
isi, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak na
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. 

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-
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. 

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

Küçük çiftçi muaflığının hududu 

Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 
kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, diğer kazanç ve iratları üzerinden bu 

Geçici K.o. 

mak kaydiyle, küçük sanat erbabı ile gezici 
surette faaliyette bulunan perakende ticaret er
babı (51 nci madde şümulüne girenler bu mu
afiyetten faydalanamazlar.)» 

MADDE 6. — Aynı kanunun 10 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 10. — Küçük çiftçi Gelir Vergisin
den muaftır. 13 ncü maddede yazılı satış tu
tarı ölçüsünü haiz olanlar küçük çiftçi sayı
lır. 

Aile reisi beyanına tâbi zirai gelirlerde yıl
lık satış tutarları; aile reisi, eş ve küçük ço
cuklar için toplu olarak nazara alınır. 

Ortaklıkların küçük çiftçi muaflığı, or
taklığın yıllık satış tutarına göre tâyin edilir. 
Ortaklığın birden fazla işletmeye taallûk et
mesi veya işletmelerin ayrı ayrı mahallerde bu
lunması durumu değiştirmez. 

52 nci maddede yazılı tek işletmelerde işlet
me birden fazla ortaklıklara ait olsa bile, mu
aflık ölçüleri bu ortaklıklara ait yıllık satış 
tutarları toplanmak suretiyle nazara alınır. 

Her biri 13 ncü maddede yazılı ölçünün al
tında kalan birden fazla zirai işletmede ayrı 
ayrı şahıslarda ortaklığı bulunanların satış öl
çüsünün tesbitinde ortaklık paylan toplamı 
nazara alınır. 

Gerek şahsi işletmesi , gerek dâhil bulun
duğu ortaklıklar müstakillen muaflıktan fay
dalandığı halde, kendisine ait işletmenin ve 
ortaklıklardaki paylannm toplamı muaflık öl
çüsünü aşan çiftçiler muaflıktan faydalanamaz
lar. Payları toplamı muaflık ölçüsünü aşmı
yan diğer ortaklann muaflıklan devam eder. 

Yancılı ortaklık sayılır. 
Ortaklık halindeki zirai işletmelerde ortak

ların hasılat bildiriminde bulunma mecburiyet
lerinin tâyininde de bu maddede yazılı esaslar 
uygulanır. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 11 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Küçük çiftçi muaflığının hududu 

«Madde 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 
kazançlara münhasırdır. Bu muaflıktan fay
dalananlar, diğer kazanç ve iratlan üzerinden 
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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
nsı nazara alınır. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

işletme büyüklüğü ölçüsü 

«Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâ
yin bakımından, bir takvim yılı için, nazara alı
nacak işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup : Hububat, afyon ve ayçiçeği zi-
raatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 
400 dönümü; 

2 nci grup : Bakliyat, pamuk, pancar, su
sam, tütün ve keten ziraatinde ekilen arazinin 
yüz ölçümü toplamı 150 dönümü; 

3 ncü grup : Çeltik ve sebze ziraatinde eki
len arazinin yüz ölçümü toplamı 80 dönümü; 

4 ncü grup : Meyva verebilecek hale gel
miş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü 
toplamı 80 dönümü; 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı veya narenciyede 
600 ağacı; 

6 nci grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatin
de ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 40 dö
nümü ; 

7 nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 60 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 300 adedi 
(îş hayvanları ve kümes hayvanları hariç) ; 

aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından ikiden 

fazlasının bir arada yapılması halinde, her bir 
faaliyet grupunda, bu gruplar için yukarda be
lirtilmiş olan ölçülerin yansı ayn ayn aşılma
dığı takdirde muaflık devam eder. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 13 ncü mad
desinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Küçük çiftçi muaflığından istifade edebil
mek için zirai mahsullerin bir takvim yılı için
deki satış bedelleri tutarının 50 000 lirayı geç
memesi şarttır. 
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bu kanun hükümleri gereğince vergiye tâbi 
tutulurlar. 

Ticari veya meslekî kazançlan dolayısiyle 
gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlardan 
zirai faaliyette bulunanlar hakkında 13 ncü 
maddede yazılı muaflık ölçüsünün yarısı naza
ra alınır.» 

MADDE 8. — Aynı kanunun 12 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Hasılat bildirimi 

«Madde 12. — Bir takvim yılı içinde aşağı
daki bentlerde yazılı işletme büyüklüğü ölçü
lerini aşanlar hasılat ve satışlarının yekûnunu 
bildirirler : 

1 nci grup : Hububat, afyon ve ay çiçeği zi
raatinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 
400 dönümü; 

2 nci grup: Bakliyat, pamuk, pancar, susam, 
tütün, kendir ve keten ziraatinde ekilen arazi
nin yüz ölçümü toplamı 150 dönümü; 

3 ncü grup : Çeltik ve sebze ziraatinde eki
len arazinin yüz ölçümü toplamı 80 dönümü; 

4 ncü grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
bağ, incir ve fındık ziraatinde yüz ölçümü top
lamı 80 dönümü; 

5 nci grup : Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağacı veya narenciyede 600 
ağacı; 

6 nci grup : Diğer meyva ve mahsul ziraa
tinde ekilen arazinin yüz ölçümü toplamı 40 
dönümü; 

*İ nci grup : Büyük baş hayvan sayısı 60 
adedi veya küçük baş hayvan sayısı 300 adedi 
(îş hayvanlan ve kümes hayvanlan hariç); 

aşmamak. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 13 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Satış tutarı ölçüsü 
«Madde 13. — Küçük çiftçi muaflığından 

istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir tak
vim yılı içindeki satış bedelleri tutarının 50 000 
lirayı geçmemesi şarttır.» 
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MADDE 10. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 17 nci madde eklenmiştir. 

Serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığı 

Mükerrer madde 17. —Götürü usulde ver
giye tabi serbest meslek erbabından 60 yaşını 
doldurmuş olanlar, bu kazançlarına münhasır 
olmak üzere, Gelir Vergisinden muaftırlar. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 18 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek kazançlarında 

Madde 18. ~ Müellif, mütercim, heykeltraş, 
ressam ve bestekarların ve bunların kanuni mi
rasçılarının 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 et
tikleri hasılatın 10 000 lirası (Yabancı memle
ketlerde elde edilen hasılatın ayrıca 40 000 lira
sı) Gelir Vergisinden müstesnadır. 

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

MADDE 12. — Aynı kanunun 21 nci madde
sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 
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MADDE 10. — Aynı kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Muaflıktan mükellefliğe, mükeUeflikten muaflığa 
geçiş 

«Madde 14. — 13 ncü maddede yazılı haddi 
aşan çiftçiler bu durumun husule geldiği tarihi 
takibeden takvim yılı başından itibaren küçük 
çiftçi muaflığını kaybederler. 

Bu suretle mükellefiyete girenler muafiyet 
şartlarının kalktığı tarihten itibaren keyfiyeti 
vergi dairesine bildirmeye ve mükellefiyetle 
ilgili ödevlerini Vergi Usul Kanunundaki esas
lara göre yerine getirmeye mecburdurlar. 

Mükellef durumunda iken muaflık şartlarını 
iktisabedenler mütaakıp vergilendirme dönemi 
başından itibaren küçük çiftçi muaflığından fay
dalanırlar.» 

MADDE 11. — Aynı kanuna aşağıdaki mü
kerrer 17 nci madde eklenmiştir. 

Serbest meslek erbabında yaşlılık muaf lığı 

Mükerrer madde 17. — Tasarının 10 ncu 
maddesi ile eklenmesi istenen mükerrer 17 nci 
madde 11 nci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 18 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.: 

Serbest meslek kazançlarında 

«Madde 18. — Tasarının 11 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 18 nci madde, 12 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

I MADDE 13. — Aynı kanunun 21 nci mad-
I desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
I rilmiştir : 

(S. Sayısı: 49) 



Hû. 

Gayrimenkul sermaye iratlarında, bir taksim 
yılı içinde elde «dilen ve toplamı 5 000 lirayı aş-
mıyan gayrisâfi hasılat Gelir Vergisinden müs
tesnadır. Elde edilen gayrisâfi hasılatın yıllık 
toplamının 5 000 lirayı aşması halinde tamamı 
vergiye tabi tutulur. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 23 ncü mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki 12 ve 13 nu
maralı bentler eklenmiştir : 

2. Çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri; 

12. Ticari veya meslekî kazançları götürü 
usulde tesbit edilenlerin yanında iş ve sanat öğ
renmek maksadiyle çalışan ve 18 yaşını doldur
mamış bulunan hizmet erbabının bu yerlerden 
aldıkları ücretleri; 

13. Ücretleri götürü usulde tesbit edilen 
hizmet erbabından 60 yaşını doldurmuş bulu
nanların bu ücretleri; 

MADDE 14. — Aynı kanunun 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile gelirinde indirim 

Madde 34. — Aile reisi beyanında indirim, 
beyan edilen gelire uygulanır. 

Aile reisi tarafından 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 gelirine, 
eşinin de geliri mevcut değilse çocuklardan her 
hangi birisinin gelirine uygulanır. İndirimin bu 
fıkra hükmüne göre, eş veya çocukların gelirine 
uygulanması halinde de indirim miktarı, aile re
isinin durumuna göre tâyin olunur. 

63 — 
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«Tasarının 12 nci maddesiyle değiştirilmesi 
derpiş edilen 21 nci maddenin 1 nci fıkrası 13 
ncü madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

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 ço
ban ve amelebâşı ücretleri dâhil;» 

«5. Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin 
hatip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstah
demleri, çiftçi mallarını koruma bekçileri ile ma
halle ve çarşı bekçilerinin ücretleri;» 

«12. Ticari ve 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 bulunan
ların bu ücretleri;» 

MADDE 15. — Aynı kanunun 34 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile gelirinde indirim 

«Madde 34. — Tasarının 14 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 34 ncü madde, 15 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 
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MADDE 15. — Aynı kanunun ikinci kısmı

nın sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir : 

SEKÎZÎNCÎ BÖLÜM 

Yatırım dndliri'mıi 

Yatırım indiriminin mahiyeti 

Ek madde 1. — Ticari ve zirai kazançları 
üzerinden vergiye tabi mükelleflerin (âdi, kol-
lektif ve âdi komandit şirketler dâhil) yaptık
ları yatırımlar, bu bölümde yazılı kayıt ve şart
lar 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 
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 artırmaya, ihracatı geliştirmeye, 
mahsul ve mamullerin kalitesini ıslaha, kültür 
seviyesini yükseltmeye, ilmî ve teknik araştır
malara, çalışma güvenliğini sağlamaya, yabancı 
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 kuru
luşu ile ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve yedek 
parça temini ile ilgili yatırımlar bu fıkra şümu
lüne girmez. Ziraatte kullanılacak kimyevi güb
re ve ilâç tedariki bu fıkraya dâhildir. 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge kal
kınma plânının şümulüne giren yatınmlarla 
memleket ekonomisi bakımından ayrı bir Önem 
ve özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından kabul edilen faaliyet kollarında ve 
genel olarak ziraatteki yatırımlarda 125 bin 
lira) olmalıdır; 

5. Yatırıma ait plânlar, projeler ve finans
man hesapları ve projenin tahakkuku için der
piş olunan müddet, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakan-

MADDE 16. — Aynı kanunun ikinci kısmı
nın sonuna aşağıdaki bölüm eklenmiştir : 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Yaıtırarn 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 dâhilinde, ilgili kazançlarından indiri
lir. 

Yatırım indiriminin §ümulii 

Ek madde 2. — Yatırım indiriminin uygu
lanmasında aşağıda yazılı şartlar topluca ara
nır : 

1. indirimin uygulanacağı ticari ve zirai 
kazanç bilanço esasına göre tesbit edilmiş olma
lıdır; 

2. Yapılan yatırım, Devlet Plânlama Teş
kilâtının hazırladığı kalkınma plânlarına uy
gun bulunmalıdır; 

3. Yatırımlar, istihsali 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 
hariç), makina, tesisat, teçhizat, taşıma vası
tası 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 dâ
hildir; 

4. Yapılan yatırım en az 250 bin lira (Dev
let Plânlama Teşkilâtının hazırladığı bölge 
kalkınma plânının şümulüne giren yatınmlarla 
memleket ekonomisi bakımından ayn bir önem 
ve özellik arz ettiği Yüksek Plânlama Kurulu 
tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 
125 bin ve genel olarak ziraatteki yatmmlarda 
50 bin lira) olmalıdır; 

5. Yatınma ait plânlara, projelere ve fi-
nanasman hesaplanna ve projenin tahakkuku 
için derpiş olunan müddete ait hususlar Dev-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 



Hü. 
- 6 6 — 
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lığında kurulu Yatınm Komitesi tarafından tet
kik ve yukarda sözü edilen şartların mevcudi
yeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

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

Yatvrım indiriminin mevzuu ve nisbeti 

Ek madde 3. — Yatırım indirimi münhasıran 
öz sermayeden sağlanan veya karşılanan yatırım 
miktarına uygulanır. Bu maddenin uygulanma
sında öz sermaye Vergi Usul Kanununun 192 nci 
maddesinde belirtilen kaynaklardır. 

Yatırım indiriminin nisbeti, yukarıki fıkraya 
göre indirimden istifade edecek yatırım mikta
rının % 30 udur. Bu nisbet zirai yatırımlar ile 
bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda % 40 tır. 

Ytöırım indiriminin başlangıcı ve uygulama 
süresi I 

Ek madde 4. — Yatırım indiriminin Uygu
lanmasına, yatırım konusunu teşkil eden değer
lerin, işletmenin aktifine girdiği takvim yılından 
itibaren başlanır ve indirimden faydalanacak 
miktara baliğ oluncaya kadar devam olunur. 

M. Mosiim ( 

let Plânlama Teşkilâtının mütalâası esas alın
mak suretiyle Maliye Bakanlığınca tetkik ve 
yukarda sözü edilen diğer şartların mevcudi
yeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

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

ihtiyaç ve sarfı, mahallin en büyük mal 
memuru ve ziraat teşkilâtı tarafından tasdik 
edilmek şartiyle ziraatte kullanılacak kimyevi 
gübre ve ilâç ile ilgili yatırımlarda bu bentte 
sözü edilen mercilere müracaata lüzum yok
tur. 

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

Yatınm indiriminin mevzuu ve nisbeti 

Ek madde 3. — Yatırım indirimi münhası
ran öz sermayeden sağlanan veya karşılanan 
yatırım miktarına uygulanır. Bu maddenin uy
gulanmasında öz sermaye Vergi Usul Kanunu
nun 192 nci maddesinde belirtilen kaynaklar
dır. 

Zirai yatırımlarda, kamu idare ve müessese
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 yatınm 
miktarının % 30 udur. Bu nisbet zirai yatınm-
lar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda 
% 40 dır. 

Yatınm indiriminin başlangıcı ve uygulama 
süresi 

Ek madde 4. —• Yatınm 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 olu
nur. 
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Her yıl yapılacak indirim, o yıl içinde bilan
çonun aktifinde yer almış olan indirimden fay
dalanacak aktif değerlerin toplamında, öz 
sermaye ile sağlanan veya karşılanan 
kısmına indirim nisbetlerinin uygulanması 
suretiyle bulunur. Evvelki yıllarda ay
nı suretle ayrılmış olup o yılların ka
zançlarından düşülmemiş bulunan indirim mik
tarları mevcutsa bunlar da ayrıca nazara alınır. 
Bu suretle ayrılmış olan indirimler toplamı, hiç
bir şekil ve surette, genel yatırım toplamında 
öz sermaye ile sağlanan veya karşılanan kısmın 
toplamına indirim nisbetlerinin uygulanması su
retiyle bulunacak miktarı aşamaz. 

Yatırım indirimine mevzu aktif değerlerin 
satış ve devri 

Ek madde 5. — Yatırım indirimine mevzu 
aktif değerlerin satış veya devri halinde aşağı-
4aki 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 
yatınma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatırım indirimi dolayısiyle 
zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler 
tahakkuk ettirilerek % 20 cezasiyle tahsil olu
nur. 

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

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri kısmen 
veya tamamen satm veya devir alan kimse 
(yatırım indiriminden faydalanma şartlan 
mevcudolmak kaydiyle) işbu indirimden fay
dalanır. Daha önce indirimden hiç faydalanıl
mamış olması halinde, faydalanılacak miktar, 
satan veya devredene tanınan yatırım indirimi
nin miktarına ve satm ve devralanın faydala
nabileceği indirim nisbetlerine göre hesapla
nır. Bahis konusu aktif değerler için daha ön
ce yatırım indiriminden istifade edilmiş ise, 
satm veya devralan, aynı değer üzerinden ne- I 

Geçici Ko. 

Her yıl yapılacak 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 değerlerin 
satış vedevri 

Ek madde 5. — Yatırım indirimine mevzu 
aktif değerlerin satış Veya devri halinde aşa
ğıdaki şekilde muamele yapılır : 

a) Satan veya devreden yönünden: 
Komple tesislerde vatırım 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 
yatınma mevzu aktif değerlerin topluca satış 
veya devri halinde, yatınm indirimi dolayısiy
le zamanında tahakkuk ettirilmemiş olan vergi
ler tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

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

veya hiç faydalanmamış aktif değerleri kısmen 
veya tamamen satm veya devir alan kimse, 
(Yatınm indiriminden faydalanma şartları 
mevcudolmak kaydiyle) işbu indirimden fay
dalanır. Baha önce indirimden hiç faydalanıl
mamış olması halinde, faydalanılacak miktar, 
satan veya devir edene tanınan yatırım indiri
minin miktanna ve satm ve devir alanın fay
dalanabileceği indirim nisbetlerine göre hesap
lanır. Bahis konusu aktif değerler için daha 
önce yatırım indiriminden istifade edilmiş ise, 
satm veya devir alan, aynı değer üzerinden he
saplanacak bakiye indirim kısmından faydala-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49 ) 



— 67 — 
Hü. 

saplanacak bakiye indirim kısmından faydala
nır. Ancak bu bakiye kısım, bahis konusu ak
tif değerler için daha önce istifade edilmiş in
dirimlerin satın veya devralanın istifade edebi
leceği nisbete göre hesaplanacak indirimden 
tenzili suretiyle bulunacak miktarı aşamaz. 

c) 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 birinin İhlâli halinde, yatırım indirimi 
dolayısiyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi ziyaı hadis olmuş sa
yılır. 

Yatırım Komitesi 

Ek madde 6. — Bu bölümde sözü edilen Ya
tırım Komitesinin kuruluş, görev ve yetkileri, 
çalışma usulleri ve üyelere verilecek ücretler 
bir tüzükle tesbit olunur. 

Muhasebe usulü 

Ek madde 7. — Mükellefler muhasebelerini, 
yatırım indiriminden istifade ettiîkleri miktar
ların seneler itibariyle takibini temin edecek 
tarzda tanzim ederler. 

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

MADDE 16. — 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 17. — Aynı kanunun 40 nci mad
desinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Geçici Ko. 

nır. Ancak bu bakiye kısım, bahis konusu ak
tif değerler için daha önce istifade edilmiş in
dirimlerin satın veya devir alanın istifade ede
bileceği nisbete göre hesaplanacak indirimden 
tenzili suretiyle bulunacak miktarı aşamaz. 

c) 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 «k 2 nci maddedeki şartlardan her 
hangi birinin ihlâli halinde, yatırım indirimi 
dolayısiyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş 
vergiler yönünden vergi zıyaı hadis olmuş sa
yılır. 

Bu maddeye göre zamanında alınamıyan 
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 muhasebelerini, 
yatırım indiriminden İ3tifade 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 : 

«Tasarının 16 nci maddesi ile değiştirilmesi 
derpiş edilen 37 nci maddenin ikinci fıkrasının 
5 ve 6 numaralı bentleri, 17 nci madde ile ay
nen kabul edilmiştir.» 

MADDE 18. — Aynı kanunun 40 nci mad
desinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49) 



— 68 
Hü. 

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

MADDE 18. — Aynı kanunun 46 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 

Madde 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazı
lı şartları topluca haiz olanların ticari ve sı
nai işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Ma
liye Bakanlığınca tanzim edilecek cetvellerde 
belirtilen îş nevilerine göre ve Vergi Usul Ka
nunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak 
tesbit olunur. 

Bu suretle tesbit olunacak safi kazançlar 
8 000 lirayı geçemez. 

Mükellefin Vergi Usul Kanununa göre tes- . 
bît edilmiş olan derecelerden hangisine girece
ği Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak esaslar 
dâhilinde vergi dairesi tarafından tâyin edilir. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
47 ncî maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi irat
ları ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri 
toplu olarak, diğer şartlar, ortaklann her biri 
için, ayn ayn aranır. 

Ortaklardan birisi gerçek usule göre Gelir 
Vergisine tabi bulunan ortaklıklarda diğer or
takların ticari kazancı da gerçek usulde tesbit 
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 ortaklıklardaki irat veya iş hacmi ölçüle-
rindeki hisselerin toplanması ile iktifa olunur. 

Adi ortaklıklarda ortaklann götürü kazanç 
hissesi, ortaklığın girdiği sınıf ve dereceye gö
re bulunan kazanca her ortak için % 30 nisbe-
tinde bir zam yapıldıktan sonra bulunan mik
tar, ortaklık mukavelesinde yaziilı hisse nisbet-
Jerine, böyle bir mukavele mevcut değilse eşit 

Geçici Ko. 

«Tasannın 17 nci maddesi ile değiştirilmesi 
derpiş edilen 40 ncı maddenin 5 numaralı ben
di, 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiş
tir. >x 

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

Götürü usulde ticari kazancın, tesbiti 

«Madde 46. — Tasannın 18 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 46 ncı madde, 19 
ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.» 
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olarak ortak sayısına bölünmek suretiyle tes-
bit olunur. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 47 nci madde
sinin birinci fıkrasının 3 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir : 

3. Ayrıca ticari, zirai veya meslekî faali
yetleri dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergisi
ne tabi olmamak. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 52 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

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

Madde 52 Zirai faaliyetten doğan kazanç 
zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirler
de, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve 
ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya ta
biattan 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 makina 
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işle
rinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayı
lır. 

Mahsullerin değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı 
teşebbüsün cüzünü teşkil eden bir işletmede vu
kua geliyorsa, bu ameliyenin zirai faaliyet sayı-
labilmesi için işletmenin sınai bir müessese 
ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliye
tini, cüz'ünü teşkil ettiği teşebbüsün mahsulle
rine hasretmesi şarttır. 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya 
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğ-

Geçici Ko. 

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

«3. — Tasarının 19 ncu maddesiyle değişti
rilmesi derpiş edilen 47 nci maddenin birinci 
fıkrasının 3 numaralı bendi, 20 nci madde ola
rak aynen kabul edilmiştir.» 

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

Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai i§letme, çiftçi 
ve mahsulün tarifi 

«Madde 52. — Tasarının 20 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 52 nci madde, 21 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.» 
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rudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım 
satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, 
faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şartiy-
le dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı 
işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten 
gerçek kişilere (âdi şirketler dâhil), vergiye tâbi 
olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler 
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 
kollektif şirketlerin ortaklan ile komandit şir
ketlerin komandite ortaklarının şirket kârından 
aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmünde
dir. 

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 işletme sayılır. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 53 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazancın tesbit şekilleri 

Madde 53. — Yıllık hasılat tutan 150 000 li
radan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü 
gider esasına, 150 000 lira veya daha fazla olan 
çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne 
(îşletme 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, sa
tış hâsılatı tutan toplu olarak nazara alınır. 

Yeni işe başlıyanlarm veya muafiyetten mü
kellefiyete geçenlerin işe başladıklan veya mü
kellefiyete geçtikleri yıl içerisindeki kazançlan 
götürü gider usulüne göre tesbit olunur. 

Kazançları götürü gider usulüne göre tesbit 
edilecek çiftçiler, yazılı olarak vergi dairesine 
bildirmek şartiyle mütaakıp vergilendirme dö
nemi başından; yeni işe başlıyanlar, işe başlama 
tarihinden itibaren gerçek kazanç usulüne geçe
bilirler. Bu şekilde gerçek kazanç usulünü kabul 

Geçici Ko. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 53 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai kazancın tesbit şekilleri 

«Madde 53. — Tasarının 21 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 53 ncü madde, 22 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi İS. Sayısı: 49) 
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edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez
ler. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 54 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü gider usulü 

Madde 54. — Götürü gider usulünde safi zi
rai kaaanç, mükellefin beyan edeceği hâsılattan 
götürü olarak hesaplanan gider tutarının indi
rilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olunur. 

Götürü gider usulünde hasılat, 56 ncı 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 hasılat tutarına uygulanması veya, 

2. Mükellefçe, beyan olunan hasılatın elde 
edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 57 nci mad
dede sayılan (Bu maddenin 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 verilme
sinden sonra mükellefler seçtikleri usulden o yıl 
için dönemezler. 

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

Göıtürü giderlerin yukarıki 1 numaralı ben
de göre tesbiti halinde; tevsik edilmek ve be
yannamede gösterilmek şartiyle, zirai faaliyet
te kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar, 
ayni vergi, resim ve harçlarla işletme, için alı
nan ve işletmeye harcanan borç paraların faiz
leri hasılattan ayrıca ve gerçek miktarları üze
rinden indirilir. 

Yukarıki 1 numaralı bentte sözü edilen gö
türü gider emsalinin tesbitinde, 57 nci madde
de gösterilen giderlerden normal, devamlı ve 
hesabı kaabil olanlar (aynı maddenin 8 numa-

I Geçici Ko. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 54 ncü mad-
I desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I Götürü gider usulü 

«Madde 54. — Götürü gider usulünde sâri 
zirai kazanç, mükellefin beyan edeceği hasılat
tan götürü olarak hesaplanan gider tutarının 
indirilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olu
nur. 

Götürü gider usulünde hâsılat, 56 ncı 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 ka

zanç il komisyonlarınca her bölge için tâyin 
edilmiş bulunan götürü gider emsallerinin mü
kellefçe beyan edilen hâsılat tutarına uygulan
ması veya, 

2. Mükellefçe, beyan olunan hâsılatın elde 
edilmesi için yapıldığı bildirilen ve 57 nci mad
dede sayılan (Bu maddenin 10 numaralı ben
dinde yazılı olanlar hariç.) gerçek giderlerin 
toplanması, 

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-
I den hangisinin seçildiği belirtilmediği takdirde 
I mükellef birinci usulü seçmiş sayılır. 
I Götürü giderlerin yukarıki 1 numaralı ben

de göre tesbiti halinde; tevsik edilmek ve be-
I yannamede gösterilmek şartiyle, zirai faaliyette 
I kullanılan arazi ve binalarla ilgili kiralar, aynı 
I vergi, resim ve harçlarla işletme için alınan ve 
I işletmeye harcanan borç paraların faizleri ha-
I sılattan ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden 
I indirilir. 
I Yukarıki 1 numaralı bentte sözü edilen gö-
| türü gider emsalinin tesbitinde, 57 nci madde-

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49 ) 
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ralı fıkrasının a, b ve d bentlerinde yazılı gi
derler hariç) nazarı itibara alınır. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 55 nci madde
si aşağıdaki şekilde gösterilmiştir : 

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 edilir. 

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 müsbet farktır. 

Yıllık hasılatlarının tutarı arka arkaya iki 
hesap döneminde 500 000 lirayı aşanlar miitaa-
kıp hesap dönemi başından itibaren kazançları
na 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 mütaakıp hesap dönemi .başım
dan itibaren kazançlannı zirai işletme hesabı 
esasına göre tesbit edebilirler. 

MADDE 24. — Aynı kanunun 56 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı eâasina göte hasılat 

Madde 56. — Zirai işletme hesabı esasına gö
re hasılat aşağıda yazılı unsurlardan terekküb-
eder: 

1. Evvelki yıllardan devredilenler de dâhil 
olmak üzere istihsal olunan, satmalman veya 
sair suretlerle elde edilen her türlü zirai mahsul
lerin satış bedelleri (Primler, ristrunlar ve ben
zerleri dâhil); 

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

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

Geçici Ko. 

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

Zirai kazanç il komisyonlarınca tesbit olu
nan götürü gider emsalleri 70 (dâhil) nisbetin-
den az olamaz.» 

MADDE 24. — Aynı kanunun 55 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 55. — Tasarının 23 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş dilen 55 nci madde, 24 ncü 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 25. — Aynı kanunun 56 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasına göre hasılat 

«Madde 56. — Tasarının 24 ncü maddesiy
le değiştirilmesi derpiş edilen 56 ncı madde, 
25 nci madde ile aynen kabul edilmiştir.»» 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49) 
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4. Mahsullerin idrakinden evvel veya sonra 
hasara uğramalarından dolayı alman sigorta 
tazminatları; 

5. Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin 
(Zirai istihsalde kullanılan gayrimenkuller ha
riç) satılması halinde Vergi Usul Kanununun 
328 nci maddesine göre hesaplanan hâsılat; 

Zirai mahsullerin, istihsal vasıtaları ile zat, 
aile veya işletme ihtiyaçlannda kullanılmak 
üzere istihlâk maddeleri ile değiştirilmesi ha
linde verilen mahsulün emsal bedeli hâsılat sa
yılır. 

Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin 
zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında her 
hangi bir zati istihlâk maddesi alınması halin
de, alınan istihlâk maddesinin emsal bedeli hâ
sılat sayılır. 

İşletmede istihsal edilip de tohum, yem ve 
sair suretlerle işletmede kullanılan zirai mahsul
lerin emsal bedeli hâsılat sayılır; bu hâsılatın 
sene sonunda bir kalemde yazılması caizdir. 

Satılmaksızm mütaakıp yıla devredilen mah
sulün değeri hâsılat meyanına ithal edilmez, 
Bunlar, nev'i ve miktar itibariyle beyannamede 
gösterilmekle iktifa olunu?. 

MADDE 25. — 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 terekkübeder. 

1. İşletme ile ilgili olarak tohum, gübre, fi
de, yem, ilâç ve 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; 

M, M4diai ( S. Sayısı: 49 ) 

MADDE 26. — Aynı kanunun 57 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zirai işletme hesabı esasında giderler 

«Madde 57. — Tasarının 25 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 57 nci madde, 26 
ncı madde ile aynen kabul edilmiştir.» 
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6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amor
tismanlar (İşletmede kullanılan ve değeri 1 000 
lirayı aşmıyan makina, alet ve demirbaşlar 
amortismana tâbi tutulmıyarak 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) îşletme için alman ve işletme için har
canan borç paraların faizleri; 

b) îşletme ile ilgili olmak şartı ile ödenen 
aynî 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 yansı. 

İşletmede 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 26. — Aynı Kanunun 58 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hasılattan indirüemiyecek 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). 

Geçici Ko. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 57 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hâsılattan indirüemiyecek giderler 

«Madde 58. — Tasarının 26 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 58 nci madde, 27 
nci madde ile aynen kabuj edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 
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MADDE 27. — Aynı kanunun 59 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazancın bilanço esasına göre tesbiti 

Madde 59. - - Yıllık hâsılatının tutan 500 000 
lirayı geçenler bilanço esasına göre defter tut
maya mecburdurlar. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme he
sabı veya götürü gider usulleri yerine bilanço 
esasına tabi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, mütaakıp vergi
lendirme dönemi başından, yeni işe başlıyan
larda ise işe başlama tarihinden itibaren hüküm 
ifade eder. Bu suretle bilonço esasını kabul 
edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemez
ler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbi-
tinde, 56 ve 57 nci maddeler hükmü de göz 
Önünde tutularak, ticari kazancın bu hususta
ki hükümleri uygulanır. 

MADDE 28. — Aynı kanunun 61 nci mad-
deesinin sonuna aşağıdaki 4 numaralı bent ek
lenmiştir : 

4. Sporculara tranfer ücreti veya sair ad
larla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaat
ler. 

MADDE 29. — Aynı kanunun 64 ncü mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

4. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanın
da çalışanlar; 

MADDE 30. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbest meslek kazancının tarifi 

Madde 65. — Her türlü sebest meslek faali
yetinden doğan kazançlar serbest meslek ka
zancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziya
de şahsi mesaiye, ilmî veya meslekî bilgiye veya 
ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan 
işleri işverene tabi olmaksızın şahsi sorumlu-

M. Meclisi 
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MADDE 28. — Aynı kanunun 59 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazancın bilanço esasına göre tesbiti 

«Madde 59. — Yıllık hâsılatının tutarı 
500 000 lirayı geçenler bilanço esasına göre 
defter tutmaya mecburdur. 

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 ifa
de eder. Bu suretle bilanço esasını kabul eden
ler 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. — Tasarının 28 nci maddesiyle, 61 nci 
maddenin sonuna eklenmesi istenen 4 numaralı 
bent, 29 ncu madde olarak aynen kabul edil
miştir.» 

MADDE 30. — Aynı kanunun 64 ncü mad
desinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«4. — Tasarının 29 ncu maddesiyle değişti
rilmesi derpiş edilen 64 ncü maddenin 4 numa
ralı bendi, 30 ncu madde olarak aynen kabul 
edilmiştir.» 

MADDE 31. — Aynı kanunun 65 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Serbes meslek kazancının tarifi 

«Madde 65. — Tasarının 30 ncu maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 65 nci madde, 31 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

S. Sayısı: 49) 
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luk altında kendi nam ve hesabına yapılması
dır. 

Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldık
ları ücretler ile kollektif, adî komandit ve 
adî şirketler tarafından yapılan serbest meslek 
faaliyeti neticesinde doğan kazançlar da, ser
best meslek kazancıdır. 

MADDE 31. — Aynı kanunun 67 nci mad
desinin dördüncü fıkrası aşağıdaki birinci fık
rada yazılı şekilde değiştirilmiş ve bu mad
denin sonuna aşağıdaki ikinci fıkra hükmü 
eklenmiştir : 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançları
nı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tut
tukları «Serbest meslek kazanç defteri» ne 
istinaden tesbit ederler. (69 ncu madde hük
mü mahfuzdur.) 

Biletle girilen yerlerde faaliyette bulunan 
dar mükellefiyete tabi serbest meslek erbabı 
diledikleri takdirde, bilet bedelleri tutarın
dan, bu bedellere dâhil resimler düşüldükten 
sonra kalan miktarın yansı safi kazanç sayıl
mak suretiyle vergilendirilirler. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 68 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Meslekî giderler 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 
iş yeri kirası (tkâmetgahlarınnm bir kısmını 
iş yeri olarak kullananlar, ikâmetgâhın tama
mı için ödedekileri kira ile ısıtma ve aydın
latma gibi sair masrafların yarısını indirebi
lirler. îş yeri kendi mülkü olanlar kira ye
rine amortismanı, ikametgâhı kendi mülkü 
olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kulla
nanlar amortismanın yarısını gider yazabilir
ler); 

2. Meslekî kazancın elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için ödenne aydınlatma, ısıtma, 
telefon, kırtasiye giderleri, müstahdem ücret
leri, iş yeri ile ilgili aynî vergi, resim ve harç
lar; 

3. Meslekî faaliyetin ifasında v başkalarına 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 

4. Alınan meslek kitapları ve meslek der-

Geçici Ko. 

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 : 

«Tasarının 31 nci maddesi ile değiştirilmesi 
dsrpiş edilen 67 nci maddenin dördüncü fıkra
sı ile bu maddenin sonuna eklenen fıkra, 32 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 33. — Aynı kanunun 68 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Meslekî giderler 

«Madde 68. — Tasarının 32 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 68 nci madde, 33 ncü 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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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 hü
kümlerine göre ayrılan amortismanlar (Mes
lekî faaliyette kullanılan ve değeri 1 000 lirayı 
aşmıyan tesisat ve demirbaşlar amortismana 
tâbi tutulmıyarak doğrudan doğruya gider 
kaydolunabilir.); 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle 
emekli sandıklarına ödenen giriş, emeklilik 
aidatı ve yardım pullan bedelleri (İndirilecek 
emeklilik aidatı, yıllık gayrisâfi 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 dâhili nakil vasıtaları ücretleri 
(özel otomobillerini işlerinde kullananların 
yaptıkları giderlerin yansı), posta, telgraf, 
mecmua, gazete, iş yeri temizliği, asansörcü 
ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler 
(Bu benttte yazılı giderlere karşılık olarak 
mükellefler diledikleri takdirde 5 000 liradan 
fazla olmamak üzere gayrisâfi hasılatın % 10 
unu götürü olarak gider yazabilirler.) 

Sebebi ne olursa olsun para cezalan ve 
vergi cezalan gider olaark indirilemez. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usul 

Madde 69. — Ebeler, sünnetçiler , sağlık 
memurlan, arzuhalciler ve gerçek kazançlan-
nm tesbitinde zorluk bulunmasından dolayı 
Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek olan ve 
mesleklerinin ifası yüksek tahsili icabettir-
miyen benzeri serbest meslek erbabının safi 
kazançlan götürü olarak tesbit olunur. 

Geçici Ko. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Götürü usulü 

«Madde 69. — Tasarının 33 ncü maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 69 ncu madde, 34 
ncü madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi (S. Sayısı: 49) 
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(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentala-
rına, gümrük komüsyoncularma, dâvavekille-
rine, müşavirlere, kurumlar ve tüccarlarla ser
best meslek erbabının ticari ve meslekî işle
rini takibeden muakkiplere ve musiki konseri 
verenlere şâmil değildir.) 

MADDE 34. — Aynı kanunun 70 nci mad
desinin birinci fıkrasının 6 ve 7 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu maddeye 
7 numaarlı bentten sonra aşağıdaki 8 numaralı 
bent eklenmiştir. 

6. Telif hakları (Bu hakların, müellifleri 
veya bunların kanuni mirasçıları tarafından 
kiralanmasından doğan kazançlar, serbest 
meslek kazancıdır.); 

7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup 
olmadıklarına ve tonilâtolarına bakılmaz) ile 
bilûmum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları; 

8. Motorlu nakil ve cer vasıtaları ile her 
türlü motorlu araç, makina ve tesisat. 

MADDE 35. — 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. 
Bedelsiz olarak başkalarının intifama bırakı
lan 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, Verd Usul Kanununa göre 
taayyün eden gayrisâfi irattır. Arazide emsal 
kira bedeli, Vergi Usul Kanununa göre taay
yün eden vergi delerinin % 10 dur, Diğer mal 
ve hakla,rda emsal kira beçleli, bu mal ve 
havların maliyet bedelinin ve bu bedel malûm 
denilse, Ver^i Usul Kanununun servetlerin 
değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre tâ
yin olunan değerlerinin % 10 dur. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 74 ncü mad
desinin birinci fıkrasının 5 ve 10 numaralı 
bentleriyle üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve bu maddeye 10 numaralı bentten 
sonra aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir : 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim, hare ve şerefiyelerle kiraya 

M. Meclisi 

Geçici Ko. 

MADDE 35. — Aynı kanuunun 70 nci mad
desinin birinci fıkrasının 6 ve 7 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, bu madde
ye 7 numaralı bentten sonra aşağıdaki 8 numa
ralı bent eklenmiştir : 

«Tasarının 34 ncü maddesi ile değiştirilmesi 
derpiş edilen 70 nci maddenin 6 ve 7 numaralı 
bentleri ile ilâvesi istenen 8 numaralı bent, 35 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 36. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir .: 

«Tasarının 35 nci maddesiyle değiştirilme
si derpiş edilen 73 ncü maddenin birinci fıkrası, 
38 nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 37. — Aynı kanunun 74 ncü madde
sinin birinci fıkrasının 5 ve 10 numaralı bentle
riyle üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve bu maddeye 10 numaralı bentten sonra 
aşağıdaki 11 numaralı bent eklenmiştir. 

«Tasarının 36 nci maddesiyle değiştirilmesi 
derpiş edilen 74 ncü maddenin birinci fıkrası-

( S. Sayısı : 49 ) 
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verenler tarafından ödenmiş olmak şartiyle 
belediyelere ödenen harcamalara iştirak pay
ları (Bu kanuna göre Gelir Vergisinden mah
subu kabul edilen Bina, Buhran, ve Müdafaa 
ve Arazi vergileri gider olarak indirilemez); 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya 
verenlerin kira ile oturdukları konutların kira 
bedeli, (Bu kira, kiraya verilen konutun kira 
bedelini aştığı takdirde fazlası indirilemez); 

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 üzerş hasılatlarından 
% 20 sini götürü olarak indirebilirler. Götürü 
gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedik
çe bu usulden dönemezler. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 81 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıy
metlerin satışından, hisselerin devir ve temli
kinden doğan kazançlar; 

MADDE 81. — Gayrimenkullerin, hakların 
ve menkul kıymetlerin satışından, iştirak his
selerinin devir ve temlikinden doğan vergiye 
tabi. kazançlar şunlardır : 

1. Satınalman, inşa edilen veya trampa 
suretiyle iktisabolunan gayirmenkullerin (Ger
çek usulde vergiye tabi çiftçilerin zirai istihsalde 
kullandıkları gayrimenkuller dâhil), gayrimen
kul olarak tescil edilen hakların, gemi ve gemi 
paylannm alım, inşa veya trampa tarihlerinden 
başlıyarak dört yıl içinde satılmaları, tram
pa veya istimlâk edilmeleri halinde elde edi
len ve bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı aşan 
kazançlar (Kooperatif şirket ortaklarına bu 
sıfatlan dolayısiyle şirketçe tahsis olunan 
gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tara
fından satınalınmış sayılır.); 

2. Satınalman menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlayarak bir yıl içinde veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutan 2 000 lirayı aşan ka
zançlar; 

Geçici Ko. 

nm 5 ve 10 numaralı bentleriyle üçüncü fıkrası 
ile eklenmesi istenen 11 numaralı bent, 37 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 38. — Aynı kanunun 81 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gayrimenkullerin ve hakların, menkûl kıymet
lerin satışından, hisselerin devir ve temlikinden 

doğan kazançlar 

«Madde 81. — Tasannın 37 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 81 nci madde, 38 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi ' (S. Sayısı: 49) 
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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 tutan 5 000 lirayı aşan kazançlar 
(Edebî hakların müellifleri veya bunların kanu
ni mirasçıları tarafından doğan kazançlar ser
best 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 aşıl
dığı takdirde, kazancın bu hadleri aşan kısmı 
vergiye tabidir. 

Safi kazanç, satış, devir, temflik veya istim
lâk bedelinden, maliyet değerleri ile bu muame
leler dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde 
kalan giderlerin indirilmesiyle bulunur. Zirai 
istihsalde kullanılan gayrimenkuller üzerinden 
amortisman ayrılmışsa bu amortismanların top
lamı aynca maliyetten düşülür. 

Maliyet değeri tesbit edilemiyen gayrimen-
kulller 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 38. — Aynı kanunun 82 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arızî Kazançlar* 

Madde 82. — Aşağıda yazılı kazançlar arızi 
kazançtır : 

1. Ânzî olarak ticari muamelelerin icrasın
dan veya ticari muamelelere tavassuttan elde 
edilen kazançların, 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 

Geçici Ko. 

MADDE 39. —• Aynı kanunun 82 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Arızî Kazançlar\ 

«Madde 82. — Tasarının 38 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 82 nci madde, 39 
ncu madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclim ( S. Sayısı: 49) 
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alman paralar, âyınlar ve sağlanan her türlü 
menfaatlerin, 

3. Peştemallıkların, gayrimenkulun tahliye
si veya kiracılık hakkının devri için alınan taz
minatların, 

1000 lirayı aşan kısımları; 
4. Arızî olarak yapılan serbest meslek faali

yetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılatın yıllık 
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 işlerinde, 
tavassut veya hizmet karşılığında alman para
lardan veya sağlanan menfaat değerlerinden bu 
iş dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 

3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alman paralarla aymların ve sağlanan menfaat
lerin değerleri, peştemallıkların ve tahliye ve 
devir tazminatlarının tutarları, bunların 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 yabancı 
memleketlere arızi olarak yaptıkları ulaştırma 
işlerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci madde
deki esaslara göre tesbit edilir: 

5. Serbest meslek faaliyeti dolayısiyle tah
sil edilen hasılattan bu faaliyet dolayısiyle yapı
lan giderler indirilir. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 85 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelirin toplanması 

Madde 85. — Mükellefler, ikinci maddede ya
zılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde et-' 
tikleri kazanç ve iratları (götürü usulde tesbit 
edilen kazanç ve ücretler dâhil) için bu kanun
da aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanname 
vermeye ve bu kazanç ve iratları yıllık beyan
namelerinde toplamaya mecburdurlar. 

İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve irat
lar için beyanname verilmez (en az geçim indiri
mi istisnadan madut değildir.) 

Geçici Ko. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 85 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Gelirin toplanması 

«Madde 85. — Tasarının 39 ncu maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilene 85 nci madde, 40 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49) 
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Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı 
ticadi, zirai ve meslekî faaliyetlerinden kazanç 
temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname ve
rirler. Bu hüküm şirketlerin faaliyet ve tasfiye 
devrelerine şâmil olmak üzere kolektif şirket 
ortaklan ile komanditeler hakkında da uygula
nır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve 
iratları : 

1. Mükellefin bunlan Türkiye'de hesapları
na intikal ettirdiği yılda; 

2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmeme
sinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden 
ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin 
bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 
MADDE 40. — Aynı kanunun 86 ncı mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Toplama yapîlmıyan haller 
Madde 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir 

toplanmaz ve yıllık beyanname verilmez : 
a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir sa

dece; 
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 tabı gelir sa
dece; 

1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazançlarından; 
3. Menkul sermaye iratlarından; 
4. Gayrimenkûllerin ve hakların satışından, 

ortaklık hisselerinin devir ve temlikinden elde 
edilen kazançlardan; 

5. Arızî kazançlardan; 
Veya bunlann bir kaçından ibaret ise. 

MADDE 41. — Aynı kanunun 86 ncı madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplanma yapılnuyan haller 

«Madde 86. — Tasarının 40 ncı maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 86 ncı madde, 41 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

$fcmedâp£> : ( S. Sayısr: • 49.) 
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MADDE 41. — Aynı kanunun 87 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

, 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 iratlanndan 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 ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
(Götürü gider usulüne göre tesbit edilen zirai 
kazançları için beyanname verenler hariç) yu
karda yazılı ihtiyarî toplama hakkından fayda
lanamazlar. 

86 ncı madde mucibince ücretleri dolayısiyle 
yıllık beyanname vermiyecek olanlardan bu üc
retlerinin tamamı üzerinden tevkif suretiyle ver
gi ödemiş bulunanlar, mezkûr ücretleri için yıl
lık beyanname verebilirler. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanma
sından ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerin
den tevkif suretiyle Gelir Vergisi ödemiş olan 
dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri 
için yıllık beyanname vermeleri ihtiyaridir. 

MADDE 42. — Aynı kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zararların kârlara takas ve mahsubu 

Madde 88. — Gelirin (aile reisi beyanlarında 
eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında ge
lir kaynaklarının bir kısmından hasıl olan za
rarlar (54 ncü maddeye göre hesaplanan gider 
fazlalığından doğanlar dâhil, 81 nci maddede ya
zılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer kay
nakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatüamıyan zarar 
kısmı, mütaakıp yılların gelirinden indirilir. Ar
ka arkaya dört yıl içinde mahsubedilemiyen za
rar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunamaz. 

Geçici Ko. 

MADDE 42. — Aynı kanunun 87 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 87. — Tasarının 41 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 87 nci madde, 42 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 43. — Aynı kanunun 88 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Zararlarm kârlara takas ve mahsubu 

«Madde 88. — Gelirin (aile reisi beyanların
da eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında 
gelir kaynaklarının bir kısmından hâsıl olan sa
rarlar (54 ncü maddeye göre hesapalnan gider 
fazlalığından doğanlar dâhil, 81 nci maddede ya
zılı muamelelerden! doğanlar hariç), diğer kay
nakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 
kısmı, mütaakıp yılların gelirinden indirilir. Ar
ka arkaya beş yıl içinde mahsubedilemiyen zarar 
bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunamaz. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49) 
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Menkul ve gayrimenkul sermaye iratların
da, gider fazlalığından doğanlar hariç, ser
mayede vukua gelen eksiltmeler zarar addo
lunmaz. 

MADDE 43. — 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 beledi
yelere, köylere ve kamu menfaatlerine yarar
lı derneklere makbuz kargılığında yapılan ba
ğış ve yardımlar (Bir takvim yılı içinde ya
pılan bağış ve yardımların topttamı o yıla 
ait beyan edilecek gelirin % 5 ini aşarsa faz
lası indirilmez. Bağış ve yardımın nakden 
yapılmaması halinde, bağışlanan veya yardı
mın konusunu, teşkil eden mal veya hakkın 
mevcutsa mukayyet değeri, bu değer mevcut 
değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri daire
sinde takdir komisyonlarınca tesbit edilecek 
değer esas alınır). 

MADDE 44.— Aynı kanunun 90 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmiyeceli 
giderler 

Madde 90. — Gelir Vergisi ile diğer şahsi 
vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi 
cezaları ve para cezaları, Amme alacaklarının 
tahsili usulü hakkındaki Kanun hükümlerine 
göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve fa
izler Gelir Vergisinin matrahından ve gelir un
surlarından indirilmez. 

MADDE 45. — Aynı kanunun 92 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyannamenin verilmesi 

Madde 92. — Bir takvim yılına ait beyan
nameler ertesi yılın Mart ayı içinde : 

1. Tam mükellefiyette, vergiyi tarha yet
kili vergi rairesine; 

2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi 
muhatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturdu
ğu yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa 
iş yerinin (iş yeri birden fazla ise, bu iş yer-

M. Meclisi 
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Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, 
gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede 
vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz.» 

MADDE 44. — Aynı kanunun 89 ncu madde
sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş-
tiıllmiştir. 

«2. — Tasarının 43 ncü maddesi ile değiş, 
tirilmesi derpiş edilen 89 ncu maddenin 2 öu* 
maralı bendi, 44 ncü madle ile aynen kabul 
edilmiştir.» 

MADDE 45. — Aynı kanunun 90 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Matrahtan ve gelir unsurlarından indirilmiy$~ 
ceh giderler 

«Madde 90. — Tasarının 44 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 90 ncı madde, 45 
nçi madde ile aynen kabul eUlmiştir,» 

MADDE 46. — Aynı kanunun 92 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyannamenin verilmesi 

«Madde 92. — Tasarının 45 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 92 nci madde, 40 
ncı madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

( S. Sayısı : 49 ) 
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lerinden her hangi birisinin) bulunduğu ma
hal vergi dairesine verilir veya taahhütlü ola
rak posta ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terkedenlerin 
beyannameleri memleketi terke tekaddüm eden 
15 gün, ölüm hallinde, ölüm tarihinden itiba
ren 4 ay içinde verilir. 

MADDE 46. — Aynı kanunun 93 ncü mad- MADDE 47. — Aynı kanunun 93 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : -desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Aile reisi beyanı A&t reisi hey ant 

Madde 93. — Tam mükellefiyette, eşlerin «Madde 93. —• Tasarının 40 ncı maddesi ile 
ve velayet altındaki çocukların yıllık beyan- değiştirilmesi derpiş edilen 93 ncü madde, 47 
name ile bildirilmesi icabeden gelirleri (Me- nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 
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 
imzalar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün gelir
ler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve 
bu toplam üzerinden vergi aile reisi nâmına 
tarh olunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isa
bet eden vergi kısmından veya bunlara te
kabül eden cezalardan sorumludur. Verginin 
eşlere isabet eden kısımları, bunların aile ge
liri içindeki hisseleri nisbetinde hesapüanır. 

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 yukarki hükümler uygulan
maz : 

1. Kan 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 iktisap edilen mal ve hakların iratları ha
riç); 

M. Meclisi (S. Sayısı.- 49) 
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2. Çocukların üçüncü bir şahıstan miras 
veya vasiyet yoluyla iktisap eetikleri mallar
dan dolayı sağladıkları menkul ve gayrimen
kul sermaye irattan; 

3. Karı ve çocukların 1 . 1 . 1947 tari
hinden evvel iktisap ettikleri malılardan 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 47. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazanç ve ücretlerde vergi tevkif atı 

Madde 94. — Kamu idare ve müşsseseleri, 
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 : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (îs-
tisnaden faydalanan ücretler hariç); 

2. 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (Istisnaden 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) 
ödenen istihkak bedellerinden; 

5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve 
patent haklarının satışı veya kiralanması dola-
yısiyle yapılan ödemelerden; 

İstihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mah
suben (Avans olarak Ödenenler dâhil) tevkifat 
yapmaya mecburdurlar. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin 
yukardaki hükümlere göre yapacakları tevkifat, 
ticari, meslekî ve zirai işleri ile ilgili ödemele
rine münhasırdır. 

Geçici Ko. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 94 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kazanç ve ücretlerde vergi tevkifah 

«Madde 94. — Tasarının 47 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 94 ncü madde, 48 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 49 ) 
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MADDE 49. — Aynı kanunun 96 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İratlarda vergi tevkifatı 

«Madde 96. — Tasarının 48 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 96 ncı madde, 49 
ncu madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

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 veya 

hesaben ödendiği anda dağıtılmış ve istihkak sa
hipleri bakımından elde edilmiş sayılarak bu sı
rada ödemeyi yapan tarafından vergi tevkifatı-
na tâbi tutulur. 

Bu fıkrada sözü edilen hesaben ödeme, irat
ları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı borçlu 
durumda gösteren her türlü kayıt ve muamele
leri ifade eder. 

2. Dağıtılabilir sayılan menkul sermaye 
iratlannda vergi tevkifatı : 

Sermaye şirketleri ile âdi komandit ve ka
zanç dağıtan kooperatif şirketlerin malî bilân
çolarına göre tahassül eden safi kazançlarının 
aşağıdaki (A) ve (B) bentlerinde yazılı indirim 
ve ilâveler yapıldıktan sonra kalan miktarı da
ğıtılabilir menkul sermaye iradı sayılır ve âdi 
komandit şirketlerde komanditelerin Gelir Ver
gisi, diğer şirketlerde şirketlerin Kurumlar 
Vergisi beyannamelerinin verileceği süre içinde 
bu şirketler tarafından vergi tevkifatma tabi 
tutulur. 

A) Şirketlerin kazancından yapılacak in
dirimler : 

a) Gelir Vergisi tevkifatma tabi şirket ka
zancı dolayısiyle ödenmiş olan veya henüz öden-

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 

\, 
Tevkifi gereken verginin tediye yapan ta

rafından deruhde edilmesi halinde bu vergi, bil
fiil ödenen miktar ile tediyeyi yapanın yüklen
diği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 96 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İratlarda vergi tevkifaü 

Madde 96. — Aşağıda 1 ve 2 numaralı fıkra
larda yazılı dağıtılmış veya dağıtılabilir sayılan 
menkul sermaye iratları bu fıkralarda belirti
len esaslar dâhilinde vergi tevkifatma tabidir. 

1. Dağıtılmış sayılan menkul sermaye irat-
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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 çeşit ihtiyat akçeleri ve proviz
yonlar; 

c) Genel bütçeye dâhil dairelere, katma 
bütçeli idarelere, il özel idareleri ile belediyele
re, köylere ve kamu menfaatlerine yararlı der
neklere 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 olmıyan ortak
larına ait kazanç hisseleri; 

g) Bu fıkraya (2 numaralı fıkra) göre ver
gi tevkifatı yapılmazdan evvel şirket ortakla
rına 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 kazanç
larının tesbitinde, (A) ve (B) bentlerinde gös
terilen indirim ve ilâvelerin yapılmasından son
ra bulunan miktardan komandite ortakların his-
eleri ayrıca düşülür 

2 numaralı fıkraya göre vergi tevkifatına ta
bi tutulmuş bulunan şirket kazançlarının sonra 
dan ortaklara dağıtılması halinde, 1 numaralı 
fıkraya göre ayrıca gelir vergisi tevkifatı ya
pılmaz. Ortaklar, şirketçe kesilmiş olan bu ver
gileri, iratlann kendilerine intikal ettiği döneme 
müteallik yıllık beyannemeleri üzerinden ödeye
cekleri gelir vergisinden mahşub ederler ve mah
sup fazlası varsa umumî hükümler dairesinde 
hak sahiplerine iade olunur. 

11 Mmm (S. Say*»: 49) 
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2 numaralı fıkranın (f) bendi hilâfına gerçek 
kişi olmayan ortakların kazanç hisselerinden bu 
fıkraya göre gelir vergisi kesilmiş olması halin
de, kesilen bu vergiler, istihkak sahibi ortak
ların yazılı talepleri üzerine Vergi Usul Kanu
nu hükümleri dairesinde, terkin ve kendileri
ne iade olunur. 

Madde 49. — Aynı kanunun 101 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir: 

Geliri, telif ve patent haklarının satışından 
ibaret olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiy
le gelir vergisi ödemiş bulunan dar mükellefi
yete tabi kimselerin bu gelirleri için münferit 
beyanname vermeleri ihtiyaridir. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 103 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Esas tarife 

Madde 103. — Gelir Vergisi aşağıdaki nis-
betlerde alınır : 

Geçici Ko. 

Gelir dilimleri 

tik 
Son gelen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

2 500 
2 500 
5 000 

15 000 
30 000 
60 000 

150 000 
225 000 
225 000 
285 000 

1 000 000 lira ve 

lira için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

daha fazla 
% 60 nisbeti uygulanır. 

Vergi nis
beti % 

10 
15 
20 
25 
35 
45 
55 
60 
65 
68 

matrahlara 

MADDE 51. — Aynı kanunun 105 nei mad
desi aşağıdai şekilde değiştirilmiştir : 

Vergi tevkif atı nisb etleri 

Madde 105. — Gelir Vergisi tevMfatınm 
nisbeti; 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde 
sözü edilen istihkkaklarda % 3, aynı maddenin 
3 ve 5 numaralı bentlerinde yer alan ödemeler
de % 15, 96. ncı maddede zikrolunan iratlarda 
% 20 dir. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 101 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hüküm eklenmiştir. 

«Tasarının 49 ncu maddesi ile 101 nci mad
denin sonuna ilâvesi istenen hüküm, 50 nci 
madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 51. — Aynı kanunun 103 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Esas tarife 

«Madde 103. — Tasarının 50 nci maddesiyle 
değiştirilmesi derpiş edilen 103 ncü madde, 51 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 52. — Aynı Kanunun 105 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vwgi t&vkifoiı mabetleri 
«Madde 105. — Tasarının 51 nci maddesi ile 

değiştirilmesi derpiş edihn 105 nci madde, 52 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayyu : 49) 
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MADDE 52. — Aynı kanunun 109 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tarh zamam 

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 
serbest meslek kazançlarında, ticari ve meslekî 
faaliyetin icra olunduğu takvim yılından son
ra gelen 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 
edenlerin vergileri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün içinde tarh oluunr. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 
ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi kar
nelerini bağlı oldukları Vergi dairelerine ibraz 
ederek, vergilerini tarh ettirmeye mecburdur
lar. 

MADDE 53. — 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-

( IOMCİ K'o. 

MADDE 53. — Aynı kanunun 109 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 109. — Tasarının 52 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 109 ncu madde, 53 
ncü madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 54. — Aynı kanunun 110 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Vergilendirme dönemi içinde ip baslıyan 
götürü kazanç ve ücret sahiplerinin vergi 

matrahı ve vergileri 

«Madde 110. — Tasarının 53 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 110 ncu madde, 54 
ncü madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

M. Meclisi ( S. Sayım : 49 ) 
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cı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat
rahtan işe bağlanılan ay hariç tutulmak ve işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle, çalışılan 
aylara isabet eden miktardır. 

MADDE 54. — 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 is
tirahat yerleri işletenlerin ve her nevi taşıma 
işleriyle iştigal edenlerin gösterdikleri gayrisâ-
fi kazançlar; Vergi Usul Kanununa göre tesbit 
edilen 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
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 satışlan için, perakende satılan emtia
nın maliyet bedeline; bunlar dışında kalanlar
da işletme giderlerine uygulanması suretiyle el
de edilecek miktardan fazla olamaz. 

Bu maddede sözü edilen işletme giderlerinin 
nelerden ibaret olduğu Maliye Bakanlığınca tes
bit ve ilân olunur. 

Yukanki hükümlerde yer alan «Perakende 
satış» tan maksat; satışı yapılan madde ve mal
zemenin, aynen veya işlendikten sonra satışını 
yapan kimseler dışındakilere satılmasıdır. 

MADDE 55. — Aynı kanunun 111 nci mad-
\ desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ortalama kâr haddi emsi 

«Madde 111. — Tasarının 54 ncü maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 111 nci madde 55 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 
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MADDE 55. — 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 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 
neticeleri) nazara alınarak aynı kanunda sö
zü edilen zirai kazanç ölçüleri esas tutulmak su
retiyle hesaplanacak hasılat veya giderlere na
zaran açık bir surette farklı bulunduğu tak
dirde bu hasılat ve giderler yerine takdir ko
misyonlarınca tâyin olunan miktarlar vergi 
tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoruna gidile
bilmesi 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 
beyanından az olamaz. 

Komisyonlar takdirlerin icrası sırasında yü
rürlükte bulunan zirai kazanç ölçülerine isti-
nadetmeye mecburdurlar. Hâdisenin arz ettiği 
hususiyete binaen, cetvellerde yazılı hadlerden 
gayri hadlere ve bu meyanda Devlet istatistik
lerine istinadedilmesi zarureti hâsıl olduğu tak
dirde, komisyonlar kararlannda bu durumun 
mucip sebeplerini belirtmeye ve tevsike mec
burdurlar. 

MADDE 56. — 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 iratlanndan, 
mevduat faizlerinden ve yıllık gayrisâfi tutan 

Geçici Ko. 

MADDE 56. — Aynı kanunun 112 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Madde 112. — Tasarının 55 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 112 nci madde» 56 
nci madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 57. — Aynı kanunun 114 ncü mad
desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

«Tasarının 56 nci maddesi ile değiştirilmesi 
derpi} edilen 114 ncü maddenin ikinci fıkrası, 
57 nci madde ila aynen kabul edilmiştir.» 
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5 000 lirayı aşmıyan mevduat faizleri dışında 
kalan menkul sermaye iradından, sair kazanç 
ve iratlardan veya bunların bir kaçından veya 
hepsinden ibaret olanlar servet beyanına tabi 
değildirler. 

MADE 57. — Aynı kanunun 115 nci mad
desinin sonuna aşağılaki fıkra eklenmiştir : 

Mükelleflerce yapılmış servet beyanlan, ilk 
defa servet beyannamesi vermeğe mecbur ol
dukları yıldan evvelki devrelerle ilgili hiçbir 
muameleye mesnet teşkil etmez. 

MADDE 58. — Aynı kanunun 117 nci mad
desinin matlabı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü usulde tesbit 
olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerinden 

tahakkuk eden vargilerde ödeme 

Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildi
rilen gelirler üzerinden tahakkuk ettirilen ge
lir 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 ayından olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

MADDE 59. — 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 yansı bütçe yılının ikinci, diğer yan
sı sekizinci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yansı içinde işe 
başlıyanlarda, yıllık verginin yansı verginin 
karneye yazıldığı ayda, diğer yansı bütçe yı
lının sekizinci ayında; 

3. Bütçe yılının ikinci yansı içinde işe baş-
lıyanlarda, verginin karneye yazıldığı ayda; 
ödenir. 

Geçici Ko. 

MADDE 58. — Aynı kanunun 115 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

«Tasarının 57 nci maddesi ile 115 nci madde
nin sonuna ilâvesi istenen fıkra, 58 nci madde 
İİ3 aynen kabul edilmiştir.» 

MADDE 59. — Aynı kanunun 117 nci mad
desinin matlabı ve birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: ı 

Yıllık beyana tabi gelirle götürü usulde tesbit 
olunan ticari ve meslekî kazançlar üzerinden ta

hakkuk eden vergilerde ödeme 

«Madde 117. — Tasannın 58 nci maddesi ile 
değiştirilmesi derpiş edilen 117 nci maddenin 
matlabı ve 1 nci fıkrası, 59 ncu madde ile aynen 
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. — Tasarının 59 ncu maddesiyle v 

değiştirilmesi derpiş edilen 118 nci«madde, 60 
ncı madde ile aynen kabul edilmiştir.» 

I 
i 
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MADDE 60. — Aynı kanunun 122 nci mad
desinden sonra aşağıdaki mükerrer 122 nci mad
de eklenmiştir : 

Bina ve arazi vergilerinin mahsubu 

Mükerrer madde 122. — Gerçek kişilerin 
sahiboldukları bina ve arazi için ödedikleri bi
na, buhran, müdafaa ve arazi vergileri, aşa
ğıdaki esaslara göre, bunların gelir vergisine 
mahsubedilir : 

1. Bu vergiler gelir vergisinin bina veya 
arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. 
İndirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

2. İndirilecek vergiler hagi yılda ödenmiş 
ise, mahsup da o yılın geliri üzerinden he
saplanacak olan gelir vergisinden yapılır. 

3. Gelir vergisinin bina arazi iradına isa
bet eden kısmı, bunların gelire olan nisbeti üze
rinden hesaplanır. 

MADDE 61. — Aynı kanuna bağlı 1, 2, 3 
ve 4 numaralı cetvellere bu kanuna bağlı cet
vellerde yazılı sıra numarası, gelir kademeleri 
ve ortalama meblâğlar eklenmiş ve cetvellerin 
sonundaki ihtar notları, bu kanuna bağlı cet
vellerin sonunda yazıldığı şekilde değiştirilmiş
tir. 

MADDE 62. — Aynı kanunun geçici 5 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

En az geçim indirimi hadleri 

Geçici madde 5. — a) 31 . 12 . 1964 tari
hine kadar elde edilecek kazanç ve iratlar 
(götürü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 
31 . 12 . 1964 tarihine kadar elde edilecek üc
retlerin, 1961, 1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları 
götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 5421 
sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştiril
miş 32 nci maddesinde yazılı hadler ve aynı 
kanunun 33 ncü maddesi ile kabul edilmiş esas
lar; 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek ka
zanç ve iratlar (götürü usulde tesbit edilenler 
dâhil) ile 1965 takvim yılında elde edilecek üc
retlerin ve 1965 bütçe yılı götürü ücretleri
nin vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 

M. Meclifei • 
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MADDE 61. — Aynı kanunun 122 nci mad
desinden sonra aşağıdaki mükerrer 122 nci mad
de eklenmiştir : 

livna ve Arazi vergilerinin mahsubu 

«Mükerrer madde 122. — Tasarının 60 nci 
maddesi ile ilâvesi istenen mükerrer 122 nci 
madde, 61 nci madde ile aynen kabul edilmiş
tir.» 

MADDE 62. — Tasarının 61 nci maddesi 62 
nci madde olarak aynen 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 
tarihine kadar elde edilecek kazanç ve iratlar 
(götürü usulde tesbit edilenler dâhil) ile 
31 . 12 . 1964 tarihine kadar elde edilecek üc
retlerin, 1961, 1962, 1963 ve 1964 bütçe yılları 
götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde, 5421 
sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştiril
miş 32 nci maddesinde yazılı hadler ve aynı 
kanunun 33 ncü maddesi ile kabul edilmiş esas
lar ; 

b) 1965 takvim yılında elde edilecek ka
zanç ve iratlar (götürü usulde tesbit edilenler 
dâhil) ile 1965 takvim yılında elde edilecek üc
retlerin ve 1965 bütçe yılı götürü ücretlerinin 

I vergilendirilmesine, bu kanunun 31 ve 32 nci 
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nci maddeleri ile tâyin olunan esaslar nazara 
alınmak suretiyle, mükellef için günde 3, ay
da 90, yılda 1080 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 
edilecek kazanç ve iratlar (götürü usulde tes-
bit olunanlar dâhil) ile aynı tarihten itibaren 
elde edilecek ücretlerin ve 1966 ve müteakip 
bütçe yılları götürü ücretlerinin vergilendiril
mesinde, bu kanunun 31 ve 32 noi maddelerin
de yazlı esaslar ve en az geçim indirimi hadleri; 
uygulanır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 63. — 193 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesi ile 28 . 2 . 1962 tarih ve 35 sayılı, 
24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı kanunlar yürür
lükten kaldırılmıştır. 

Geçmiş yulara ait »eri/iler 

Geçici madde 1. — a) 1963 takvim yılın
dan evvelki zamanlarda elde edilmiş bulunan 

Geçici Ko. 

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 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 
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 tâbi 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
lanmaz. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılâı dışında 
bırakanlar bu hükümden faydalanmazlar. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 65. — Tasarının 63 ncü maddesi 65 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler' 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 nci 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 
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kazanç ve iratlarla gerçek usulde vergilendi-
rilecek 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
dıyla eski hükümlere göre vergilendirilir. 

Uygulama süreleri 

GEÇtCl MADDE 2. — Bu kanunun; 
a) 7, 8, 9, 20, 21 ve 22 nci maddelerinin 

hükümleri 1961 takvim yılı başından itibaren 
elde edilen kazançlar, 

b) 23, 36, 42, 45, 46, 52, 58, 59 ve 60 ncı 
maddelerinin hükümleri 1962 takvim yılı ba
şından itibaren elde edilen kazanç ve iratlar, 

c) Yukarıki a ve b fıkraları dışında kalan 
maddelerinin hükümleri 1963 takvim yılı ba
şından itibaren elde edilen kazanç ve iratlar ile 
1963 takvim yılı başından itibaren yapılacak 
vergi tevkifatı, 

hakkında uygulanır. 
d) 56 ve 57 nci maddelerinin hükümleri, 

bu kanunun yürürlük tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

Yukarıki fıkralardan sözü edilen maddeler
den götürü usulde vergiye tabi ücretlerle ilgili 
olanlarda takvim yılı yerine malî yıl esas alı
nır. 

Zararlaın mahsubu 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 42 nci 
maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik za
rar nakli imkânı 1959, 1960 ve 1961 takvim yıl
larında tahassül eden zararlar için de uygula
nır. 

Ziarai kazançlarda götürü gider usulünün 
şümulü 

GEÇİCİ MADDE 4. — 193 sayılı Kanunun 
53 ncü maddesi uyarınca zirai kazancını zirai 
işletme hesabı esasına göre tesbit etmekte olan 
mükelleflerden bu kanunla götürü gider usulü
ne almanlar; diledikleri takdirde 1962 takvim 
yılı kazançlannı zirai işletme hesabı usulüne 
göre tesbite devam ederler ve mezkûr yıl için 
bu usule göre vergilendirilirler. Mükellefler 
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Uygulama süreleri 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun; 
a) 7, 8, 9, 10, 21, 22, 23, 24, 37, 43, 46,47, 

53, 59, 60, 61 ve 65 nci maddelerinin hükümleri 
1962 takvim yılı bağından itibaren elde edilen 
kazanç ve iratlar, 

b) Yukarıki fıkra dışında kalan maddeleri
nin hükümleri 1963 takvim yılı basından itiba
ren elde editen kazanç ve iratlar ile 1963 takvim 
yılı başından itibaren yapılacak vergi tevkif atı, 

Hakkında uygulanır. 
c) 57 ve 58 nci maddelerinin hükümleri, bu 

kanunun yürürlük tarihinden, 
d) 63 ncü madde hükmü 1 . 3 . 1963 tari

hinden itibaren tatbik olunur. 
Yukarıki fıkralarda sözü edilen maddelerden 

götürü usulde vergiye tâbi ücretlerle ilgili olan
larda takvim yılı yerine malî yıl esas alınır. 

Zararların mahsubu 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun 43 ncü 

maddesi ile tanınmış bulunan beş senelik zarar 
nakli imkânı 1959, 1960 ve 1961 takvim yılların
da tahassül eden zararlar için de uygulanır. 

1962 yılında götürü gider usulünün şümulü 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1962 yılında elde et
tiği zirai kazancını bilanço veya işletme hesabı 
esasına göre tesbite mecbur olan çiftliler dile-
dikbri takdirde, adı geçen yıl zirai kazançları 
üzerinden götürü gider usulüne göre vergilen
dirilirler. 

Mükellefler bu hususu, 1962 yılma ait beyan
namelerinde belirtmeye mecburdurlar. 
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bu hususu 1962 geliri için verecekleri beyan
namelerinde belirtirler. 

1961 ve 1962 yularında asgari kazanç esası 

GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 
zirai kazançlarda asgari kazanç esası hakkın
daki 112 nci maddesi hükmü 1961 ve 1962 yıl
larında elde olunan zirai kazançlar hakkında 
uygulanmaz. 

1961 ve 1962 takvim yılları zirai kazançlarının 
vergileri 

GEÇtOt MADDE 6. — 1961 ve 1962 takvim 
yılları zirai kazançlarının vergilendirilmesinde 
aşağıdaki esaslara uyulur : 

1. a) Münhasıran 1961 takvim yılında elde 
ettikleri zirai kazançlar sebebiyle beyanname 
vermek; 

b) 1961 takvim yılı için diğer kazanç ve 
iratları sebebiyle verecekleri yıllık beyanname
lere zirai kazançlarını da ithal etmek; 

c) 1961 takvim yılı zirai kazançları gerçek 
usulde tesbit edildiği için bu yıla mütaallik yıl
lık beyannamelerinde ücretleri ile götürü usul
de tesbit edilen kazançlarını da toplamak; 

Mecburiyetinde olup da, işbu mecburiyetleri 
yerine getirmeleri 28 . 2 . 1962 tarihli ve 35 sa
yılı Kanunla tehir edilmiş bulunan mükellefler 
1961 yılına mütaallik beyannamelerini veya ye
ni beyannamelerini işbu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihi takibeden ay başından itibaren 
iki ay içinde bağlı bulundukları vergi dairesine 
verirler. 

2. 1 nci fıkraya göre verilmiş olan beyan
nameler üzerine 1961 takvim yılı Gelir Vergile
ri tarh edilir. Bu suretle tarh olunan vergiler, 
beyannameye dâhil ücret, kazanç ve iratlar için 
evvelce tahakkuk ettirilmiş vergilerden fazla 
ise farkı ikmalen tahakkuk ettirilir; eksik ise 
farkı terkin olunur. 

3. Yukarıki 2 numaralı fıkraya göre ta
hakkuk ettirilen Gelir vergilerinin veya vergi 
farklarının yansı beyanname verme müddeti 
zarfında ve diğer yarısı, 1962 malî yılını teca
vüz etmemek şartiyle, birinci taksit ayınj takib
eden üçüncü ay içinde ödenir. 

Geçici Ko. 

1962 yılında asgari kazanç esası 
GEÇİCİ MADDE 5. — 193 sayılı Kanunun 

zirai kazançlarda asgari kazanç esası hakkın
daki 112 nci maddesi hükmü 1962 yılında elde 
olunan zirai kazançlar hakkında uygulanmaz. 

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 
kazançlarla ilgili olanlar ise umumi hükümler 
dairesinde tarh ve 1963 malî yılı içinde Maliye 
Bakanlığınca tesbit edilen zamanlarda ve dört 
eşit taksitle tahsil olunur. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49) 
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4. 1962 takvim yılında elde edilen zirai 
kazançlar 1963 yılında umumi hükümler dai
resinde tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil olu
nur. 

1961 m 1962 yıllarında işletme büyüklüğü 
ölçüleri 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — 193 sayılı Kanunun 
bu kanunun 8 nci maddesiyle değiştirilmiş bu
lunan 12 nci maddesinin son fıkrası hükmü 
1961 ve 1962 yıllarında elde edilen zirai kazanç
lar hakkında uygulanmaz. 

tik'beş yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Bu kanunun yürür-
lüğe girdiği tarihi takibeden yılın başından iti
baren beşinci yılın sonuna kadar yapıacak ya
tırım indirimleri, bu indirimlerin uygulanaca
ğı ticari ve zirai kazançların her yıl için % 20 
sini geçemez. 

46 sayılı Kanunla tehir edilmiş olan vergiler 

GEÇÎCÎ MADDE 9. — Ücretleri ve tizari 
kazançları götürü usulde tesbit edilen mükel
leflere aidolup 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı 
Kanunla tarh ve tahsili tehir edilmiş olan ver
giler aşağıdaki esaslar dairesinde tarh ve tah
sil olunur : 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergilendiri
len mükelleflerin 1962 bütçe yılı 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 ka
zançları üzerinden vergilendirilen mükellefle
rin 1961 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı 
1962 bütçe yılında tarhı gereken vergileri, Ge
lir Vergisi Kanununda bu kanunla yapılan de
ğişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapıla
cak tadilât uyarınca tesbit olunacak matrahlar 
üzerinden tarh olunur. 

3. Yukarıdaki 1 ve 2 numaralı bentlerde 
yazılı vergilerin tarhına esas olacak matrahla
ra mütaallik takdir kararlarının kesinleşmesi, 
her ilçede vergi dairesinin hususi mahalline 

Geçici Ko. 

tik beş yılda yapılacak yatırım indirimi 

GEÇÎCÎ MADDE 7. — Tasarının geçici 8 
nci maddesi geçici 7 nci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

46 sayılı Kanunla tehir edilmiş olan vergiler 

GEÇÎCÎ MADDE 8. — Ücretleri ve ticari ka
zançları götürü usulde tesbit edilen mükellefle
re aidolup 24 . 4 .1962 tarih ve 46 sayılı Kanun
la 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
lir Vergisi Kanununda bu kanunla yapılan de
ğişiklikler ve Vergi Usul Kanununda yapılacak 
tadilat 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 değişik
likler ve Vergi Usul Kanununda yapılacak tadi
lât uyarınca tesbit olunacak matrahlar üzerin
den tarh olunur. 

3. Yukardaki 1 ve 2 numaralı bentlerde ya
zılı vergilerin tarhına esas olacak matrahlara 
mütaallik takdir kararlarının kesinleşmesi, her 
ilçede vergi dairesinin hususi mahalline ilân kâ-

M. Meclitei ( S. Sayısı : 49 ) 
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ilân kâğıtları asılmak ve mûtat mahallî usuller 
kullanılmak suretiyle mükelleflere duyurulur. 

4. İlgili mükellefler işbu ilân tarihini ta-
kibeden ay başından itibaren bir ay içinde ver
gi dairelerine müracatle vergilerini (götürü 
ücretleri üzerinden vergilendirilecekler 1962 
bütçe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden 
vergilendirilecekler 1961 takvim yılı vergileri
ni) umumi hükümler dairesinde tarh ettirmeye 
mecburdurlar. 

5. 4 ncü bent gereğince tarh edilen ver
giler; yarısı verginin tarhını gerektiği ay için
de, diğer yarısı bu ayı takibeden üçüncü ay 
içinde olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. 

6. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1963 ve mütaakıp bütçe yıl
lan, götürü ticari kazançları üzerinden vergi
lendirilenlerin 1962 ve onu takibeden takvim 
yıllan vergilendirme dönemlerine ait vergileri 
umumi hükümler dairesinde tarh ve tahsil olu
nur. 

7. 24 . 4 . 1962 tarih ve 46 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce; götürü ücretleri 
üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 
1962 bütçe yılı, götürü ticari kazançlan üzerin
den vergilendirilen mükellefler adına 1962 büt
çe yılı, götürü ticari kazançları üzerinden ver
gilendirilenler adına 1961 takvim yılı vergilen
dirme dönemlerine aidolarak yapılmış bulunan 
tarhiyat terkin olunur. îşbu tarhiyata muka
bil daha önce yapılmış olan tahsilat, aynı mü
kelleflerden yukarıdaki 5 numaralı bent gere
ğince yapılacak tahsilatın birinci taksidine, faz
lası ikinci taksidine mahsubolunur. Bu suretle 
yapılacak mahsuptan bakiye kalacak miktarlar 
Vergi Usul Kanununun düzeltmeye mütaallik 
hükümleri dairesinde reddolunur. 

Vergi nisbetleri 

GEÇİCİ MADDE 10. —1962 bütçe yılında el
de edilen ve gerçek miktarlan üzerinden vergi
lendirilmesi gereken ücretlerle 1962 takvim yı
lında elde olunan kazanç ve iratlann, 1962 büt
çe yılı götürü ücretlerinin vergilendirilmesinde 
193 sayılı kanunun 103 ncü maddesinde yazılı 
nisbetler; 1 . 1 . 1963 tarihinden itibaren elde 
edilecek kazanç ve iratların ve 1963 ve mütaa-

99 — 
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ğıtlan 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 taksitte 
tahsil olunur. 

6. Götürü ücretleri üzerinden vergilendi
rilen mükelleflerin 1963 ve mütaakıp bütçe 
yıllan, götürü ticari kazançlan üzerinden ver
gilendirilenlerin 1962 ve onu takibeden takvim 
yıllan vergilendirme dönemlerine ait vergile
ri umumi hükümler dairesinde tarh ve tahsil 
olunur, 

7. 24.4.1962 tarih ve 46 sayılı Kanunun 
yürürlüğe girmesinden önce götürü ücretleri 
üzerinden vergilendirilen mükellefler adına 
1962 bütçe ,yılı, götürü ticari kazançları üze
rinden vergilendirilenler adına 1961 takvim 
yılı vergilendirme dönemlerine aidolarak ya
pılmış bulunan tarhiyat terkin olunur. İşbu 
tarhiyata mukabil daha önce yapılmış olan 
tahsilat, aynı mükelleflerden yukardaM 5 nu
maralı bent gereğince yapılacak tahsilatın bi
rinci taksitine, fazlası sırası ile ikinci, üçün
cü ve dördüncü taksitlerine 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 iratlann, 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 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 49 ) 
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kıp bütçe yıllan ücretlerinin (götürü usulde 
tesbit edilen ücretler dâhil) vergilendirilmesin
de, zikri geçen 103 ncü maddenin bu kanunun 
50 nci maddesiyle değiştirilen şeklinde yazılı 
nisbetler uygulanır. 

MADDE 64. 
yürürlüğe girer. 

Yürürlük 

Bu kanun yayımı tarihinde 

Yürütme 

MADDE 65. — Bu Kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

14 . 9 . 1962 

Baş'ba'kan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakam 
H. O. Bekata 
Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Sancar 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. ffatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 

Devlet! 'Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Ayhar 
Adalet Balkanı 
A. K. Yörük 
İçişleri Bakanı 

S. Kurutluoğlu 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

î. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

F. Çelikbaş C. T. Karasapan 
imar ve iskân Bakanı 

F. K. Oökay 

Geçici Ko. 

mütaakıp bütçe yıllan ücretlerinin (Götürü 
usulde tesbit edilen ücretler dâhil) vergilendi
rilmesinde, zikri geçen 103 ncü maddenin bu 
kanunun 51 nci maddesiyle değiştirilen şek
linde yazılı nisbetler uygulanır. 

Yürürlük 

MADDE 66. — Tasarının 64 ncü maddesi 
66 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme 

MADDE 67. — Tasannm 65 nci maddesi 67 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı: 40 ) 
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Sıra 
No. 

1138 
1139 
1140 
1141 
1142 
1143 
1144 
1145 
1146 
1147 
1148 
1149 
1150 
1151 
1152 
1153 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
11.65 
1166 
1167 
1168 
1169 
1170 
1171 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
11.79 
1180 
1181 
1182 
1183 

Kademeler 
Lira Lira 

Ortalama 
meblâğ 
Lira 

673 501 — 
674 501 — 
675 501 — 
676 501 — 
677 501 — 
678 501 — 
679 501 — 
680 501 — 
681 501 — 
682 501 — 
683 501 — 
684 501 — 
685 501 — 
686 501 — 
687 501 — 
688 501 — 
689 501 — 
690 501 — 
691 501 — 
692 501 — 
693 501 — 
694 501 — 
695 501 — 
696 501 — 
697 501 — 
698 501 — 
699 501 — 
700 501 — 
701 501 — 
702 501 — 
703 501 — 
704 501 — 
705 501 — 
706 501 — 
707 501 — 
708 501 — 
709 501 — 
710 501 — 
711 501 — 
712 501 — 
713 501 — 
714 501 — 
715 501 — 
716 501 -
717 501 -
718 501 

674 500 
675 500 
676 500 
677 500 
678 500 
679 500 
680 500 
681 500 
682 500 
683 500 
684 500 
685 500 
686 500 
687-500 
688 500 
689 500 
690 500 
691 500 
692 500 
693 500 
694 500 
695 500 
696 500 
697 500 
698 500 
699 500 
700 500 
701 500 
702 500 
703 500 
704 500 
705 500 
706 500 
707 500 
708 500 
709 500 
710 500 
711 500 
712 500 
713 500 
714 500 
715 500 
716 500 
717 500 
718 500 
719 500 

Sıra 
No. 

Kademeler 
Lira Lira 

Ortalama 
meblâğ 
Lira 

674 000 
675 000 
676 000 
677 000 
678 000 
679 000 
680 000 
681 000 
682 000 
683 000 
684 000 
685 000 
686 000 
687 000 
688 000 
689 000 
690 000 
691 000 
692 000 
693 000 
694 000 
695 000 
696 000 
697 000 
698 000 
699 000 
700 000 
701 000 
702 000 
703 000 
704 000 
705 000 
706 000 
707 000 
708 000 
709 000 
710 000 
711 000 
712 000 
713 000 
714 000 
715 000 
716 000 
717 000 

' 718 000 
719 000 

1184 
1185 
1186 
1187 
1188 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
1218 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
1224 
1225 
1226 
1227 
1228 
1229 

719 501 — 
720 501 — 
721 501 — 
722 501 — 
723 501 — 
724 501 — 
725 501 — 
726 501 — 
727 501 — 
728 501 — 
729 501 — 
730 501 — 
731 501 — 
732 501 — 
733 501 — 
734 501 — 
735 501 — 
736 501 — 
737 501 — 
738 501 — 
739 501 — 
740 501 — 
741 501 — 
742 501 — 
743 501 — 
744 501 — 
745 501 — 
746 501 — 
747 501 — 
748 501 — 
749 501 — 
750 501 -
751 501 — 
752 501 -
753 501 -
754 501 -
755 501 -
756 501 -
757 501 -
758 501 
759 501 -
760 501 -
761 501 -
762 501 -
763 501 -
764 501 -

720 500 
721 500 
722 500 
723 500 
724 500 
725 500 
726 500 
727 500 
728 500 
729 500 
730 500 
731 500 
732 500 
733 500 
734 500 
735 500 
736 500 
737 500 
738 500 
739 500 
740 500 
741 500 
742 500 
743 500 
744 500 
745 500 
746 500 
747 500 
748 500 
749 500 
750 500 
751 500 
752 500 
753 500 

, 754 500 
755 500 
756 500 
757 500 
758 500 
759 500 
760 500 
761 500 
762 500 
763 500 
764 500 
765 500 

720 000 
721 000 
722 000 
723 000 
724 000 
725 000 
726 000 
727 000 
728 000 
729 000 
730 0Q0 
731 000 
732 000 
733 000 
734 000 
735 000 
736 000 
737 000 
738 000 
739 000 
740 000 
741 000 
742 000 
743 000 
744 000 
745 000 
746 000 
747 000 
748 000 
749 000 
750 000 
751 000 
752 000 
753 000 
754 000 
755 000 
756 000 
757 000 
758 000 
759 000 
760 000 
761 000 
762 000 
763 000 
764 000 
765 000 

M. Meclisi S. Savım : 49 ) 
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— 106 
Ortalama 

Sıra 
N'o. 

1414 
1415 
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 

Kademeler 
Lira. 

949 501 — 
950 501 — 
951 501 — 
952 501 — 
953 501 — 
954 501 — 
955 501 — 
956 501 — 
957 501 — 

, 958 501 — 
959 501 — 
960 501 — 
961 501 — 
962 501 -
963 501 — 
964 501 
965 501 — 
966 501 -
967 501 — 
968 501 — 
969 501 -
970 501 — 
971 501 — 
972 501 — 
973 501 — 
974 501 — 
975 501 — 

Lira 

950 500 
951 500 
952 500 
953 500 
954 500 
955 500 
956 500 
957 500 
958 500 
959 500 
960 500 
961 500 
962 500 
963 500 
964 500 
965 500 
966 500 
967 500 
968 500 
969 500 
970 500 
971 500 
972 500 
973 500 
974 500 
975 500 
976 500 

meblâğ 
Lira 

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 

IVL Meclisi . ( 

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 

976 501 
977 501 -
978 501 — 

. 979 501 — 
980 501 -
981 501 — 
982 501 — 
983 501 — 
984 501 — 
985 501 — 
986 501 — • 
987 501 — 
988 501 — 
989 501 — 
990 501 --
991 501 
992 501 -
993 501 
994 501 — 
995 501 -
996 501 -
997 501 — 
998 501 — 
999 501 

977 500 
978 500 
979 500 
980 500 
981 500 
982 500 
983 500 
984 500 
985 500 
986 500 
987 500 
988 500 
989 500 
990 500 
991 500 
992 500 
993 500 
994 500 
995 500 
996 500 
997 500 
998 500 
999 500 

1 000 500 

977 000 
978 000 
979 000 
980 00Ö 
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 

:» ̂ 0 000 

thtar : 1 000 500 lirayı aşan gelirler için or
talama meblağ uygulanmaz. 

S. Sayı» .- ffi ) 
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.? mımmah cetvele yapılacak üâve 

GELİR 
' : 

Sı fa 
No. 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
1.34 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 

Kademeler 
Lira 

302,51 
307,51 
312,51 
317,51 
322,51 
327,51 
332,51 
337,51 
342,51 
347,51 
352,51 -
357,51 -
362,51 -
367,51 -
372,51 -
377,51 -
382,51 -
387,51 -
392,51 -
397,51 -
402,5| --
407,51 -
412,51 -
417,51 -
422,51 -

— 307,50 
— 312,50 
— 317,50 
— 322,50 
- 327,50 
— 332,50 
— 337,50 
— 342,50 
- 347,50 
— 352,50 
- 357,50 
-• 362,50 
- 367,50 
- 372,50 

- 377,50 
- 382,50 
- 387,50 
- 392,50 
- 397.50 
-402,50 
- 407,50 
- 412,50 
- 417,50 
~ 422,50 

427,50 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

305 
310 
315 
320 
325 
330 
335 
340 
345 
350 
355 
360 
365 
370 
375 
380 
385 
390 
395 
400 
405 
410 
415 
420 
425. 

Sıra 
No. 

146 
147 
148 
149 
1.50 
151 
1.52 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 

thtar : 

Kademeler 
Lira 

427,51 — 432,50 
432,51 - 437,50 
437,51 — 442,50 
442,51 — 447,50 
447,51 — 452,50 
452,51 — 457,50 
457,51 — 462,50 
462,51 — 467,50 
467,51 — 472,50 
472,51 — 477,50 
477,51 — 482,50 
482,51 - 487,50 
487,51 — 492,50 
492,51 - 497,50 
497,51 — 502,50 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

430 
435 
440 
445 
450 
455 
460 
465 
470 
475 
480 
485 
490 
495 
500 

/. Haftalık ücretin 52 kafa alınır. 
2. Bulunan miktarın (1) numaralı cetvelde 

tekabül ettiği meblâğ tesbit olunuur. 
3. Bu ortalama meblâğ üzerinden hesapla

nacak verginin 1/52 si ücretin haftalık vergisi-
dir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 49 
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Dönem : 1 # | ? 
Toplantı:2 M l L L E T M E C L t S t S. Sayısı : 4 9 
Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1/360) 

T: C. 
Başbakanlık 22> ı İ® > 1982 

Kanunlar ve Kararlm 
Tetkik Dairesi 

Sayt i 71/1916-4128; 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKALIĞIMA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 18 . 12 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «Değerli kağıtlar kanunu tasarısı» v« gerekçe
si ile eki tablo ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
îsmet inen» 

s "R fMttknllro—ı 

G E R E K Ç E 

/ - Genel açıklamalar : 
Değerli kâğıtlar nizamı; damga resmi ve harçlarla sıkı sıkıya ilgili bir konu olarak mü* 

talâa edilmek icabeder. 
Değerli kağıtlar nizamının; biri fiskal diğeri de bu kağıtlarla ilgili işlemlerde yeknesak

lık ve intizam teminine matuf bir düzen olmak üzere iki fonksiyonu vardır. 
Değerli kâğıt nizamı; fiskal bir mevzu olarak; diğer raporlarımızda da izah ettiğimiz gibi; 

damga resmi sistemine takaddüm etmiştir. Fakat değerli kâğıtlar nizamının fiskal fonksiyo
nu; bu kâğıtlarla ilgili işlemlerin ayrıca bir damga resmine veya harca tabi tutulmaları su
retiyle mânasını tamamiyle kaybetmiş bulunmaktadır. 

Damga resmine gelince; buna ait tasarının gerekçesinde izah olunduğa Üzere; modern 
vergicilikte; bu resme tâbi başlıca konuların münferit vergiler haline getirilmesi ile; dam
ga resminin şümul sahası daralmakta ve fiskal önemi de düşmektedir. Hattâ yine aynı tasa
rıya ait gerekçede belirtildiği gibi; bâzı Batı devletleri damga resminin büsbütün kaldırıl
ması yoluna dahi gitmektedirler. 

Bu şartlar muvacehesinde değerli' kâğıtları fiskal bir konu olarak mütalâa etmeğe; füfcâ  
kika imkân kalmamış bulunmaktadır. 

Değerli kağıtların bunlarla ilgili işlemlerde yeknesaklık ve intizam teminine matuf fonksi-
yonuna gelince; bugünün şartları muvacehesinde; bunun da bir mânası kalmadığını kabul 
etmek gerekir. 

Değerli kâğıtlarla ilgili işlemler sahasında matlup olan yeknesaklık ve- inftaamu* sağlan
ması; çeşitli formüllerin tesbit olunarak dağıtılması ve elde- edilmesinin kolaylaştırılması SIN 
retiyle; değerli kâğıt nizamına gidilmeksizin temin oİunabilmektedir. 

Diğer taraftan şunu da unutmamak lâzımdır M; mazinin bir kalıntısı o&# eİeferli kâğıt-
nizamının muhafazası ve tatbikatı çeşitl kâğıtların ve cüzdanların- Devlet tea^ftndan basıl
ması; bunların maliyetlerinin ve satış bedellerinin ayn ayrı hesaplanması; satış bedellerinin 



— 2 — 
zaman zaman değiştirilmesi mecburiyetinin hâsıl olması; değerli kâğıtların muhafazası; nak
li; satılması ve tesliminin hususi bir disipline tabi tutulması; teftiş ve murakabesi yönlerinden 
ve birtakım idari formaliteleri ve sorumlulukları icabettirmesi bakımından masraflı; müşkül ve 
müziç bir usul olarak yaşatılmaktadır. 

Yukarıki sebeplerle, bu sahada yapılacak en cezri ıslahat, genel vergi reformu raporunda 
belirtilen ve bu reformun ana hedeflerinden birini teşkil eden, idari muamelelerin sadeleştirilmesi 
maksadına uygun olarak, değerli kâğıtlar nizamının tamamen kaldırılması olabilir. 

Şimdilik bu yoldan gidilmesi mümkün görülemediğine göre, bu sahada ileri bir adımı olarak 
yapılabilecek ıslahat, değerli kâğıtların miktarını asgari hadde indirmek ve bunlann uygulama 
sahalarını mümkün olduğu kadar daraltmak nokralarında toplanır. 

Takdim edilen bu kanun tasarısı bu esaslara göre hazırlanmış bulunmaktadır. 
Hemen ilâve edelim ki, bu yoldan gidilmekle bir taraftan tarifelerin yeni para değerlerine gö

re ayarlanması öbür yandan da bu kâğıtlarla ilgili bâzı işlemlerin Harçlar Kanunu mevzuu için
de mütalâa edilmeleri dolayısiyle fişkal hâsılatta her hangi bir azalmaya sebebiyet verilmesi ba
his konusu olmamaktadır. 

Tasarıda takibedilen ana hedeflerden biri de, bugün çeşitli kanunlar içine dağıtılmış bulunan 
değerli kâğıtlara ait hükümlerin bir araya getirilmesi, bu hükümlerin derli toplu ve sistematik 
bir kanun içinde toplanmasıdır. 

Halen değerli kâğıtlar nizamına dâhil bulunan konular aşağıda gösterilmiştir : 
1. Pasaport cüzdanları, 
2. Nüfus hüviyet cüzdanları, 
3. Evlenme cüzdanları, 
4. İkâmet tezkereleri, 
5. Turist beyannameleri, 
6. Noter evrakı, 
7. İnzibat işlerine ait evrak, 
8. Köy işlerine ait evrak, 
9. Kira kontratlan, 

10. Ferağ ve intikal ilmühaberleri, 
11: Vergi cüzdanları, 
12. Gümrük işlerine ait evrak, 
13. İpek böceği tohumu bandrollan, 
14. Pul bayi levhası, 
15. Hastane muayene fişleri, 
16. Müze biletleri. 
Yukarda yazılı olanlardan kâğıt olarak sadsce kira sözleşmesi kâğıdı ve noter kâğıtları, cüz

dan olarak da nüfus ve evlenme cüzdanları ve Psaportlar Kanununun mevzuu içinde muhafaza 
edilmişler, diğerleri kanunun konusu dışına çıkarılmışlardır. 

Tasan ile getirilmiş olan diğer önemli bir özellik de, değerli kâğıtlann satış fiyatlarının ka
nuna bağlı listede kanun ile tâyin ve tesbit edilmiş olmasıdır. 

Satış bedellerinin maliyet bedeli göz önünde tutulmak suretiyle daha seyyal bir tarzda tesbit 
edilmesi bahis mevzuu olabilirse de, mevzuun dar tutulmuş olması, arızî birtakım işlemlere ta
allûk etmesi ve para değerinde önemli değişiklikler vukua geldiği zaman bunun kanunla yeniden 
tesbitine imkân görülebileceği düşünülerek, fiyatların kanunla tesbit edilmesinin daha uygun ve 
pratik bir hal tarzı olacağı mütalâa edilmiştir. 

.// -Tasan üzerinde açıklamalar : 
Değerli kâğıtlann yukardaki açıklamalar dairesinde yeni bir nizama tabi tutulması, yeni de

ğerli kâğıtlar kanun tasansmm hazırlanmasını gerektirmiş, böylece çeşitli kanunlarda yer alan 
hükümler bu tasanda toplanmıştır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 45 ) 



Sözü edilen tasarı maddeleri ve buna bağlı tablo üzerinde aşağıda gerekli açıklamalar yapıl
mıştır. i 

Madde 1. — Bu madde ile değerli kâğıtların cinsleri belirtilmekte, kanuna bağlı tabloda yazılı 
kâğıtlarla cüzdanların değerli kâğıt sayıldığı nü ime bağlanmaktadır. 

Bahis konusu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere, kâğıtlar terimi noter kâğıtları ile 
kira sözleşme kâğıtlarını ve vergi beyannamelerini kapsamakta, cüzdanlar kavramı ise pasaport
lar, ikâmet tezkereleri, evlenme cüzdanları ve nüfus cüzdanlarını şümulüne almaktadır. 

Bu duruma göre, halen değerli kâğıt olarak işleme tâbi tutuldukları halde, tabloya alınmıyan 
kâğıtlar, bundan böyle her hangi bir bedel karşılığında ve malsandıklannca satılmıyacaktır. 
Bunlardan lüzumlu görülenlerin, ilgili dairelerce tesbit edilecek formüller üzerinden serbestçe 
basılarak satılması mümkün olacak, bir kısmı da (üzerinden vergi hesaplanarak alınan gümrük 
beyannameleri gibi) ilgili daireler tarafından hazırlanarak ihtiyaç sahiplerine bedelsiz verilebile
cektir. Diğer taraftan hastane muayene fişleri ve müze biletleri üzerinden ücret mahiyetinde alın
makta bulunan bedeller, işletmecilik prensipleri dairesinde, ücret şeklinde yine alınabilecektir. 

Madde 2. — Tasarının ikinci maddesi bu kanunun şümulüne giren diğerli kâğıtların, ilgili bu
lundukları işlemlerde kullanılmalarını mecburi kılmaktadır. Halen yürürlükte bulunan çeşitli ka
nunlarda da yer alan mecburiyet hükmü, tasarı ile gerçekleştirilmesi istenilen idari ve fişkal ga
yelerin bir sonucudur. 

Madde 3. — Değerli kâğıtların hazırlanması, bastırılması ve satılmasına mütaallik bulunan bu 
hüküm, halen yürürlükteki hükümlere tekabül etmektedir. Bu madde gereğince değerli kâğıtlar 
ilgili bakanlık ve dairelerin mütalâası alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca hazırlanır ve bas
tırılır. Maliye Bakanlığının muvafakati ile bunların ilgili bakanlık ve daireler tarafından hazır
latılarak bastırılması mümkündür. Şu kadar ki, bütün değerli kâğıtlar istisnasız malsandıklannca 
satılır. 

Madde 4. — Bu madde değerli kâğıtların ilgililere bu kanuna bağlı tabloda gösterilen bedeller 
karşılığında satılacağını hükme bağlamaktadır, ilgililerden maksat pul ve değerli kâğıt bayileriy-
le noterlerdir. Mezun memurlara zimmetle verilecek olan değerli kâğıtların aynı bedeller üzerinden 
hesaplanacağı tabiîdir. 

Diplomatik, Özel damgalı ve hizmet damgalı pasaportların bedelsiz olarak verileceğine dair olan 
ikinci fıkra, bu tasan ile kaldırılan 7109 sayılı Kanun hükmünün aynı bulunmaktadır. 

Değerli kâğıtların ayrıca harçların tahsil vasıtası olarak da kullanılmaları halinde, gerek de
ğerli kâğıt bedelinin gerek hare tutarının bir arada tahsil edileceği tabiîdir. 

Madde 5. — Beşinci madde tasan ile kaldırılan 3478 sayılı Kanunun 25 nci maddesinin bâzı 
fıkralarına mütenazır bulunmaktadır. 

Bu hükme göre noter kâğıtları ile kira sözleşme kâğıtları yerine âdi kâğıt kullanılması halin
de değerli kâğıdın bedeli ile bunun iki katı tutarında ceza alınır. Bu bedel ve ceza kullanılmış 
olan âdi kâğıt üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil olunur. 

Mahkemelerde ve noterlerde, yukanki fıkrada yazılı bulunduğu şekilde bedeli ve cezası öden-
miyen âdi kâğıtlar üzerine işlem yapılmaz. Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki fıkralarda 
yazılı bedel ve cezadan sorumludur. 

Geçici madde — Bu madde kanun yürürlüğe girdiği tarihten evvel satılıp da henüz kullanü-
mıyan değerli kâğıtlardan bedeli yükselenlerde farkın tamamlattırılması, değerli kâğıt hüviyetini 
kaybedenlerde peşin alınan bedelin geriverilmesi suretiyle gerekli düzeltmelerin yapılmasını sağ
lamak için konulmuştur. 

Madde 6. — Tasarının bu maddesi kaldırılan kanunlan ve kanun hükümlerini göstermektedir. 
Bu kanun ve hükümler halen değerli kâğıtlardan birine veya birkaçına konu teşkil etmektedir. 
Bunlar yeni tasan ile tamamen kaldırılmış olup, değerli kâğıt olarak yine muhafaza edilenlerle 
ilgili hükümler bu tasanda yer almış bulunmaktadır. 

Madde 7 ve 8. — Bu maddeler yürürlük ve yürütme ile İlgilidir. 
Değerli kâğıtlar tablosu : Yeni değerli kâğıtlar kanun tasansı ile bir taraftan çeşitli kanun-

M. Meclisi (S. Sayısı: 45) 
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larda yer aîaaı değerli kâğıtlar tek bir tabloda toplanırken, bir taraftan da sayıları azaltılmak su
retiyle tatbikata büyük bir vuzuh.ve kolaylık getirilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, değerli kâğıt bedellerinin tesbitinde sosyal düşüncelere yer verildiği gibi maliyet bedel
leri ve para değeri de göz önünde bulundurularak gerekli ayarlamalar yapılmış ve bu suretle fiska-
lite bakımından öneminin muhafaza edilmesine çalışılmıştır. 

Tasarının değerli kâğıtlar tablosunda yer alan kâğıtlar ve cüzdanlar 7 numarada toplanmış ve 
hizalarında bedelleri gösterilmiştir. Bunların eski ve yeni bedelleri şöyledir : 

1. Noter kâğıtları : 

a) Noter kâğıdı 

b) Beyanname 

c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

2. Kira sözleşme kâğıtları 

Eski 
bedeli 
Kr. 

10 
10 

Yeni 
bedeli 
Kr. 

25 
25 

20 

10,20,50 

50 

100 

a 

4. 
5. 

6. 

7. 

Pasaportlar : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
İkinci sınıf kaplı olanlar 
İkamet tezkereleri 
Evlenme cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
ÎMnci sınıf kaplı olanlar 
Üçüncü sınıf kaplı olanlar 
Nüfus cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
İkinci sınıf kaplı olanlar 
Vergi beyannameleri : 
YılhkÖeHr Vergisi beyannamesi : 
a) Dış kapak (numune gelir 27) 
b) iç yapraklar her biri 

Gelir muhtasar ve münferit beyannameler 
Kurumlar Vergisi beyannamesi 

000 
500 

300 
100 
10 

50 
5 

3 000 
2 500 
1 000 

1 000 
500 
100 

250 
50 

100 
50 
50 
100 

Bu ke,ğıtlar4«n Darphane ve Matbaasıaoa 1961 yalında illere sevk edilen miktarlar şöy-

Noter kâğıtları 7 541 000 
Kira sözleşme kâğıtları 551500 
Pasaportlar 50 250 
İkamet tezkereleri x 48 060 
Evlenme oüzdanları 67 100 
Nüfus cüzdanları 1 171 800 

Bu rakamların incelenmesinden anlaşılacağı üeere noter kâğıtlarında yapılan artış başlıbaşma 
bir önem taşımakta, değerli kâğıt sayısının azaltılması dolayısiyle husule gelecek kaybı karşılı-
y a o ^ dıpumâft bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı: 45) 
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Maliye Komisyonu raporu 

7. İ. 1963 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 18.12.1962 tarihinde kararlaştırılan «Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı» komisyonumuzda 
Maliye Bakanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit Hükümet gerekçesinde izah edildiği veçhile değerli kâğıtların miktarını asgari 
hadde indirmek ve bunların uygulama sahalarım mümkün olduğu kadar daraltmak esasına ma
tuf olarak hazırlanan tasan aynı zamanda; bugin çeşitli kanunlar içine dağıtılmış bulunan de
ğerli kâğıtlara ait hükümlerin bir araya getirilmesi, bu hükümlerin derli toplu ve sistematik 
bir kanun içinde toplanmasını da mümkün kılmış ve değerli kâğıtların sat^ş fiyatlarının kanu
na bağlı listede kanun ile tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Maddelerin açıklanması : 
Madde 3. — Bu maddenin son bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Değerli kâğıtlar mal sandıklarınca veya Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek yerlerde satılır. 
Madde 5. — Bu maddenin 3 ncü bendi tamamiyle çıkarılmış ve şu şekilde tedvin edilmiştir : 
Bu kanunda yazılı noter kâğıtları ile kira sözleşme kâğıtları yerine âdi kâğıt kullanılması 

halinde, değerli kâğıdın bedeli ve bunun iki katı tutarında ceza alınır. Bu bedel ve ceza kulla
nılmış olan âdi kâğıt üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle tahsil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki fıkralarda yazılı bedel ve cezadan sorumludur. 
Geçici madde — Bu maddenin kanun tekniği bakımından 6 ncı maddeden sonra konulmasına; 
Ve diğer maddelerin ise aynen kabulüne ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi 

edilmek üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 
Başkan Sözcü 

Gümüşane Erzuruıa Aydın Bolu Kocaeli 
N. Küçüker O. Karaca N. Müren K. inal C. Babaç 

Muş Ordu 
8. Mutlu O. N. Haeinedar 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. 1/360 38.1.1963 
Karar No. 22 

MÎLLET MECLÎSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen Değerli Kâğıtlar kanunu tasarısı ve Maliye Komisyonu raporu Ma
liye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Tasan ile şimdiye kadar çeşitli kanunlarda dağınık bir şekilde yer almış olan kıymetli kâğıtlar 
hakkındaki hükümlerin tek bir kanun içinde toplanması istihdaf edilmektedir. Ayrıca bâzı evrak 
değerli kâğıt olmaktan çıkarılmakta ve böylece değerli kâğıtların miktan da azaltılmaktadır. 

Keza bu tasan ile evvelce aynı zamanda Damga Resmi ve harca tabi tutulmuş olan evrak sade-

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. 1/360 
Karar No. 30 

M. Meclisi (S. Sayısı: 45) 
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ce bir resim veya harca tabi tutulmakta böylece aynı mevzudan birkaç defa hare veya resim alın
ması önlenmektedir. 

Maliye Komisyonunca Hükümet tasarısı üzerinde bâzı değişiklikler yapılmıştı. Komisyonumuz 
Maliye Komisyonunca kabul edilen metni esas olarak bu metin üzerinde aşağıdaki değişiklikleri 
yapmıştır. 

Tasarının birinci maddesi ile bu tasarıya eklenen tablo üzerinde değişiklik yapılarak 7 nci sıra
da yer alan Vergi Beyannameleri tablodan çıkarılmıştır. Böylece vergi beyannameleri yine es
kisi gibi ücretsiz olarak mükelleflere verilecektir. 

Tasarının ikinci maddesi tadil edilerek «ve kira sözleşmeleri noterlerce yapıldığı takdirde noter
lerde kullanılması» ibaresi eklenmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir 
Tasarının dördüncü maddesinde mevcut muafiyet hükmü kaldırılmıştır. Böylece diplomatik, 

özel damgalı ve hizmet damgalı pasaportlarda bedel mukabili satılacaktır. 
Tasarının beşinci maddesine ufak bir ilâve yapılmış ve «noterlerde kullanılan kira sözleşme 

kâğıtları» şeklinde sarahat verilmiştir. 
Tasarının 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Tasarıya yeni bir geçici madde eklenerek bu tasan kanuniyet kesbettikten sonra satınalına-

cak pasaport ve nüfus cüzdanlarının aynca Harç ve Damga Resmine tabi tutulmaması sağlan
mıştır. Tasarıda mevcudolan geçici madde birinci geçici madde olarak aynen kabul edilmiş ve 
komisyonumuzca ilâve edilen geçici madde ise ikinci geçici madde olarak tasan metninde yer al
mıştır. 

Tasannın yürürlük ve yürütme maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş

kanlığa sunulur. 
[Başkan Başkanvekili Sözcü Bu rapor sözcüsü 
Hatay Balıkesir Ordu' V. Uyar 
Ş. İnal F. îsîimyeîi A- #• Onat 

Artvin 
Söz hakkım mahfuz. 

S. 0. Avcı 

Çanakkale 
Ş. înan 

Kars 
K. Okyay 

Trabzon 
A. Şener 

Aydın 
0. Apaydın 

Çanakkale 
Muhalifim. 
R. Sezgin 

Konya 
Söz hakkım mahfuz. 

C. Yılmaz 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuz. 

S. Savacı 

Kırşehir 
Söz hakkım mahfuz. 

A. Bilgin 

Maraş 
Söz hakkım mahfuz. 

E. Kaplan 
Sivas 

M. Vural 

Siirt 
A. Yaşa 

Bilecik 
Ş. Binay 

İmzada bulunamadı. 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

İmzada bulunamadı. 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Değerli kâğıtlar kanunu 
tasarısı 

Değerli kâğıtlar 

MADDE 1. — Bu kanuna 
bağlı tabloda yazılı kâğıtlar ve 
cüzdanlar «Değerli kâğıt» sa
yılır. 

Kullanma mecburiyeti 

MADDE 2. — Değerli kâ
ğıtların ilgili bulundukları iş
lemlerde kullanılması mecburi
dir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması 
ve satılması 

MADDE 3. — Değerli kâ
ğıtlar, ilgili bakanlık ve daire
lerin mütalâası alınmak sure
tiyle Maliye Bakanlığınca ha
zırlanır ve bastırılır. 

Bu kâğıtların, Maliye Bakan
lığının muvafakati ile, ilgili 
bakanlık ve daireler tarafından 
hazırlanıp bastırılması müm
kündür. 

Değerli kâğıtlar malsandık-
larınca satılır. 

Değerli kâğıtların bedeli 

MADDE 4. — Değerli kâğıt
lar ilgililere, bu kanuna bağlı 
tabloda gösterilen bedeller kar
şılığında satılır. 

Diplomatik, özel damgalı ve 
hizmet damgalı pasaportlar be
delsiz olarak verilir. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt 
kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda 

MALİYE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTiRÎŞt 

Değerli kâğıtlar kanunu 
tasarısı 

Değerli kâğıtlar 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kullanma mecburiyeti 

MADDE 2. — Tasarının 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması 
ve satılması 

MADDE 3. — Değerli kâ
ğıtlar, ilgili bakanlık ve daire
lerin mütalâası alınmak sure
tiyle Maliye Bakanlığınca ha
zırlanır ve bastırılır. 

Bu kâğıtların Maliye Bakan
lığının muvafakati ile, ilgili ba
kanlık ve daireler tarafından 
hazırlanıp bastırılması müm
kündür. 

Değerli kâğıtlar malsandık-
lannca veya Maliye Bakanlı
ğınca tâyin edilecek yerlerde 
satılır. 

Değerli kâğıtların bedeli 

MADDE 4. — Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt 
kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 45 ) 

PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Değerli kâğıtlar kanunu 
tasarısı 

Değerli kâğıtlar 

MADDE 1. — Tasannın 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Kullanma mecburiyeti 

MADDE 2. — Değerli kâ
ğıtların ilgili bulundukları iş
lemlerde ve kira sözleşmeleri 
noterlerce yapıldığı takdirde 
noterlerde kullanılması mec
buridir. 

Değerli kâğıtların hazırlanması 
ve satılması 

MADDE 3. — Maliye Ko
misyonunun 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Değerli kâğıtların bedeli 

MADDE 4. — Değerli kâ
ğıtlar ilgililere, bu kanuna 
bağlı tabloda gösterilen bedel
ler karşılığında satılır. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt 
kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda 



Hû.-. 

yazılı noter kâğıttan ile kira 
sözleşme kâğıtları yerine âdi 
kâğıt kullanılması halinde, de
ğerli kâğıdın bedeli ve bunun 
iki katı tutarında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış 
olan âdi kâğıt üzerinde damga 
pulu yaptıştırılmak suretiyle 
tahsil olunur. 

Mahkemelerde ve noterlerde, 
yukarıM fıkrada yazılı oldu
ğu surette bedeli ve cezası 
ödenmiyen âdi kâğıtlar üzeri
ne işlem yapılmaz. 

Bu mecburiyete uymıyan no
terler evvelki fıkralarda yazılı 
bedel ve cezadan sorumludur. 

GEÇÎCÎ MADDE — Bu ka* 
nunun yürürlüğe girdiği tarih
ten evvel satılıp da kullaml-
mıyan değerli kâğıtların etki 
ve yeni bedelleri arasındaki 
fark ilgililer tarafından tamam
lattırılır. Değerli kâğıtlar ara
sında çıkarılanlardan kullanıl
mamış bulunanların bedelleri 
geri verilir. 

Bu madde gereğince yapıla
cak işlemleri Maliye Bakanlığı 
düzenler. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 6. — Aşağıda yazı
lı kanunlar ve kanun hüküm
leri yürürlükten kaldırılmıştır. 

1. 28 . 5 . 1934 tarihli ve 
2459 sayılı Tayyare Resmi hak
kındaki Kanunun 5 nci mad
desi, 

2. 22 . fr . 1935 tarihli ve 
3478 sayılı Kanunun 25 nci 
maddesinin kira kontratları, 
noter evrakı ve ferağ ve inti
kal ilmühaberleri ile ilgili fık
raları, 

3. 11 . 4 . Î938 tarihli ve 
SS56 sayılı Kanun, 
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Maliye Ko. 

yazılı noter kâğıtları ile kira 
sözleşme kâğıtları yerine âdi 
kâğıt kullanılması halinde, de
ğerli kâğıdın bedeli ve bunun 
iki katı tutarında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış 
olan âdi kâğıt üzerine damga 
pulu yapıştırılmak suretiyle 
tahsil olunur. 

Bu mecburiye uymıyan no
terler evvelki fıkralarda yazılı 
bedel ve cezadan sorumludur. 

K-atdırtâan hüküMler 

MADDE 6. — Tasarının 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Plân Ko. 

yazılı noter kâğıtları ile no
terlerde kullanılan kira sözleş
me kâğıtları yerine âdi kâğıt 
kullanılması halinde, değerli 
kâğıdın bedeli ve bunun iki 
katı tutarında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış 
olan âdi kâğıt üzerine damga 
pulu yapıştırılmak suretiyle 
tahsil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan no
terler evvelki fıkralarda yazılı 
bedel ve cezadan sorumludur. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 6. — Tasarının 6 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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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 Kanunun 2 nci mad
desi, 

7. 26 . 5 . 1926 tarihli ve 
859 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desinin son fıkrası, 

8. 29 . 6 . 1938 tarihli ve 
3529 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi ile 7 nci maddesinin son 
fıkrası, 

9. 21 . 7 . 1953 tarihli ve 
6183 sayılı Kanunun 45 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası, 

10. 2 . 5 . 1949 tarihli ve 
5383 sayılı Kanunun 153 ncü 
maddesinin 2 nci fıkrası, 

Yürürlük 

MADDE 7. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8. — Bu kanunu 
Maliye Bakanı yürütür. 

18 . 12 . 1962 . 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

E. Alican 
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Maliye Ko. 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Plân Ko. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Ta
sarının geçici maddesi, geçici 
birinci madde olarak aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu 
kanun yürürlüğe girdikten son
ra satınalınacak pasaportlar
dan Damga Resmi ve nüfus 
hüviyet cüzdanlarından hare 
ve Damga Resmi alınmaz. 

Yürürlük 

MADDE 7. — Tasarının 7 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Yürütme 

MADDE 8. — Tasarının 8 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Devlet Bakanı 

İV. ökten 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

Millî Savunma Bakanı V. 
H. O. Bekata 
İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Feyzioğlu 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Ratipoğlu 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Sağlık ve Sosyal Yard. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Gümrük ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Ulaştırma Bakanı 

R. öçten 
Çalışma Bakam 

B. Ecevit 
Sanayi Bakanı V. 

F. Melen 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
imar ve îskân Bakanı 

F. K. Gökay 
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Hükütâvtâir'+tttâtöftm" Jmğk cetvel 

Değerli kâğıtlar ttfrlosu 

Değerli kâğıdın cinsi : v . • 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 
b) Beyanname 
c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 

2. Kira sözleşme kâğıtları : 
3. Pasaportlar : 

Birinci sınıf kaplı olanlar 
ikinci sınıf kaplı olanlar 

4. ikamet tezkereleri : 
5. Evlenme cüzdanları : 

Birinci sınıf kaplı olanlar 
ikinci sınıf kaplı olanlar 
Üçüncü sınıf kaplı olanlar (köyler için) 

6. Nüfus cüzdanları : 
Birinci sınıf kaplı olanlar 
ikinci sınıf kaplı olanlar 

7. Vergi beyannameleri : 
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi : 
a) Dış kapak (numune ıgelir 27) 
ib) İç. yaprakları herbiri 
Gelir muhtasar ve münferit beyannameler 
Kurumlar Vergisi beyannamesi 
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Plân Komisyonunun deği§tiri§ine bağh tablo 

Değerli Kâğıtlar Tablosu 
Bedeli 

Değerli kâğıdın emsi : Kuruş 

1. Noter kâğıtları : 
a) Noter kâğıdı 2'5 
!b) Beyanname 25 
c) Protesto, vekâletname, re'sen s»enet 50 

12. Kira sözleşme kâğıtları : 100 
3. Pasaportlar : 

Birinci sınıf kaplı olanlar (Diplomatik, özel ve hizmet damgalı pasaportlar d'âihil) 3000 
ikinci smıf kaplı olanlar j 2500 

4. ikamet tezkereleri : 1000 
5. Evlenme cüzdanları : 

Birinci smıf kaplı olanlar 1000 
ikinci smıf kaplı alanlar 500 
Üçüncü smıf kaplı olanlar (köyler için) 100 

6. Nüfus cüzdanları : 
Birinci smıf kaplı olanlar 250 
ikinci sınıf kaplı olanlar 50 

*>&<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

KIRKÎKÎNCl BİRLEŞİM 

7 . 2 . 1963 Perşembe 

Saat: 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Ticaret Komisyonunda açık bulunan 

üyelik için seçim. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, 

Mersin'de kadastro dâvalarının normal yürüyüp 
yürümediğine dair Adalet Bakanından sözlü so 
rusu (6/461) 

2. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Ankara'da Ayrancı Ortaokulu ile Kas
tamonu'da Devrekani ilçesi Ortaokulunun öğ
renci ve öğretmen mevcutlanna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/465) 

3. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu - Cide yolunun Karayollarına 
bağlanmasının düşünülüp düşünülmediğine dair 
Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. (6/466) 

4. — Kastamonu Milletvekili Ali özdikmen-
li'nin, İnebolu - Bozkurt - Abana ile Çatalzey-
tin arasındaki mektup ve sair evrakın ne ile 
nakledildiğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/46$) 

5. — Sakarya Milletvekili Muslihittin Gü-
rer'in, 16 Kasım 1962 tarihinde akdedilen Ba
sın Kongresinin tehir edilip edilmediğine dair 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanından sözlü so-
ru'srç (6/469) 

6. — Gümüşane Milletvekili Necmeddin Kü-
çüker'in, Devlet İstatistik Enstitüsünde bulu
nan ihtisas kadrolarına tâyin yapılıp yapılma
dığına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/470) 

7. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, Kastamonu ili Araç ilçesi Mergüze Bölge 
Şefi Ali Sönmez hakkında bir şikâyet bulunup | 

bulunmadığına dair, Tarım ve içişleri Bakania-
rından sözlü sorusu (6/474) 

8. — Kastamonu Milletvekili Ali Özdikmen-
li'nin, yeni ceza evleri ve iş yurtlarında çalışan 
hükümlülerin gündeliklerinin artırılmasının dü
şünülüp düşünülmediğine dair Adalet Bakanın
dan sözlü sorusu. (6/477) 

9. — Zonguldak Milletvekili Mehmet Ali 
Pestilci'nin, Zonguldak ili Ereğli ilçesinin şehir 
imar plânının ne zaman hazırlanacağına dair 
İmar ve İskân Bakanından sözlü sorusu (6/480) 

10. — Çorum Milletvekili Faruk Küreli'nin, 
Camilerin aydınlatma ve ısıtma giderlerine har
canmak üzere 1962 yılı bütçesine yeteri kadar 
ödenek konulup konulmadığına dair Devlet-Ba
kanından sözlü sorusu (6/481) 

11. — Kastamonu MİHetvekÖi Sabrı"ReskM'-
in, Karayollarının bugünkü haliyle, kaç tonluk 
vasıtaların seyrine 'müsait bir durumda bulun
duğuna dair Bayındırlık ve Ticaret Bakanların
dan sözlti sorusu (6/483) 

12. — Manisa Milletvekili Muammer Erten'-
in, 6/951 sayılı* Suni gübreler hakkındaki Karar
namenin iyi bir .şekilde tatbiki için ne düşünül
düğüne dair Ticaret Bakanından, sözlü sorusu 
(6/484) 

13. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar '-
in, Osmancık ilçesi Jandarma Komutan vekili
nin ilçe halkından 15 kişiyi dövdüğünün doğ
ru olup olmadığına dair İçişleri -Bakanından 
sözlü sorusu. (6/485) 

14. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Doğu - Karadeniz bölgesinde bir 
kâğıt hamuru fabrikası kurulmasının düşünülüp 
düşünülmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
SOTUSU (6/486) 

15. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Hopa limanı inşaatına 1963 yılında 
başlanılıp başlanamıyacağma dair Bayındırlık 
Bakanından sözlü sorusu (6/487) 



16. -- Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
lıçoğlu'nun, Ordu - Giresun ile Ordu - Hopa 
sahil yollarının inşa durumuna ve Giresun -
Trabzon sahil yolu yapımına ne zaman başlana
cağına dair Bayındırlık Bakanından sözlü so
rusu (6/488) 

17. — Giresun Milletvekili İbrahim Etem Kı-
Iıçoğlu'nun, son iki ay içerisinde, kaç vali ve 
kaymakamın yerlerinin değiştirildiğine dair 
îçişleri Bakanından sözlü sorusu (6/490) 

18. — Kastamonu Milletvekili Avni Doğan'-
m, Meclis dışında meşruiyet harici iktidar 
aradığına dair ihbarın dikkate alınarak, sala
hiyetli merciler tarafından, bir kovuşturma ya
pılıp yapılmadığına dair Adalet ve îçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu (6/492) 

19. — îçel Milletvekili Mazhar Arıkan'm, Er
demli İmamı îshak Özbek'in, 1962 yılı Ağustos 
ve Eylül aylarına ait, maaşlarının zamanında 
ödenip ödenmediğine dair İnişleri ve Devlet Ba
kanından sözlü sorusu (6/493) 

20. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, ipek 
böcekçiliği ile ipek sanayiinin inkişafı için ne 
gibi tedbir düşünüldüğüne dair Tarım ve Tica
ret Bakanlarından sözlü sorusu (6/494) 

21. — Bilecik Milletvekili Sadi Binay'm, bira 
imalinde kullanılan şerbetçi otunun memleketi
mizde yetiştirilmesi hususunda ne zamandan be
ri çalışıldığına dair Tarım Bakanından sözlü so
rusu (6/495) 

22. — Van Milletvekili Muslih Görentaş'ın, 
Van ilinden 1961 yılı zarfında, İranlılar tarafın
dan ne miktar hayvan çalındığına dair İçişleri 
ve Dışişleri Bakanlarından sözlü sorusu (6/496) 

23. — Rize Milletvekili Arif Hikmet Güner'in, 
Doğu - Karadeniz bölgesinde kurulması düşünü
len kâğıt hamuru yerinin tesisinin tesbit edi
lip edilmediğine dair Sanayi Bakanından sözlü 
sorusu (6/498) 

24. — Aydın Milletvekili Reşat Özarda'nın, 
İstanbul, Ankara ve İzmir üniversiteleri ile 
yüksek okullarında görevli profesörlerin ders 
saatlerine ve halen kayıtlı bulunan öğrenci ade
dine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/455) 

25. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
istanbul'un muhtelif yerlerinde açıkta akan ve 
mikrop saçan dere ve lâğımlar hakkında ne dü
şünüldüğüne dair, Bayındırlık ve İçişleri Ba
kanlarından sözlü sorusu. (6/500) 

26. -— Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'm, 
Ankara - İstanbul karayolunun Azapderesi mev
kiinde vukubulan ve 16 şahsın ölümü ile sonuç
lanan son kazada; bir ihmal bulunup bulunma
dığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü soru
su (6/501) 

27. ~- Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner-
in, Doğu - Karadeniz bölgesi seferlerine, ihtiya
ca cevap verecek adedde ilâve gemi tahsisi cihe
tine gidilmesinin düşünülüp düşünülmediğine 
dair Ulaştırma Bakanından sözlü sorasu (6/502) 

28. — İsparta Milletvekili Ali İhsan Balım'-
m, Ankara, İstanbul, İzrnir, Adana, ve Eskişe
hir belediye hudutları dâhilinde, son üç yılın 
son dört ayında, aydınlatma, ısıtma ve temizlik 
gibi işler için ne miktar elektrik enerjisi har
candığına dair Sanayi Bakanından sözlü sorusu 
(6/503) 

29. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 1950 -
1962 yıllarındaki kâr ve zarar miktarlarına dair, 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/504) 

30. — İstanbul Milletvekili Ömer Zekâi 
Dorman'm, Türkiye'de her hangi bir iş kolun
da hafta tatili yapmaksızın günde 12 saat ça-
laştırılan işçi bulunup bulunmadığına dair Ça
lışma ve Ulaştırma Bakanlarından sözlü sorusu 
(6/506) 

31. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-
in, orman politikasına yön verecek prensiplerin 
tahakkuku için gerekli özel kanunların hazır
lanması hususunda bir çalışma olup olmadığına 
dair Tarım Bakanından sözlü sorusu (6/508) 

32. — Tekirdağ Milletvekili Turhan Kut'un, 
Türk Ansiklopedisinin kaç fasikülde tamamla
nacağına ve devamlı bir yazı kadrosunun bulu
nup bulunmadığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/509) 

33. — Tekirdağ- Milletvekili Turhan Kut'un, 
yeniden hangi şehirlerde ne miktar noterlik ih
das edildiğine ve bunlara hangi ölçülere göre 
tâyin yapıldığına dair, Adalet Bakanından söz
lü sorusu (6/510) 

34. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Nihat 
Akay'm, Türkiye'de bir dil buhranı olup olma
dığına dair, Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/511) 

35. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Mehmet Kavala'ya, usulsüz olarak, altı milyon 



lira Ödendiği hakkındaki iddianın doğru olup 
olmadığına dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/513) 

36. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Üniversite ve yüksek okullara giremiyenler için 
ne tedbir alındığına ve gece üniversiteleri ile ge
ce yüksek okulları, açılması hakkında ne gibi 
çalışma yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/514) 

37. — Erzurum Milletvekili Nihat Diler'in, 
Doğu - Anadoluda çiftçi ailelerine, kuraklık se
bebiyle kredili olarak verilen buğdayın bedeli
nin alınmaması hususunda ne düşünüldüğüne 
dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/515) 

38. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, De
nizyolları işletmesi Hopa Acentalığına kimin tâ
yin edildiğine ve tâyin şekline dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü sorusu (6/517) 

39. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, senatör ve milletvekillerine silâh taşıma 
ruhsatı verilip verilmiyeceği hususunda ne dü
şünüldüğüne dair içişleri Bakanında sözlü so
rusu (6/518) 

40. -•- Eskişehir Milletvekili Aziz ZeyLinoğ-
lu'nun, Eskişehir Soğuk Hava Deposu inşaatı
nın ne sebeple durdurulduğuna dair Ticaret 
Bakanından sözlü sorusu (6/519) 

41. — Eskişehir Milletvekili Aziz Zeytinoğ-
lu'nun, Eskişehir Basma Fabrikası Anonim Şir
ketinin ne sebeple feshedildiğine dair Sanayi 
Bakanından sözlü sorusu (6/520) 

42. — Artvin Milletvekili Nihat Ata'nm, 
Bolu ve Giresun Orman Başmüdürlerinin hangi 
tarihlerde ve ne sebeplerle görevlerinin değiş
tirilmiş olduğuna dair Tarım Bakanından sözlü 
sorusu (6/521) 

43. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Emirdağ'ın Yukarı Pîribeyli köyün
den ömeroğlu Abdil Yanar'ın, 9.1.1963 tari
hinde Jandarma Karakoluna götürülmesi sebe
bine dair içişleri Bakanından sözlü sorusu 
(6/522) 

44. — Erzincan Milletvekili Hüsamettin 
Atabeyli'nin, Erzincan merkez ilçesi ile Çen
tiğe bucağı arasında yapılan Fırat 1. ve Fırat 
2. köprülerinin imlâ işinin yapılmaması sebebi
ne dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu 
(6/523) 

I 45. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, 
5618 sayılı Kanuna ek 2 nci maddesinin harfiyen 
tatbik edilip edilmediğine dair İmar ve Iskan 
Bakanından sözlü sorusu (6/524) 

46. — Kastamonu Milletvekili Osman Zeki 
I Oktay'ın, Kastamonu'da inşasına başlanıp son

radan durdurulan soğuk hava deposunun ikma-
I linden vazgeçildiğinin doğru olup olmadığına 
I dair Ticaret Bakanından sözlü sorusu (6/525) 

47. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'-
m, enstitü mezunlarına teknisiyen unvanı veril-

I nıesi ve ücret baremlerinin tesbit edilmesi husu-
I sundaki 7 nci Millî Eğitim Şûrası kararının tat-
I bikı için bir çalışma olup olmadığına dair Millî 

Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/527) 
48. — Eskişehir Milletvekili Seyfi Öztürk'-

I ün, iktisadi ve sosyal dâvaların halli istikame-
I tinde ne gibi müessir tedbirler alındığına dair 
I Başbakandan sözlü sorusu (6/528) 

49. — Edirne Milletvekili Talât Asal'm, 3008 
I sayılı îr> Kanununun 13 ncü ve 16 nci rnaddsle-
I rina istinaden iş yerlerinden çıkarılan işelkrin, 

işlerine iadesi hususunda bir prensip kararı 
I olup olmadığına dair Sanayi Bakanından sözlü 
.sorusu (6/529) 

50. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dündar'-
I m, Sumucak - Osmancık - Amasya demiryolu 
I yapımını 5 senelik plândan çıkarılıp çıkarıl-
I madığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 

sorusu. (6/530) 
I 51. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
I Güler'in, M. D. O. nun ne ve M. D. O cuların 
I kimler olduğ-una dair Başbakandan sözlü soru

su. (6/531) 
I 52. — Gümüşane Milletvekili Sabahattin Sa-
I vacı'nm, Gümüşane ilinin kalkınmasının hangi 
I bölge içinde tertiplendiğine dair Devlet Bakanı 
I ve Başbakan Yardımcısından sözlü sorusu. 

(6/532) 
I 53. — Tokat Milletvekili Mehmet Kazova'-
I nm, Tokat'ın Artova Sulusaray bucağını ta^ 
I kiben Çekerek hududuna kadar olan yolun 
I noksan kalan "kısmının ne zıman yapılacağına 
I dair Bayındırlık Bakanından sözlü sorusu. 

(6/533) 
I 54. — Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 

Ayırma Meclisi tarafından göreve alınmasına 
I karar verilen Mesut Ozansü'nün hâkimliğe tâ-
I yin edilmemesi sebebine dair Adalet Bakanm-
I dan sözlü sorusu (6/534) 



55. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
yurtlarda vuku bulan keyfî ve huzur bozan 
hareketlerin sorumluları hakkında ne gibi bir 
işlem yapıldığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/535) 

56. — Sinop Milletvekili Mustafa Kaptan'-
m, idame edilen Başvekil ve vekillerin gömül
düğü yerlerin bildirilmesine ve ailelerine ziya
ret imkânının verilip verilmiyeceğine dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/536) 

57. — Çorum Milletvekili Muzaffer Dün
dar'ın, Ortaköy teelfon konuşmaları için neden 
tarife düzenlenmediğine ve Çorum ili telefon 
şebekesinin genişletilmesinin düşünülüp düşü
nülmediğine dair Ulaştırma Bakanından sözlü 
sorusu (6/537) 

58. — Çankırı Milletvekili Şaban Keskin'in, 
yazılı sorusuna uzun zamandan beri cevap ve
rilmemesi sebebine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/538) 

59. — Tokat Milletvekili Reşit önder'in, An
kara'nın ilk, orta ve liseleri ile sanat enstitü
lerinde görevlendirilen Millî Eğitim ve diğer 
bakanlıklar mensubu memurlara ve bunlara 
ödenmekte olan ücrete dair Maliye Bakanından 
sözlü sorusu (6/539) 

60. — îzmir Milletvekili Mustafa Uyar'ın, 
Ankara Adliyesi kadrosunda olup Adalet Ba
kanlığı merkez dairelerinde çalıştırılan başkâ
tip, başkâtip muavini ve zabıt kâtiplerine dair 
Adalet Bakanından sözlü sorusu (6/540) 

61. — Erzurum Milletvekili Adnan Şenyurt'-
un, Erzurum'da bir çimento fabrikası kurul
ması hususunda ne düşünüldüğüne dair Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/541) 

62. —• Kırşehir Milletvekili Halil Özmen'in, 
Ante^ra'da gecekondularda oturanlara elektrik 
ve su verilmesinin mümkün olup olmadığına 
dair içişleri Bakanından sözlü sorusu (6/542) 

63. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan'ittj Silöpi, Cizre, İdil, Nusaybin ve Midyat 
mahkemelerinde nakdî kefaletin şahsi kefalete 
•0eVriMi|inSn doğru olup olmadığına dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/543) 

64. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
Karayollarında tatbik edilen Trafik Tüzüğünün 
66 ve 67 nci maddelerinin ihtiva ettiği hüküm

lerin memleketimize ithal edilen çift dingilli 
yük araçlarının yük taşıma vasfına uygun olup 
olmadığına dair Bayındırlık Bakanından sözlü 
sorusu (6/544) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 

Aydın Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekilleri Cevad Odyakmaz ve Güner Sarısö-
zen'in Türkiye Büyük Millet Meclisinin dış mü
nasebetlerinin düzenlenmesi hakkında kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/270) (S. 
Sayısı: 313) [Dağıtma tarihi: 16.10.1962] 

X 2. — Gider Vergileri Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması, istihsal ve Gümrük Ver
gileri hadleri artırılmış olan akar yakıtların 
stok Vergisine tâbi tutulması hakkında kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor 
lan (1/361) (S. Sayısı : 46) [Dağıtma tarihi : 
31.1.1963] 

X 3. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı ve 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/360) 
(S. Sayısı : 45) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1963] 

IV 
A - HAKLARINDA ÎVEDlLlK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BlR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 31) [Dağıtma tarihi : 8 .1.1963] 

2. — Niğde Milletvekili Asım Eren ve 20 
arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı 
Kanununun muaddel 64 ncü maddesiyle aynı 
kanunun 65 nci maddesine birer fıkra ve 6306 
sayılı Kanuna geçici bir madde eklenmesine 
dair Konya Milletvekili ihsan Kabadayı ve 6 
arkadaşının, T. C. Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesinin «D» fıkrasından sonra biv 
«E» fıkrası eklenmesine dair, Cumhuriyet Sena
tosu istanbul Üyesi Rifat öztürkçine'nin, T. C. 
Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesinin 
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«D» fıkrasından sonra bir «E» fıkrası eklenme
si hakkında kanun teklifleri ve Geçici Komis
yon raporu (2/67, 2/117, 2/133, 2/163) (S. Sa
yısı : 359) [Dağıtma tarihi : 24 . 10 . 1962] 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Ali Arı-
kan ile istanbul Milletvekili Mahmut Rıza Ber-
tan'ın, inhisar beyiyelerinin üçte birlerinin 
harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair olan 1485 sayılı Kanu
nun 5755 sayılı Kanunla değiştirilen 4 ncü mad
desinin tadili hakkında kanun teldifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/79) (S. Sayısı : 360) [Da
ğıtma tarihi : 24 .10 .1962] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞÜLMESI YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — istanbul'da Beşiktaş'ta Vişnezade 
mahallesinde Teşvikiye ve Maçka meydanı sokak
larında kâin ve Hazineye ait iken parasız olarak 
istanbul Belediyesine devredilmiş bulunan arsa 
ve binanın Hazineye iadesi hakkında kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir'in, kanun teklifi ve İçişleri, 
Millî Eğitim, Maliye ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/126, 2/196) (S. Sayısı : 243) [Dağıt
ma tarihi: 17.9.1962] 

X 2. — Hazinenin ve iktisadi Devlet Teşek
küllerinin bir kısım borçlarının tahkimi hakkın
daki 154 sayılı Kanuna ek kanun tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/168) (S. Sayısı : 
245) [Dağıtma tarihi: 19 .9 .1962] 

X 3. — Cumhuriyet Senatosu Sinop Üyesi 
Suphi Batur'un, Transfer ücretlerinin ve teşvik 
primlerinin vergi, resim ve harçlardan muaf tu
tulması hakkında kanun teklifi ve Maliye ve 
Bütçö komisyonları raporlan (2/175) (S. Sayı
sı : 246) [Dağıtma tarihi : 18 . 9 .1962] 

4. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununun 23 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ma
liye ve Bütçe komisyonları raporlan (1/200) 
(S. Sayısı : 264) [Dağıtma tarihi : 24.9.1962] 

5. — Adana Milletvekili Kemal Sarıibra-
himoğlu ve iki arkadaşının, Devlet memurları 

aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna ek 4644 sayılı Kanunun 11 nci 
maddesinin kaldırılması ve 3656 sayılı Kanuna 
(1) sayılı cetvelin Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkındaki 5965 &a-
yılı Kanuna iki geçici madde eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Maliye ve Büt
çe komisyonları raporları (2/22) (S. Sayısı : 
261) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

6. — Harcırah Kanunundaki bâzı unvanla
rın değiştirilmesi ve bu kanuna yeni hükümler 
ilâvesi hakkında kanun tasansı -ve Maliye ve 
Bütçe komisyonları raporlan (1/222) (S. Sa
yısı : 263) [Dağıtma tarihi : 26 . 9 . 1962] 

7. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
ingiliz Kemal namı ile maruf Nizamettin'e va
tani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (2/193) (S. Sayısı : 307) 
[Dağıtma tarihi : 15 . 10 . 1962] 

8. — Mehmet Çelebioğlu Bilâl Demirci'ye, 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonlan raporlan (S. Sayısı : 308) [Dağıtma ta
rihi : 15.10.1962] 

9. — Birinci Dünya ve İstiklâl savaşlarına 
iştirak eden Ali Fehamoğlu Vecibi Hür kuş'a 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasansı ve Maliye ve Bütçe komis
yonları raporlan (1/254) (S. Sayısı : 309) [Da
ğıtma tarihi : 15 .10 .1962] 

10. — Şehit Dağıstanlı Mehmet Fazıl Paşa
nın kızı Hadduç Dağıstanlı'ya vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasa
rısı ve Maliye ve Bütçe komisyonları raporlan 
(1/229) (S. Sayısı : 310) [Dağıtma tarihi : 
15 .10 .1962] 

11. —- Gaydan Fikri Tuğsuz'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sansı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan rapor
lan (1/258) (S. Sayısı : 311) [Dağıtma tarihi : 
16 . 10 . 1962] 

12. — Haliloğlu Sadık Hançebay'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair ka
nun tasarısı ve Maliye ve Bütçe Komisyonlan 
raporlan (1/226) (S. Sayısı : 312) [Dağıtma 
tarihi : 16 .10 .1962] 
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13. — 5.1.1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt 

Kanununa ek kanun tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/167) (S. Sayısı : 314) [Dağıt
ma tarihi : 16 .10 .1962] 

14. — Cemiyetler Kanununa ek 8 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bir madde eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve içişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 302) [Dağıtma tarihi : 11.10.1002] 

15. — Köy içme suları hakkındaki Kanunun 
14 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının yürürlükten 
kaldırılmasına dair kanun tasarısı ile İmar ve 
İskân ve içişleri komisyonları raporları (1/209) 
(S. Sayısı : 303) [Dağıtma tarihi : 11.10 .1962J 

16. — 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/292) (S. 
Sayısı : 325) [Dağıtma tarihi : 19 . 10 . 1962] 

X 17. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin bâzı 
tâli pozisyonlarına giren akar yakıtların Güm
rük Vergisi hakkındaki Bakanlar Kurulu ka
rarının onaylanmasına dair kanun tasarısı ve 
Gümrük ve Tekel, Maliye ve Plân komisyon
ları raporları. (1/246) (S. Sayısı : 15) [Dağıt
ma tarihi : 15 .12 .1962] 

X 18. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 42.02 
pozisyonunun sonuna bir hüküm ilâvesine dair 
Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Sanayi, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/106) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma tarihi : 
17.12 .1962] 

19. — Hususi idarelerden maaş alan ilkokul 
öğretmenlerinin kadrolarına, terfi ve cezalandı 
nlmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edile
cek Sağlık ve içtimai Yardım Sandığı ile Yapı 
Sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair 
4357 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporu (1/227) (S. Sayısı : 
304) [Dağıtma tarihi : 11 . 10 . 1962] 

20. — Yozgat Milletvekili Celâl Ahmet Sun
gur'un, 5434 sayılı Kanunun 7 nci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair olan 16 Ocak 1953 
gün ve 6015 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Ma
liye ve Plân komisyonları raporları (2/216) 
(S. Sayısı : 18) [Dağıtma tarihi : 20 .12 .1962] 

21. — Serseri ve mazannaisu eşhas hakkın
daki Kanunun yürürlükten kaldırılmasına dair 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/208) (S. Sayısı : 21) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12.1962] 

22. — Hususi şahıslara ait eski eserlerle ta
rihî âbidelerin istimlâki hakkındaki 7463 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi ve 6 
nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Adalet komisyonları ra
porları (1/108) (S. Sayısı : 22) [Dağıtma ta
rihi : 27 .12 .1962] 

23. — Kaçakçılığın men ve takibine dair 
1918 sayılı Kanunun 6829 sayılı Kanunla deği
şik 53 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları (1/295) (S. Sayısı: 23) [Dağıt
ma tarihi : 27 .12 .1962] 

24. —x Vakfıkebir ilçesinin Beşikdüzü nahi
yesi Kutluca köyü 54 hanesinde kayıtlı iken 
evlenmek suretiyle aynı köy 13 hanesine gelen 
Hüseyin kızı Ayşe'den doğma 8.7.1928 doğum
lu Ümmihan Bebek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/261) (S. Sayısı : 24) 
[Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

25. — Gaziantep'in Yavuzlar mahallesi ha
ne 107, cilt 120 ve sayfa 28 sayısında nüfusa 
kayıtlı Ahmet oğlu, Ayşe'den doğma 1.1.1939 
doğumlu Osman Taşdemir'in ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu (3/437) (S. Sa
yısı : 26) [Dağıtma tarihi : 31.12.1962] 

26. — Niğde Aksaray'ın Büyükbölçek ma
hallesi han© 226, cilt 3 ilâve ve sayfa 90 nüfu
suna kayıtlı Mehmet ve Elmasoğlu 12 .8.1932 
Eleşkirt doğumlu Abdülcebbar Yıldırım diğer 
adı Abdullah Yıldırım ile yine Niğde Aksaray'
ın Darıhüyük köyü hane 827, cilt 67 ve sayfa 
95 sayısında kayıtlı Sıtkı ve Zazaoğlu 1.6.1936 
doğumlu Mehmet Çimen ve Horasan ilçesi Ali-
çeyrek köyü nüfusunun hane 47, cilt 8 ve sayfa 
79 sayısında kayıtlı Kurban ve Haticeoğlu, 
1340 doğumlu Mehmet Çetin (Mehmet Sıddık 
Çetin) in ölüm cezasına çarptırılmaları hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/231) (S. Sayısı : 27) [Dağıtma tari
hi : 29 .12 .1962] 



27. — Rize'nin Çiftekavak köyü hane 165/7, 
cilt 38, sayfa 129 da kayıtlı Ademoğlu Inayet'-
ten doğma 3.6.1931 doğumlu Bahattin Yazı-
cı'nın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/19) (S. Sayısı: 28) [Dağıtma tarihi: 
31.12.1962] 

28. — istanbul Milletvekili Suphi Baykam ve 
70 arkadaşı île Konya Milletvekili Faruk Sü-
kan ve 2 arkadaşının, çeşitli teadül ve teşkilât 
kanunlanyle diğer kanunlarda mevcut aylık ve 
ücret tutarlarının değiştirilmesi hakkındaki 
7244 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin değişti
rilmesi hakknda kanun teklifleri ve Plâr Ko
misyonu raporu (2/51, 2/111) (Gündeme) (S. 
Sayısı : 231 e 2 nci ek) [Dağıtma tarihi 
4 . 1 . 1963] 

X 29. — Sürekli görevlerle yabancı memle
ketlerde bulunan memurların aylıkları hakkm-

ı daki 4991 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu tez
keresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 32) • [Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1963] 

30. — Turgutlu ilçesinin Çepni Dereköyü 
41 sayılı hanesinde kayıtlı Mustafaoğlu, Zehra-
dan doğma 9.6.1933 doğumlu Hamza Gül
mezin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/223) (S. Sayısı : 33) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

31. — Yıldızeli ilçesinin Kaim köyü 34 ha
nesinde kayıtlı Seyfioğlu Saniyeden doğma 
1.12 .1940 doğumlu (8.6.1935\ olarak tashih-
li) Bekir Yılmaz'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/36) (S. Sayısı : 35) [Dağıt
ma tarihi : 8 .1.1963] 

32. — Seferihisar ilçesinin Ulamış köyü ha
ne 10, cilt 8, sayfa 6 da kayıtlı Hüseyin ve Ay-
şeoğlu 3.9.1934 doğumlu Mustafa Cemal Kan-
ca'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/17) (S. Sayısı : 36) [Dağıtma tarihi : 
8.1.1963] 

33. — istanbul Milletvekili Hüsamettin Ti-
yanşan'ın, 232 sayılı Kanunla değiştirilen 6085 
sayılı Karayolları Trafik Kanununa bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Bayındırlık 

ve içişleri Komisyonları raporları (2/350) (£. 
Sayısı : 37) [Dağıtma tarihi : 9 . 1 . 1963] 

34. — Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 
7258 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçişi Ko
misyon raporu (2/302) (S. Sayısı : 357) [Dağıt
ma tarihi : 24 .10 .1962] 

X 35. — Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştır
ma Kurumu kurulması hakkında kanun tasarısı 
ile C. Senatosu Tabiî Üyesi Sami Küçük ve 12 
arkadaşının Türkiye İlmî ve Teknik Araştırma 
Konseyi kanunu teklifi ve Geçici Komisyon ra
poru (1/219, 2/220) (S. Sayısı : 41) [Dağıtma 
tarihi : 16.1.1963] 

36. — istanbul Milletvekili Coşkun Kırca, 
Aydm Milletvekili Orhan Apaydın, Sivas Mil
letvekili Cevad Odyakmaz ve Erzincan Millet
vekili Sadık Perinçek'in yasama meclislerinin 
aralarındaki münasebetlerin düzenlenmesi hak
kında kanun teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/271) (S.v Sayısı : 48) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

X 37. — 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler ek
lenmesi ve bir kısım hükümlerin kaldırılması 
hakkında kanun tasarısı ile 31 . 12 . 1960 ta
rihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun ge
çici 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında 
Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları ve Ma-
raş Milletvekili Hasan Fehmi Evliya ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu'nun 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı maddelerinin 
ilgası ve yeni hükümler ihdasına dair kanun tek
lifi, Adana Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğ
lu'nun, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 
nci maddesinin tadili hakkında kanun teklifi, 
Cumhuriyet Senatosu İçel Üyesi Cavit Tevfik 
OkyayuK ve 51 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun bâzı maddelerinin ilgası ve yeni 
hükümler ihdasına dair Zirai Vergi Kanunu tek
lifi, Adana Milletvekili Ahmet Karamüftüoğlu'-
nun, Zirai Gelir Vergisi kanunu teklifi, istanbul 
Milletvekili Reşit Ülker'in, 31 . 12 . 1960 tarih 
ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 68 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi, Cumhuriyet Senatosu izmir Üyesi Ömer 
Lûtfi Bozcalı'nm, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu-
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nunun 64 ncü maddesinin 1 ve 5 numaralı bent
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Cum
huriyet Senatosu Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-
nın 193 sayılı, Gelir Vergisi Kanununun 5 ve 7 
nci maddelerinin kaldırılmasına dair kanun tek
lifi ile Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve 18 ar
kadaşının, 31 . 12 . 1960 tarih ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununa ek bir madde ile geçici bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifleri ve Ge
çici Komisyon raporu (1/307, 1/355, 2/12, 2/66, 
2/86, 2/90, 2/94, 2/143, 2/158, 2/171) (S. Sayı
sı : 49) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 38. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında 5 Mayıs 1961 ta
rihinde imzalanan İstikraz Anlaşmasını muad-
dil andlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları (1/223) (S. Sa
yısı : 50) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 39. — Kuzey Atlantik Andlaşması teşkilâtı 
müşterek enfrastrüktür programlan gereğince 
Türkiye'de yapılacak inşa ve tesis işlerine dair 
6095 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasansı ve Dışişleri, 
Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/291) 
(S. Sayısı : 51) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 40. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan istik
raz andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 
ve Plân komisyonları raporları. (1/259) (S. Sa
yısı : 52) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 41. — Hükümetimiz ile Amerika Birleşik 
Devletleri Hükümeti arasında imzalanan İstikraz 
Andlaşmasmm onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 
53) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 42. — Dış seyahat harcamalan kanunu ta
sansı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/367) (S. Sayısı : 54) [Dağıtma tarihi : 2.2. 
1963] 

43. — Taşköprü ilçesinin Karnıaçık köyü 
hane 4, cilt 32, sayfa 267 de kayıtlı Biddioğlu, 
Şerife'den doğma, 5 Eylül 1926 doğumlu Hüse
yin Akça'nm ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu. (3/20) (S. Sayısı : 55) [Dağıtma 
tarihi : 2 . 2 . 1963] 

44. — Yalvaç ilçesinin Terziler köyü hane 
43, cilt 16, sayfa 150 de kayıtlı Alioğlu, Satı'dan 
doğma 10 Nisan 1926 doğumlu Mehmet Ali Yıl-
maz'm ölüm cezasına çarptırılması hakîanda 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru. (3/354) (S. Sayısı : 56) [Dağıtma tarihi : 
2 . 2 . 1963] 

45. — Çumra'nın Alibeyhüyüğü köyü, hane 
398, cilt 3 ve sayfa 4 sayısında nüfusa kayıtlı, 
Gebze 15 Mot. Top. Tb. da er Ahmetoğlu, Emi
ne'den doğma 1 . 1 . 1932 doğumlu îzzet Sivas
lı ile Taşköprü ilçesinin Karapürçek köyü, hane 
2, cilt 19, sayfa 62 de nüfusa kayıtlı ve aynı 
birlikte er Hüseyinoğlu Zeliba'dan doğma 12 Ni
san 1932 doğumlu Ali İlgaz'ın, ölüm cezasına 
çarptınlmalan hakkında Başbakanlık tezkeresi 
ve Adalet Komisyonu raporu. (3/439) (S. Sayı
sı : 57) [Dağıtma tarihi : 2 . 2 . 1963] 

X 46. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesi ile 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştiril
mesi ve 7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci 
maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasa
rısı ve Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/354) (S. Sayısı : 58) [Dağıtma tarihi : 
2.2.1963] 

X 47. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesine dair kanun 
tasarısı ile Kayseri Milletvekili Mahmet Yüce
ler ve 7 arkadaşının, 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 7 nci maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair kanun teklifi ve Geçici Komisyon 
raporu (1/287, 2/324) (S. Sayısı : 59) [Dağıt
ma tarihi : 5 . 2 .1963] 
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Dönem : 1 C Q 
Toplantı:2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : O ö 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi ile 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi 
ve 7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları 
ı raporları (1 /354) 

T. a. 
Başbakanlık 14 .12 .1962 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
8a,yı:71 - 1R58/4001 

MÎLLttT MECLİSİ. BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 10 . 1962 tarihinde kararlaştırılan «7338 sayılı Veraset ve intikal Vergisi Kanununun 10 ncu 
madesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

îsmet tnönü 

C\ E U E K Ç E 

Bütün Medenî Devletlerce lüzum ve meşruiyeti kabul ve tatbik edilen Veraset ve İntikal Ver
gisi memleketimizde de ilk defa 797 sayılı Kanunla ihdas edilmiş ve 1 Haziran 1926 tarihinden iti
baren, gerek veraset ve vasiyet suretiyle gerekse bedelsiz her hangi bir tarzda ivazsız olarak inti
kal eden servetler üzerinden, alınmaya başlanmıştır. 

Gerekçesi ve tatbikatta sağladığı ekonomik ve sosyal faydalar bakımından malî anlamda 
önemli bir yer tutması gereken bu vergi; memleketimizde 36 yıllık bir mazisi olmasına ve muhte
lif tarihlerde yapılan değişiklikler ve ilâvelere rağmen ve bilhassa son senelerde gayrimenkullerin 
intikalinde matrahın (vergi değeri) ne bağlanmış olması yüzünden önemini kaybetmiş ve yetersiz 
bir hale gelmiştir. 

Nitekim, bu verginin haliye ve sabıka tahsilat yekûnları : 

1957 yılında 12 558 125 
1958 » 13 324 067 
1959 » 7 840 482 
1960 » 10 091 554 
1961 » 10 104 533 lirayı aşamamıştır. 

Bilindiği üzere; (Vergi değeri) gayrimenkullerin normal olarak her 10 yılda bir yapılması gere
ken genel tahrir veya muhtelif tarihlerde yapılan mevzii veya ferdî tadilât yoUariyle, tahrir veya 
tadilât tarihlerindeki irat ve kıymetleri nazara alınmak suretiyle tesbit ve takdir edilen değerle
rini ifade etmekte olup memleketimizde 1936 - 1940 yılları arasında yapılan arazi tahriri ile 1927 -
1940 yıllarında bölge bölge yapılan bina genel tahrirlerinin o tarihlerden bu yana muhtelif se-



heplerle uzun müddet yenilenememiş olması yüzünden, fiyat ve kıymet hareketleri ile sıkı bir su
rette münasebeti olan gayrimenkullerin vergi değerleri konjontürü takip edemediği gibi bilhassa 
binalarda Millî Korunma Kanununun ve Gayrimenkul kiraları hakkındaki 6570 sayılı Kanunun tat
bikatı ve enflâsyonist politika dolayısiyle gayrimenkullerin vergi değerlerinde, takdir tarihleri
ne göre anormal durumlar hâsıl olmuş ve bunun neticesi olarak da vergi eşitsizliklerine yol açıl
dığı gibi artan tahsil masraflarına mukabil bu vergiden beklenilen randıman ve hâsılayı almak 
mümkün olamamıştır. 

Yukarıda kısaca açıklanan bu durum veraset ve intikâl Vergisinde, intikâl eden gayrimenkul
lerin (vergi değeri) esasına göre matraha alınmalarını derpiş eden hükümler kaldırılması lüzum 
ve zaruretini ortaya çıkarmaktadır. Gerçekten bugünkü tatbikatta (vergi değeri) 25 yıl önce 
takdir edilen bir bina ile aynı vasıf ve müştemilâtı haiz olup son yıllarda inşa olunan bir binanın 
(vergi değeri) arasında mevcut büyük farklar vergi adaleti prensiplerini zedelediği gibi mirasın 
açıldığı veya hukuken tesahubun vâki olduğu tarihteki gerçek değerlere istinadetmesi lâzımge-
len bir mükellefiyette de çok farklı neticelere yol açmaktadır. 

Diğer taraftan; veraset ve intikal vergisi tevhidi matrah ve müterakki nisbet esasına isti-
nadetmekte ve vergi matrahı, mirasın açıldığı veya hukuken tesahubun vuku bulduğu tarihteki 
kanunen kabule şayan borç ve masrafların tenzilinden sonra bulunmaktadır. Bu durumda ise, 
vergi matrahının tesbitinde gayrimenkulun 25 yıl önceki gibi vergi değeri nazara alınırken borç 
ve masrafların mirasın açıldığı tarihteki gerçek değerleri tenzilâta esas tutulmaktadır ki bu da ve
raset ve intikal vergisinde (vergi değeri) esasının terki lüzum ve zaruretini açıkça ortaya koymak
tadır. 

Her ne kadar, vergi değerleri üzerinden veraset ve intikal vergisi matrahına dâhil edilecek gay-
rimenkullerde, 7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesiyle, yeniden yapılacak genel tah
rirlerin yürürlüğe gireceği tarihe kadar, arazi kıymetleri ile binaların Vergi Usul Kanununa göre 
bulunacak vergi değerlerine, şehir kasaba ve köy tefrik edilmeksizin, muhtelif misiller tatbiki 
esası derpiş edilmiş ise de tezahür eden anormal durumlar ve vergi eşitsizlikleri bertaraf edi
lemediği gibi ana usul kanunundaki hükmün tatbikine de vergi kanunu ile mâni olunmuş ve bilhassa 
köylerdeki intikâllerin teklif harici kalması düşüncesi de tahakkuk edememiştir. 

Hazırlanan bu tasarı ile, veraset ve intikal vergisi matrahının tâyininde (vergi değeri) esa
sı terkedilerek mükelleflerin beyanı esas alınmakta, arazi kıymetleri ile binaların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunacak vergi değerlerine misil tatbikini derpiş eden muvakkat madde yürürlükten 
kaldırılmakta ve ana usulü hükümleri ihtiva e'den Vergi Usul Kanununa tam bir tatbikat sağlan
mak maksadı güdülmektedir. Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde; kanunda mevcut çok geniş 
muafiyet ve istisnalar, nisbetlerin düşük ve akrabalık derecesine göre ayarlı oluşu ve nihayet öde
menin 5 yılda ve 10 taksit gibi uzun bir vâdeye bağlanması dolayısiyle vergi mükellefiyeti ağır bir 
yük teşkil etmiyecek ve bu arada fakir ve orta halli vatandaşlarla bilhassa köylerdeki intikâller yi
ne teklif haricinde kalacaklar, kanunun aile müessesesini himaye vasfı zedelenmiyecek, buna mu
kabil vergi adaletsizliği önleneceği gibi vergi hasılasında ortalama 5 - 6 misil bir artış kayıt edi
lebilecektir ve nihayet mirasın açıldığı tarihteki gerçek değerleriyle tenzilâta esas tutulan borç ve 
masraflar gibi gayrimenkullerin de bu tarihteki gerçek değerleri ile vergi matrahına alınması 
sağlanabilecektir. 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinin bu maksatla tâdilini istih
daf eden tasarının 1 nci maddesiyle, bu vergi matrahını teşkil eden malların kati surette Vergi Usul 
Kanununa göre değerlendirileceği esası vaz ve kabul edilmek suretiyle ana usulü kaidelere riayet 
sağlanmış olmaktadır. 

Tasarının 2 nci maddesiyle, değiştirilen istihdaf edilen 7338 sayılı Kanunun 10 ncu maddesiyle 
Vergi Usul Kanunu hükümlerinin tatbikine atıf yapılması muvacehesinde, Veraset ve intikal Ver
gisi matrahına dâhil olan gayrimenkullerde suni ve adaletsiz bir durum yaratan misil tatbikinden 
sarfı nazar edilmesi gerekeceğinden, aynı kanunun muvakkat 1 nci maddesi yürürlükten kaldırıl
maktadır. 

M. Meclisi • ( S. Sayısı : 58 ) 
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Tasarının 3 ncü maddesi Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlendirilmesi bölümündeki 

297 nci maddesinin değiştirilmesinin istihdaf etmektedir. Bu madde ile, diğer bir kısım vergi ka
nunlarının tatbiki ile ilgili hükmün esasına dokunulmamakta ancak, Veraset ve İntikal Vergisi 
tatbikatına münhasır olmak sartiyle i§ bu gayrimenkuUerin mükellefler tarafından tâyin ve be« 
yanname ile bildirilecek rayiç değerleri ile matrahın hesabına esas tutulacağı hükmü ilâve ota
maktadır. Şu kadar ki; ilâve olunan fıkralarda gerçek değere mümkün olduğu kadar yaklaşılma
sını teminen, bâzı disiplin hükümleri sevk edilmiş olup buna göre rayiç değerler gayrimenkulun 
iradı ile mukayese edilecek ve noksan beyanda bulunulduğu veya beyanın kanuni süre içinde ya
pılmadığı ahvalde vergi dairesinin talebi üzerine matrahın takdiri cihetine gidilecektir. Vergi 
Usul Kanununun 72 nci maddesinde yazılı takdir komisyonunca tâyin ve tesbit edilecek rayiç 
değer matraha esas alınacak, beyanın kanuni süre içinde yapılmamış olması hali haricolmak 
üzere komisyonca takdir edilen rayiç değere ceza uygulanmıyacak, aksi halde aynı kanunun ge
nel hükümleri dairesinde kusur veya kaçakçılık cezalarından birinin tatbiki cihetine gidilecek
tir. 

Maddede, ayrıca rayiç değerin doğrudan doğruya takdir komisyonunca tâyininin, beyanname
nin zamanında verilmesi, sartiyle, mükellefçe de istenebileceği hükmü derpiş olunmaktadır ki, 
buna göre noksan beyanda bulunulmuş olup olmadığı hakkında vergi dairesinde yapılması gere
ken idari tahkikat için sarf edilecek zamandan tasarruf edilerek işin süratle intacı temin edile
bilecektir. , 

4 ncü madde yürürlüğe taallûk etmekte olup buna göre sevk edilen hükümler 1 Kasım 1962 
tarihinden sonra vâki olacak intikallere şâmil olacak ve bu tarihten önceki intikallerden ise 
bizzarure eski hükümlere göre vergi alınacaktır. Tasarı kanuniyet kesbettiği takdirde 1 Kasım 
1962 tarihinden sonraki intikalleri kavrıyacağına ve beyan için de mükelleflere genel olarak 4 ay
lık süre verildiğine göre yeni hükümler fiilen 1963 bütçe yılı başından itibaren işlemeye başlı-
yacaktır. 

Maliye Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Maliye Komisyonu 7.1. 1963 
Esas No: 1/354 
Karar No: 28 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 .10 .1962 tarihinde kararlaştırılan «7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 10 ncu 
maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madesinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanu
nun muvakkat 1 nci madesinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı» komisyonumuzda Maliye Ba
kanı ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

Müstenit gerekçede izah edildiği gibi bu günkü tatbikatta (Vergi değeri) 25 yıl önce takdir 
edilen bir bina ile aynı evsafa haiz olup son senelerde yapılan bir binanın (Vergi değeri) arasında 
mevcut olan büyük farklar vergi adaleti prensiplerini zedelediği gibi, gerek mirasın açıldığı ve
yahut da hukukan tesahubun vâki olduğu tarihteki gerçek değerlere istinadetmesi lazımgelen bir 
mükellefiyette de farklı neticeler tevlidetmektedir. 

Bu tasarı ile, Veraset ve İntikal Vergisi matrahının tâyininde (Vergi değeri) esası terk edilerek 
mükelleflerin beyanı esas alınmakta. Bu vergi matrahını teşkil eden malların katî surette Vergi 
Usnl Kanununa göre değerlendirileceği esası vazı ve kabul edilmektedir. 

Keza bu tasarı ile Veraset ve İntikal Vergisi matrahına dâhil olan gayrimenkullerde adaletsiz 
bir durum yaratan misil tatbikinden sarfınazar edilmiştir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 58 ) 
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keza bu tasarı, Veraset ve întikal Vergisi tatbikatına münhasır olmak şartiyle iş bu gayrimen-

kuller tarafından tâyin ve beyanname ile bildirilecek rayiç değerleri ile matrahın hesabına esas tu
tulacağını kabul etmektedir. 

Müstenit gerekçede zikredilen hususlar komisyonumuzca muvafık mütalâa, edilerek tasarının ay
nen kabulüne ve havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
anana karar verildi. 

Başkan 
Gümüşane 

Necmeddin Küçüker 

Sözcü 
Erzurum 

Gtyasettin Karaca 
Kocaeli 

Cemal Babaç 

Aydın 
Nedim Müren 

Muş 
Sait Mutlu 

Bolu 
Kâmil İnal 

Ordu 
Orhan Naim Hazinedar 

Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/354 
Karar No. : 18 

1963 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLİĞİNA 

7338 sayılı Veraset ve întikal Vergisi Kanununun 10 ncu maddesiyle 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ve 7338 sayılı Kanunun muvakkat birinci maddesi
nin kaldırılması hakkındaki kanun tasansı ve Maliye Komisyonu raporu komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi tasarının ihtiva ettiği esas hükümler şunlardır : 
1. Veraset ve întikal Vergisi matrahının tâyininde «vergi değeri» esası terk edilerek mükel

leflerin beyanı esas alınmaktadır. 
2. Vergi hukukumuzun usullerini tesbit eden Vergi Usul Kanununun Veraset ve întikal Ver

gisinde de tatbiki temin edilerek tatbikat insicamı temin edilmektedir. 
3. Bu sebeple vergi değerlerine misil tatbikini derpiş eden muvakkat madde yürürlükten kal

dırılmaktadır. 
4. Kanunun ihtiva ettiği yeni hükümler 1 Kasım 1962 tarihinden sonra vâki olacak intikal

lere şâmil olacaktır. 
Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden sonra tasarının sevkı yerinde görülerek mad

delerin müzakeresine geçilmiştir. 
Maddeler hüküm olarak aynen kabul edilmekle beraber, bir kanun ile iki ayrı kanunun değiş

tirilmesi kanun tekniğine ve teamüle uygun görülmediğinden tasarı ilgili kanunlarda değişiklik 
yapılmak üzere iki metin halinde yeniden tedvin edilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce vukubulan intikaller için eski hükümlerin tatbik 
edilmesini temin maksadiyle 7338 sayılı Kanunun tadiline dair olan tasarıya bir geçici madde ilâve 
edilmiştir. 

Geçici maddenin ilâvesi neticesi olarak yürürlük maddesi olan 4 ncü madde yayımı tarihinde 
mer'i olacak şekilde değiştirilmiş 5 nci madde ise aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının malî yıl başından evvel kanunlaşmasını sağlamak gayesiyle öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere raporumuz, Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Bu rapor Sözcüsü 
Hatay Balıkesir Ordu Balıkesir 
Ş. inal F. Islimyeli A. H. Onat A. A. Bolak 

M. Meeliısi ( S. Sayufi: 58) 
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Artvin 

Muhalifim. 
S. 0. Avcı 

Çanakkale 
8. tnatı 

Kırşehir 
Muhalifini. 
A. Bilgin 

Çanakkale 
Muhalifim. 
R. Sezgin 

Aydın 
0. Apaydm 

Trabzon 
A. ŞenfA-

Konya 
/. Baran 

Sivas 
M. Vural 

Aydın 
Muhalifim. 
î. Sezgin 

Grümüşane 
Muhalifim. 
S. Savacı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Yozgat 
V. Uyar 

Kars 
K. Ökyay 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

M. Meclisi (S. Sayısı: 58) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Yergisi Kanunu
nun 10 ncu madesi ile 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
7338 saydı Kanunun muvakkat 1 nci maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve întikal 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 10. — Veraset ve întikal Vergisinin 
matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazılı borç ve masraflann tenzili lâzımgel-
diği takdirde matrah, yukarıda yazılı değerler
den bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

MADDE 2. — Aynı kanunun muvakkat 1 
nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nun 297 nci madesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun 
olmasın bilûmum binalarla Arazi Vergi değeri 
ile değerlenir. 

Veraset ve întikal Vergisi tatbikatında işbu 
gayrimenkuller mükellefler tarafından tâyin ve 
beyanname ile bildirilecek rayiç değerleri ile 
değerlenir. Mükellefler tarafından tâyin ve be
yan olunacak rayiç değerler, bu malların fiilen 
getirmekte bulundukları veya kiraya verildikle
ri takdirde getirebilecekleri yıllık kiranın on 
katından az olamaz. Beyan edilen değerin bu 
miktardan az olduğunun tesbiti veya beyanın 
kanuni süre içinde yapılmaması hallerinde rayiç 
değer 72 nci maddede yazılı takdir komisyonu 
tarafından tâyin edilir. 

Mükellefler, Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini zamanında vermek şartı ile, ra
yiç değerin doğrudan doğruya takdir komisyo
nunca tâyinini de istiyebilirler. 

Beyanın kanuni süre içinde yapılmaması ha
li hariç, rayiç değerin komisyonca tâyini halle
rinde mükellefe ceza uygulanmaz. 

MALİYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİCİ 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 10 ncu madesi ile 213 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 297 nci maddesinin değiştirilmesi ve 
7338 sayılı Kanunun muvakkat 1 nci maddesinin 

kaldırılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

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

M. Meclisi ( S. Sayısı: 58) 
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PLÂN KOMÎYONUNUN DEĞİŞTtKİŞl 

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
nun 10 ncu maddesinin değiştirilmesi ve muvak
kat 1 nci maddesinin kaldırılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — 7338 sayılı Veraset ve İntikal 
Vergisi Kanununun 10 ncu maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 10. — Veraset ve intikal Vergisinin 
matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Ka
nununa göre bulunan değerleridir. (12 nci mad
dede yazılı borç ve masrafların tenzili lâzımgel-
diği takdirde matrah, yukarıda yazılı değer
lerden bu tenziller yapıldıktan sonra kalan mik
tardır.) 

MADDE 2. — Ayni kanunun muvakkat 1 nci 
maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanun yürürlüğe 
girdiği tarihten önce vukubulan intikaller eski 
hükümlere göre vergilendirilir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 58 ) 
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Hti. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümleri 1 Ka
sım 1962 tarihinden sonra vâki olacak intikaller 
için uygulanır. 

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

16 .10 .1962 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

// . Oğuz Bekata 
Devlet Bakanı 

N. öktem 
Millî Savunma Bakanı V 

ff. Oğuz Bekata 
Dışişleri Bakanı 

F. C. Erkin 
Millî Eğitim Bakanı 

Ş. R. Hatipoğlu 
Ticaret Bakanı 

M. Ete 
Güm. ve Tekel Bakanı 

O. öztrak 
Ulaştırma Bakam 

R. öçten 
Sanayi Bakanı Ba. 

F. Çelikbaş 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı V. 
Orhan Öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakam V. 

F. Melen 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azızoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
• Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
İmar ve İskân Bakanı 

F. K. Gökay 

Maliye Ko. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madesi ay
nan kabul edilmiştir. 

M; Meclisi S. Sayısı: 58) 
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Plân Ko. j 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. j 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakan- ı 
lar Kurulu yürütür. 

I 

PLÂN KOMtyONUNUN DEĞÎŞTÎRtŞt 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 297 nci madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı j 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 297 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. I 

Madde 297. — Ticari sermayeye dâhil olsun 
olmasın bilûmum binalarla arazi vergi değeri j 
ile değerlenir. 

Veraset ve intikal Vergisi tatbikatında işbu ! 
gayrimenkuller mükellefler tarafından tâyin ve 
beyanname ile bildirilecek rayiç değerleriyle 
değerlenir. Mükellefler tarafından tâyin ve be- | 
yan olunacak rayiç değerler, bu malların fiilen I 
getirmekte bulundukları veya kiraya verdikleri 
takdirde getirebilecekleri yıllık kiranın on ka
tından az olamaz. Beyan edilen değerin bu mik
tardan az olduğunun tesbiti veya beyanın kanu
ni süre içinde yapılmaması hallerinde rayiç de
ğer 72 nci maddede yazılı Takdir Komisyonu 
tarafından tâyin edilir. | 

Mükellefler, Veraset ve İntikal Vergisi be
yannamelerini zamanında vermek şartiyle, rayiç ı 
değerin doğrudan doğruya Takdir Komisyonun- | 
ca tâyinini de istiyebilirler. I 

Beyanın kanuni süre içinde yapılmaması 
hali hariç, rayiç değerin komisyonca tâyini hal
lerinde mükellefe ceza uygulanmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürülüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba- I 
kanlar Kurulu yürütür. | 
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