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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTÎ
ki sözlü sorusuna, Bayındırlık Bakanı cevap ver»
diler.
Tüskiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanu
nu tasarısını inceliyen Geçici Komisyona Ulaştır
ma ve Bayındırlık Komisyonlarından da üçer
üyenin katılması münasip görüldü.
13 . 1 . 1 9 4 9 Perşembe günü saat 15 te topla
nılmak üzere Birleşime son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Bingöl Milletvekili
İsparta Milletvekili
F. &. Düşünsel
8. Koksal
Kâtip
Tunceli Milletvekili
Neemtddin Bekir Süan

Kütahya Milletvekili Ahmet Tahtakılıç'ın,
hazır bulunmadığı oturumlarda hakkında söyle
nen sözlere dair olan demeci üzerinde görüşüldü.
Çanakkale Milletvekili Ali Rıza Kırsever'üı,
köy okullarında kullanılan inşaat malzemesiyle
bu işler için tahsil olunan para hakkındaki sözlü
sorusuna, Millî Eğitim Bakanı;
Eskişehir Miüetvekilı Abidin Potuoğlu'riun,
hayvan yemlerine dair olan sözlü sorusuna, Ti*
caret Bakanı;
Burdur Milletvekili Ahmet Ali Çınar'ın, Ada»
na'da yaptırılacak baraj *ve projeleri hakkında*

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu.
(1/390) (Gündeme);

BİRİNCİ

2. .— Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(1/392) (Gündeme).

OTURUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KATİPLER: Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa)
«w

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. - GÖRÜŞÜLEN İŞLER
2. — Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (î/421) [1]

1. — Muş'un Bağlumelik Köyünden olup
Ahino Köyünde oturan Hassooğlu Nezir Toplu'nun ölüm cezasına çarptırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/279) [1]

BAŞKAN — Tasarının tümü hakkında söz
istiyen var mı?
Söz istiyenleri sırasiyle okuyorum. Yazmadık
larımız varsa söylesinler.
İsmail Sabuncu,
Fikri Apaydın,
Salamon Adato,
Reşad Aydınlı,

(Rapor okundu)
BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var
mı? Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiye.nler... Kabul olunmuştur.

[1] 80 sayılı basmayazı tutanavın sonundadır.

[1] 81 sayılı rapor tutanağın sommdadır.
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Hasan Diriçer,
Şfâhin Lâçin,
4
Fahri Karakaya,
Muammer Alakânt,
Emin Soysal .
BAŞKAN — Buyurun İsmail Sabuncu;
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim,
bu Kazanç Kanunu tasarısı, bir çoğumuzun eli
ne bir gün evvel, geçtiği için, 48 saat evvel
almış ölüyoruz ki, kâfi derecede inceliyemedik.
Çok mühim bir kanundur. Haddi zatinde iki
sayfada toplanmış gibi gözüküyorsa da çok şü
mullü ve ticaret erbabı üzerinde yapacağı te
sir bakımından çok mühimdir. Ben şöyle bir
inceliyeyim dedim, daha baş tarafında, birinci
maddede takıldım. Bâzı hâdiseler, aldığımız ma
lûmata göre, bu tasarının gerek Hükümetçe,
gerek Geçici Komisyonca, iyi incelenmediğini
gösteriyor.
Bunun bir kısmı Geçici Komisyonun sözcüs$ ve Sayın Reisi tarafından zannederim ki,
kabul edilir bir vaziyettedir. Bunun burada mi
sallerini verirsek kendileri de bu fikre iltihak
ederler zannındayım. Bu tasarıyı yeniden göz
den çeçirsinler. Misalini Ankarada 'ki bâzı tica
rethanelerin gayrisâfi iratları ki, bize bunların
makbuzlarını, getirdiler. Getirdikleri bu mak
buzlarla 1045 senesine kadar 550 lira olan bir
matrah 1561 liraya çıkarılıyor.
Tasarının birinci maddesinde S020 sayılı
Millî Korunma Kanununu tadil eden kanunla
ticarethanelerin gayrisâfi iratlarına yapılan
% 50 zamma da bu matraha ilâve ediliyor. Son
ra yeni yapılan binaların iratları % 25 tenzile
tâbi tutuluyor.
Tasarının hihayetindeki cetvele göre birinci
-sınıf bu matrahın % 400 fazlasını vereceğine
göre bu; hakikatte 400 değil <% 600 ü bulur.
öbürleri de hv nimette artıyor demektir.
1945 e kadar 550 lira vergisi olan bize makbu
zunu da getiren alâkalı zat 55Ö Kra üzerinden
1945 e kâdaı 700 lira Kazanç vergisi verirken
1945 de îdârei Hususiyenin yaptığı bir tadille
vergisi 2200 liraya çıkmış. Şimdi gelen tasan ile
de sekiz küsur biri lira oluyor. lîukümet^ yeni ver
gi ^kanuniari getirmesinin mucip - sebeplerini
îz^ 4 e^rkeffKadanç- Verdisinden ;fcelöe<îlği,
hatırımda, k a l d i ğ ^ a * j g ^ t â & a ^ ^ milyon liı^v^rîdâİ'kyiift^
»aftama^'îati-
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yordu. Hesaplar bu tasarıya göre yapılırsa bu,
27 de durmaz 54 milyonu bulur.
U i t tasarıyı getirHîrken Hükümet, yapaca
ğım «amlar % 50-60 nihayet % 100 derken %
€00 e çıkan zammı komisyonun görmesi lâzımgelirdi.
Bendeniz "bu bakımdan bu tasarının biraz
daha ineetenmesinde fayda mülâhaza ediyorum.
Söhra tasarıda mükellefleri^ bîr tasnifi Var.
Mevcut meriyette bulunan kanundaki tasnifi de
ğ i r m e k doğru değildc1.Mükelleflerin bu ne
vi" Vergilerde alıştıkları sistemi değiştîrmemeli.
Bence bu da acele eimuştur.
Mademki yakında Gelir Vergisi çıkacaktır,
o kanunla gerek Hâzinenin ve1 gerekse mükel
leflerin adalet bulacaklarını biliyoruz. Binaen
aleyh bu bîr iki sente içinde mükellefin alıştığı
üstüleri değiştirmek sakat bir şeydir. Onun için
bence bu Kazanç Kanununun mevcut usulleri
nin değiştirilmesine mahal yoktur.
FİKRÎ APAYDIN (Kayseri) — Muhterem
arkadaşlar, bilinen bir keyfiyettir ki, kanunlar
zaruret ve bir ihtiyacı karşılamak için tedvin
edilirler. Bütçede tasarruf imkânları mevcut
ken ve diğer kaynaklardan gelir temini müm
künken şimdi müzakeresi yapılmak üzere He
yeti Celilehize sunulan tasarının gerekçesinde
denildiği gibi, sehelerdenberi tatBIk edilegelmekte olan Kazanç Vergisi esaslarının, tatbik
sırasında beliren müsavatlszlık ve adaletsizliği
ni gidermek için değil, bendenizin kanaatime
göre, bu tasarının galip karakteri, bütçe açığı
nı kapatmak müiâhazasiyle geth'ilmiştir. Hattâ
o kadar süratle getirilmiştir ki, Hükümet üze
rinde lâyikı veçhile icabeden tetkikatı yapma
dığı gibi, mükellefin gelir takatini, memleketin
ihtiyacını, bünyesini dâhi tetkika lüzum görme
miştir. Bunu bu şekilde mütalâa ediyoruz. Çün1923 Yıhndanbefi tatbik edilen Kazanç Ver
gisi Kanununun bir kısım mükellefler için ka
bul etmiş olduğu esas, işgal ettikleri gayrhnenkullerin iradı gayrisâfisi üzerinden mükellefi
yete tâbi tutulmalarıdır. Hükümet bunun âdi
lâne oîmıyan cihetini ki, hakikatte de böyledir,
bertaraf etmek için "bidayette Heyeti Celiİeniz
bu tasarıyı müzakere etmek;" tizere Gemici "Kömisyoita t e W ^
cip sebeplerin gerçek fcira esist^uz€*fe*âen zSfcretinek suretiyle kânun tasarısın?4 g^rıriîş olduğunu
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dermeyan etmiştir. Hükümetin bu işte lâyık olan j rak, geçen seneye, 1948 senesine dahi sirayeti
tetkikatı yapmadığı bununla da anlaşılıyor ki, i kabul eden bu tasarının kabul edilmemesini ve
Maliye Bakanının huzurunda müzakereler cere i reddini ricadan ibaret olacaktır.
yan ederken filhal mevcudiyetine hepimizin im
BAŞKAN — Saiamon Adato.
kân tasavvur etmediğimiz gerçek kira esasının |
SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın artesbitine imkân olmadığı hakikati karşısında na j kadaşlar; şeker fiyatına yapılan zamdan sonra
sılsa Komisyonun ekseriyeti Hükümetin teklifini I Yüksek Heyetinize sunulan bu tasarı ile 280 bin
terviç etmiştir. Normal bir mesai olarak mad
küsur mükellefe ağır bir yük tahmil edilmektedir.
delere geçilmesi icap ederken, maddelere geçil Bu tasarıdan maada yeni vergiler ihdas etmek
meden Komisyon bu 7şm tetkikmı tâli bir ko I üzere iki tasan daha geleceğine göre hayat pahamisyona tevdi etmiştir. Tâli Komisyon müzake i lılığının tevlit ettiği büyük ıstırap içinde çırpın
re sırasında muhakkak ki bunun harice olan
makta olan vatandaşlar üzerine vergi silindirinin
akislerini ve hakikaten mükelleflerin verim ka | bütün ağırlığı ile geçmeye hazırlanmakta bulunbiliyetlerini göz önünde bulundurarak ağır bir i duğunu görünce teessür duymamak mümkün devergi olduğu hakikatini idrak etmiş olacak ki I ğildir.
yeniden, kendiliğinden bâzı esaslar tesbit etmiş
Hükümetimiz Devletin ağır olan idare mas
ve Hükümet de buna iltihak etmiştir.
raflarını karşılamak üzere yeni vergiler ihdas et
Bundan maada yine bilinen bir keyfiyettir- mek, mevcut vergileri artırmak ve yedi inhisa
ki, kanunlarnı mümeyyiz vasıflarından birisi de
rında bulunan bâzı maddelerin fiyatlarına zam
istikrarlı ve ömürlü olmalarıdır. Eğer, Hüküme lar yapmak yolunu ihtiyar etmekle, kendisi için
tin tasavvuru kuvveden fiile çıkarsa bugün aynı pek basit görünen ve fakat milletin takaıtı ve mem
Geçici Komisyon vergi sistemlerinde esaslı bir
leketin istikbali bakımlarından çok zararlı ve va
reform yapacağı bildirilen gelir vergisinin mü him neticeler tevlit etmeye müsait olan bir usulü
zakerelerini intaç etmiş bir vaziyet ve durumda
kabul etmiş bulunmaktadır.
dır. O halde bir, bir buçuk sene için meriyette
Meşhur Maliyecilerden Totlabos « Precis des
kalacak olan ve mükellefin verim kabiliyetini seiehces et legislation i'inanciers » adlı eserinde :
düşünmeden, bugünkü verginin ağırlığı .altında
« Bu yola sapan Hükümetlerden basan bekle
dahi bir çoklarının emvalinin mahcuz bulunduğu
mek hata olduğunu ve vaziyeti kurtannak için
bir sırada,,az ömürlü, muvakkat bir zaman için,
idare sistemini esasından değiştirmek icabettiğini*
bir tasarının heyeti celilenizin müzakere ve tas
ifade etmiştir.
vibinden geçirilmek suretiyle kanuniyet iktisap
Bu mütahassıs müellifin mütalâasında büyük
etmesinin doğru olmıyacağı bedaheti kendiliğin bir hakikat olduğunu kabul etmek icabeder.
den meydana çıkar.
Hükümetimiz mevcut vergileri artırmak ve yeni
Bu itibarla, esasen vergi mükellefiyetine tâbi
vergiler ihdas etmekle esasen tahamraülfersa bir
olan vatandaşlardan yalnız işgal ettikleri gayri- dereceye varmış olan hayat pahalılığının birkaç
menkullerin iradı safisi üzerinden vergiye tâbi
kademe daha yükselmesine sebebiyet vereceği ka
olan mükelleflere tesir edecek olan bu tasarının
bili inkâr değildir. Bunun neticesi olarak esasen
memleket bünyesine uygun bir şekilde, biraz
çok pahalıya mal olan âmme hizmetlerinin ifası
evvel Sabuncu arkadaşımızın da belirttiği gibi,
için daha- büyük masraflar yapmak zarureti hâsıl
bir tetkik ve kanun tekniğine uygun olarak
olacaktır. Bu fazla masraftan temin için de Hü
etüdden, süzgeçten geçirilmeden, mahza bütçe kümet bir müddet sonra yine yeni vergiler ihdas
açığını kapamak maksadiyle getirildiği neticesi etmek veya mevcut vergileri artırmak gibi çarelere
ne tabiî olarak varmış bulunuyoruz.
baş vurmak zorunda kalacaktır. Bu durum bil
Sabırlarınızı suiistimal etmemek için, muva hassa merkeziyet usulünün en vâsi bir şekilde
fık ve muhalif birçok arkadaşların da bu tasarı tatbik olunduğu memleketimizde kaçınılmaz, bir
üzerinde konuşacakları anlaşıldığına göre, ben- I zaruret mahiyetini alacaktır. Bu yoldan gitmek
deniz ^detaylara geçmiyeceğim.
ten yaz geçilmediği takdirde her şey Devlet içjnMâruzâtım, bu sümmettedarik getirilmiş. olan dir desturu iJe.iladeedfleutehli^eûhı tahakfede
ve birtetkÜça istinat etmiyen, kanun tekniğine I edeceğine katlan. şüphemiz yoktur.
uygun olmayan, hattâ usul .kanunlarını da aşa- j
Geçen gün Bütçe Komisyonund* Maliye Ba-•.-18.-
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kanlığına ait bütçe müzakere edilirken kendileri
ne tercih edilen bir soruya cevaben Sayın Maliye
Bakanımız Meclise yeni kanun tasarıları ile gelmek niyetinde olmadıklarını ifade buyurmuşlar
dır. Sayın Bakanımızın hadiseler tarafnidan tek
zip edilmemesini bütün samimiyetimizle temenni
ederiz.
Hükümet Yüksek Heyetinize sunulan tasarı
nın gerekçesinde; hizmet erbabının vergi yükü
nün hayli ağırlaştmldığını, karineye dayanan
teklifin vergi yükünü diğer mükellef zümreleri
ne tahmile sebebiyet verdiğini bu mükellefiyette
esaslı ıslahat yapmak lüzum ve zaruretine kana
at getirerek mükellefiyetteki adaletsizliği ortadan
kaldırmak üzere Gelir Vergisi tasarısını hazırla
dığını ve bu tasarının alâkadar komisyonca tet
kik edilmekte bulunduğunu beyan etmiştir.
Karine üzerine mükellefiyet usulü memleke
timizde, yine gerekçeye göre, 1923 senesinden
beri yani 25 aenedenberi tatbik edilmektedir. Bu
suretle vergi adaletsizliği eğer varsa 25 seneden
beri mevcuttur. 25 sene beklemiş olan Hükü
metin yeni Gelir Vergisinin kabul ve tatbik olu
nacağı güne kadar; yani bir buçuk sene daha
beklemesi daha muvafık olacağı kanaatindeyiz.
kaldı ki, bu hayat pahalılığı zamanında 280 bin
mükellefin mükelelfiyetini bir misli ve belki
datya yüksek bir nispette ağırlaştıran tasan ile
Hükümet, ağır bir mükellefiyete tâbi olan müs
tahdemin ve memurların vergi yükünü zerre ka
dar tahfif etmiş değildir.
Geçici Komisyon, zevahiri kurtarmak maksadiyle, yüksek vergi veren ve fakat büyük kazanç
lar temin eden, bâzı mükelleflerin vergi nipetlerini indirmek'zorunda kalmıştır. Yüksek Heyetiniz
ce malûm olduğu üzere beyannameye tâbi olan
mükelleflerden senede 50 bin den fazla kazanan
tüccarlar bu meblâğı tecavüz eden kazançları
için, % 80 nispetinde bir vergi ödemektedirler.
Geçici Komisyon bu gibi mükelleflerin vergi
nispetlerini % 8,5 dan % 13, 80 santima kadar
bir hafifletme* yapmıştır. Böyle büyük kazançlar
yapan, müesseselerin adedi mahdut olduğundan,
artırılan vergi miktarlarına göre yapılan bu ha
fifletmenin derede* kulak kabilinden oldu&tı şüp
hesizdir. Mahaza aâ kazanan ve fakat ağır bir mü
kellefiyete tâbi tutulan memur ve müstahdemin
rümte« etki vergileri Ödemeye devam edecekler
dir. Bu suretle verfi tarhiyatm da mevcut olduğu
Hükümetçe beyanı edilen adaletsizlik devam ede
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cek ve bu adaletsizliğe tasarının ihdas ettiği yeni
bir adaletsizlik inzimam edecektir. Fakat buna
mukabil bütçe açığını kapamak için yeni varidat
temin edilmiş olacaktır. Hükümetin gerekçesinde
yüksek ahlâk ve adalet kaidelerinden bahsetmek
suretiyle Örtmek istediği bu gayeyi Geçici Komis
yon tebarüz ettirmekten kendini alamamıştır. Ta
sarının gayeside bütçe açığını kapamaktan ibaret
bulunduğu ve bu açığı tasarrufla kapamak müm
kün olduğu cihetle memleketimizde bir kat daha
zorlaştıracak olan bu tasarıyı kabul etmemenizi
rica ederim. Takdir Yüksek Heyetinizindir.
REŞAD AYDINLI (DendzK) — Sayın arka
daşlar, memleketin ve Bütçenin hakiki gelir kay
naklarının takat ve mahiyetini nazara almadan
sadece ihtiyaçlarını öne süren Hükümet bu zih
niyet içinde yeni bir Kazanç Vergisi Kanunumu
Yüksek Huzurunuza getirmiş bulunuyor. Bu
kanun tasarısı karşısındaki nofctai nazarımızı şu
suretle (açıklamak istiyoruz.
Arkadaşlar, malûmdur ki, iradı gayrisâfili
mükellefler için 2395 sayılı Kanunun kabul et
tiği nispetler, 4040 sayılı Kanımla zam görmüş
bundan sonra neşrolunan 4437 sayılı Kamın Ka
zanç Vergisini ikinci defa artırmıştır ve bununla
da iktifa edikniyerek 4565 sayılı Kanunla bu ver
ginin mükeHeflemden kısmı mühimmine otur
duktan evin senelik kirası tutarı kadar bir zam ya
pılmıştı. Bu zamlar gösteriyor ki, harb devam et
tiği müddetçe iratlı mükellefler, eski vergi mik
tar ve nispetleriyle bırakılmayıp ahvalin icabet
tirdiği zamlar yapılmış ve bu suretle bu zümre
mükelleflerin yükü âzami haddine çıkarılmıştır.
1940 yılından itibaren yapıkta zamların mesnedi.
fevkalâde hallerin devamı olduğuna göre bu fev'kaılâde haller kalkmaya başladığı andan itibaren
artık esnafm yeni bdr zamma değil, bilâkis o buh
ranlı devreler için yapılan zamların tenzilini
beklediği şüphesizdir, esas vergi nispet ve mik
tarı esnafın takatini aşmış olduğundan, ahval ne
olursa olsun bir zam daha yapılmasına imkân ol
madığı aşikârdır.
45(35 sayılı Kanunim tedvin edildiği 1944 yı
lındaki ticari kazançlarla işbu 1949 yılındaki es
naf kazancının mukıayefle.jfcabul etmez bir düşük
lük gösterdiği iaahtan varestedir. Bşıaenaleyh
ortada' 1940 yılı için esnafm vergisini ^Hnaltecek olan bir durum değil, bilâkis 1944 •nazaran
tenzilât yapılmasını gerektiren bir hal mevzuuba-
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his olduğuna göre zam tasarısı yersiz, haksız ve ,
ezicidir. 1940 yılından itibaren vergi miktarları- s
ıra yapılan zamlar mükellefiyeti ağırlaştırdığı \
gibi, 1942 ve müteakip yıllarda yapılan umumi j
bina tahrirleri bu iradı gayrisâf ileri yeni ve yük- '
sek rayiçlere göre tesbit ettiğinden ve 1940 - 1949
yıllan arasındaki inşaat için de yeni iratlar kon
muş olduğundan yeni zamlarla artan vergilerin j
yeni yüksek matrahlarla bir foat daha ağırlaştığı j
izahtan müstağni bulunmaktadır. Binaenaleyh j
iradı gayrisâfİM mükelleflerin halen ödedikleri j
verginin artırılacak tarafı, kanaatimizce kalma- j
mıştır. Bu cihetler nazara alınmadan yapılacak j
bir zammın tediye takati haricine çıkmak sure- j
<tiyle tahsil kabiliyeti bulunamıyacağı ve bu ağır i
zam karşısında birçok esnafın terki ticaret et- j
<mek zorunda kalacağı şüphesizdir. Bu ise içtimai |
perişanlığın şiddetini artıracak mahiyettedir.
!
Zammm «esbabı mucibesinden biri de iratlı i
mükelleflerin iradı az bir mahalde çalışarak bü
yük kazançlar sağladıkları ve buna mukabil az !
vergi verdikleri hususu ise bunun 280 bin iratlı j
mükellefe teşmil edilebilecek bir görüş olmıytaca- J
ğı tabiîdir. Bilhassa bu sebebin hedefi olan bir •
zümre harb sırasında bâzı gayrimeşru vasıtalara !
baş vurarak büyük çapta kazançlar sağlamış i
kimseler ise, işbu vurguncu ve soygunculara j
münasip bir vergi ile teklif etmek gayesiyle ha- i
reket ederken, yüzbinlere varan ve ekmeğini |
normal ticaretle temin eden esnafa, tahammül j
edilmez bir vergi yüklemek tehlikeli bir usul- j
dür. Esasen bu şekilde gayrimeşru kâr temin et- i
miş olan bir zümre için kanuni takibat ve karşı- \
layıcı tedbirler almak lâzımdır. Ve sonra bunla
rın vergi zamları ile tedibi kâbîl değildir. Böy
le bir görüş, basitin de altındadır.
?
Kaldı ki, hazırlanan tasan 1949 vergilerinin
bu zamlarla istifasını derpiş etmekle beraber, j
hakikatte bu vergi 1948 takvim yılı faaliyetin- !
den mütevellit bir müddete raci olduğundan, bu j
tasarı ile mükellefler 1.1.1949 tarihinden iti
baren değil, bir sene evveline teşmil suretiyle
bu vergiye esnaf 1.1.1948 talihinden itibaren
tâbi tutulmuş oluyorlar. Bu nasıl olur? Bu bir
kanundur, hiç kanun makabline şâmil olur mu? j
Görüyorsunuz ki, bu tasan sadece'haksız, yer- î
jtt&'-ve.-Asiet değil, aynı zamanda hukuku umu- S
miye -prensiplerine de aykın bulunmaktadır, j
1 k 1:1948 tarîhîöde o herhangi bîr işe başlıyacak

c t o hır. mükellefi» -tutacağı .datekâmn ir-âdiyle
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Kazanç Kanunundaki vergi nispetine bakarak
kendisine göre hesaplar yaptığı ve yapacağı ti
caretin mükellef olduğu vergi tutarını göz
önüne alarak o işe başladığı malûmdur. Hattâ
irat fazla ise mevcut nispetler dahilindeki bir
verginin ağır geleceğini gördüğü takdirde o ti
caretten vazgeçtiği de yüksek malûmunuzdur.
Eğer mükellef işe başladıktan bir müddet son
ra geçmiş müddette ait vergileri artırılacak
olursa bu vaziyetin ticaret erbabının hesapları
nı bozacağını ve bilhassa vasıtalı veya vasıtasız
olsun, her vergi intikali bir mahiyet arzettiğinden makable teşmil edilen hüküm neticesi itiba
riyle bunu intikal ettirmeye imkân bulamıyarak
sinesine çekmeye mecbur kalacağı bu vaziyetin
tüccarın tediye kabiliyeti mahdut ise işi terk et
mesine hattâ iflâsına kadar gideceği izahtan va
restedir.
Hiçbir şey olmasa bu geçmiş seneye şâmil
olan zammı sermayeden çıkarıp vermek suretiy
le bu zammın bir nevi sermaye vergisi veya var
lık vergisi mahiyetini alacağı şüphesizdir. Her
cihetten haksız, adaletsiz ve ağır olan bu zam
bilhassa nispetlerde derpiş ettiği %40ü gibi akıl
almıyacak nispetlerle zam denilen mefhumun
dahi hudutlarını aşmış 'bulunmaktadır. Hayır
dan ziyade şerre sebep olacağı muhakkak olan
bu aşırı zam tasarısının kanuniye! kesbetmesi
ne Hazine ne de mükellef bakımından kârlı olmıyacaktıv.
Hulâsa bu, yanlış bir yoldur arkadaşlar, bu
yoldan dönmeliyiz.
Bu ifadelerimi rakamla da Yüksek Huzuru
nuza arzetmek isterim. Herhalde bu Yüksek
huzurunuza arzedeceğim rakamlann karşısında
Sayın Malîye Bakanımız elbetteki ya yanlışımızı
bulmak veyahut da bu hakikati kabul etmek mev
kiinde kalacaklardır.
Arkadaşlar; 1939 senesinde gayrisâfi iradı
550 lira olan bir dükkânı misal olarak ele alıyo
rum. 1939 senesinde 550 lira gayrisâfi iradı olan
bu dükkân, Kazanç ve Buhran Vergisi olarak
Hükümete 297 lira vergi vermekteydi. 1940 se
nesinde aynı dükkân 358 lira 87 kuruş vergi ver
miştir.. 1941 ve 1942 senelerinde bu vergi 420
lira 75 kuruşa çıkmıştır. 1943 senesinde gayrisâfî iradı 550 lira olan dükkân 739 'lira 75 ku
ruş ve nihayet 1944 -1945 senesinde gayrisâfi
iradı 550 lira: olan bu dükkân 1279;-lim 75 kuruş
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vergiye tâbi tutıütt*u|t»r. 1946-1947 ve 1948
yıllarında SSİ02 üra 17 kuruş bîr vergi vermeye
mecbur kalmıştır. Bu arada yukarda arzetiiğhn
gibi birinci fevkalade zam 3823, ikinci fevkalâde
zam 4040, üçüncü fevkalâde zam 4437 ve dör
düncüsü de, artık ona fevkalâde zam mı diye
lim, ne diyelim bilmiyorum, yani 297 lira olan
yergiyi 2202 liraya çıkaran dördüncü kAnun da
4565 sayılı Kanundur ki, bu fevkalbeşer bir zam
kanunu gibi bir şeydir.
Şimdi arkadaşlar; Hükümet tekrar Yüce Ka
mutayın huzuruna beşinci bir kanun getirmiştir.
Acaba gayrîsâfi iradı 1939 senesinde 550 lira
olan bir dükkân, tabiî 1945 senesinde bu gayrisâfi irat artırılmıştır onu kaydettikten sonra, bu
dükkân bu kanuna göre Ankara'da acaba ne
kadar vergi verecektir?.
Arkadaşlar; Hükümetin bize verdiği taşan
daki nispetle bunu hesap edecek olursak elimize
geçecek yekûnu arzediyorum:
Yine Kanuna göre % 350 nispettir. Buna göre
8196lira 29 kuruş verecektir. (Yanlış sesleri).
Çok sayın arkadaşlarım; 1939 senesinden aynı
matrah olarak 297 lira vermekte iken, arzettiğim
gibi 1948 senesinde mükellef 2202 lira vermiştir.
Dört defa zam yapılmak suretiyle bu defa, bu
vaziyet, tekrar arzediyorum, nispet birinci sı
nıf tüccar olduğuna göre, bu tüccar 8 796 lira
25 kuruş vergi verecektir. Malûmu âlinizdir ki;
bu kanun tasarısında tüccarlar, dört sınıfa ay
rılmıştır. Bunlar, birinci, ikinci, üçüncü ve
dördüncü sınıf tüccarlardır. Şunu itiraf etmek
lâzımdır ki; dördüncü sınıfa dâhil olan esnaf,
bu kanun muvacehesinde fazla vergi vermiyeeektir. cüz! miktarda onun vergisine de bir zam
yapılmaktadır. Fakat diğer ikinci ve üçüncü sı
nıf mükellefler birinci sınıf mükellefe tahmil
edilen, şu grafiği lütfen müşahede ediniz, aşa
ğı yukarı aynı vaziyette biri zamla karşı karşıya
bulunmaktadır.' Buh durumu-böylece Yüksek Hu
zurunuza arzettikten sonra kabul etmek, yahut
da bunu haddi lâyöaneirca etmek elbetteki Ka
mutayın bileceği 'bir içtir. Yalnız müsaade bu
yurursanız biz: bir noktaya işaret etmek istiyoruz.
Ve demek istediğimiz fikir şudur: Hükümet bu
zamlarla bir ffisit.•' daire içine* düşmüştür. Zam
yapılıyor, vergi* • ağırteştırriryor, dolayısiyle
bütçe kabarıyor. Fakat arkadaşlar; bütçe netice
itibariyle âmmeni»: hizmeti için harcadığımız pa
ralarla doludur. Bir misal olarak; Ordu dün şe
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keri Hû kuruşa alırken bu defa'180 kuruşa Alı
yor ve kilo basma 70 kuruş fazla par* ödüyor.
Demek ki, yapmış ^ d u g ^ u z zammın* bir, k»mt
bu farka gidiyor. Fakat böylece bunu diğermad^
delere teşmil etmek mümkündür. Meselâ' burada
bu vergi böylece esnafın sırtına yüklenince oda
müstehlikin sırtına yükliyecektir. Müstehlik nihayret karşımızda memur kütleaidir, Köylüdür.
Onların sırtına yüklenecektir; Şüphe: yoktur ki,
müstehlik olan köylü bu karşılaştığı şart karşı*
smda o da alnının teriyle elde ettiği mahusulünü
fiyatlandıracaktır, hakkıdır. Fiyatlanau gıda
maddeleri başta her türlü fedakârlığı onun için
yaptığımız Ordudan misal almıştım. O da daha faz
la para sarf etmek suretiyle ihtiyacını giderecek^
tir. Görüyoruz ki, biz vergilere zammediyoruz, es
naf vergiyi müstehlike aksettiriyor ve müstahsil
olan kütleye. M üstahsılda çıkardığı mala zamme
diyor. Bir dairei faside içerisinde mütemadiyen
zamlardan müteşekkil bir Byfel Kulesi yapıyo
ruz.
Ne olacak? Öyle zannediyoruz ki, zaten pa
ramızın kıymeti 7 Eylül Kararlarından sonra bir
hayli satmalına gücünü kaybetmiştir, bu vaziyet
karşısında istihsal hacmiyle mütenasip olmıyan
Türk Parası daha çok düşecektir. Bu ise tehlikeli
bfr yoldur. Çünkü sonunda enflâsyon vardır.
Samimî olarak kanaatimiz budur. Binaenaleyh
bu yolda devam etmenin mahzurlu olduğunu mü
talâa ediyoruz.
Müsbet olarak birşey tekili' edebilir- miyim?
Şahsi görüşüm şu anda şudur ki, bu nispetler
çok yüksektir sayın arkadaşlar; neticelerini arzettim, çok yüksektir. Bunu haddî lâyikm»
irca edelim.
Yine şahsi bir mütalâa olarak gerekçedeki
bir noktaya takılmak isterim : Gerekçenin ikiner
sayfasının ortalarında Hükümet bu kanun tasa*
rısını kabul ettirmek için diyor ki; «Sekiz bft*
küsur beyannameli mükellefin Kazanç Vergisi
ve zamları olarak 67 milyon lira ödemelerine mu
kabil, gayrisâfi irat karinesine göre vergiye tâ
bi 280 küsur bîn mükellefin Kazanç Vergisi v*
zamları tutarının -27 milyon lirayı aşmaması da
bu hususta bir fikir vermeye kâfidir.» Şahsan .
bendeniz buna nasıl iltihak edeceğimi bilemiyo
rum. Neden?
Yapmış olduğum araştırmalara göre, yalnız
Ankara'da 8 bin mükellef t a r t » , 100 eksik'
veya fazla. Vasati olarak bunlara 600 lira Ka-
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zanç vergisi vereceğini kabul etmek mümkün ola- I
cağına göre, yalnız Ankara'dan beş milyon lira
Kazanç vergisi tahsil edilmesi icabeder. İstan
bul'un ticaret bakımından, bilmiyorum, yine
hataya düşmüş olabilirim, on misli olsa, beş
misli olsa, yalnız istanbul ve Ankara mükellef
leri bize 27 - 30 milyon liralık bir Kazanç ver
gisi vermekle karşı karşıya bulunuyor.
Bu vaziyet karşısında bu ifade acaba hakika
te uygun mudur?
Binaenaleyh, bu bakımdan biraz daha mese
leyi derinleştirmek istersek, ovakit Sayın Ba
kandan, Türkiye'de mevcut olan mükelleflerin
katagorilere ayrılarak hepsinin ne miktar oldu
ğunu sormak ve bunlar üzerinde bu kanunun tat
bikatını bizzat yapmak gibi bir yola dökülmek
iktiza eder. Şimdilik, böyle bir sual tevcih etmiyeceğim. Hükümetin vereceği izahatı dinle
dikten sonra, bu noktai nazarımı muhafaza edip
etmiyeceğimi, müsaade ederseniz, tekrar açıklıyacağım.
Binaenaleyh arkadaşlar, bu kanun bu halile
kabul edilmemelidir. Hiç olmazsa bu nispetler
haddi lâyıkına irca edilsin.
BAŞKAN — Hasan Dinçer.
j
HASAN DİNÇER (Afyon Karahisar) — Sı
ramı Şahin Lâçin'e veriyorum.
BAŞKAN — Şahin Lâçin.
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; Hükümetin yüksek huzuru
nuza getirdiği Kazanç Vergisi Kanun tasarısı
iki mucip sebebe istinat ettirilmektedir:
1. Mükellefiyette, teklif adaletsizliğini or
tadan kaldırmak,
I
2. Millî Savunma masraflarını karşılamak, j
Şimdi bunları tahlil edelim. Hakikaten bu ]
tasarı teklif adaletsizliğini ortadan kaldıracak j
mıdır? Bunu rakamların belâğatma sığınarak j
ifade etmek istiyoruz.
İşte size bir mukayese: 1947 senesinde ı
919 798 Kazanç Vergisi mükellefinden 371 mil
yon 164 641 lira tahsilat yapılmıştır. Bunlar
dan 7101 i beyannameye tâbi mükellefler olup
61 milyon 350 374 lira ödemektedirler. Bunun
yüzde nispeti 16,5 tur. 280 bini gayrisâfi irat
üzerinden vergiye tâbi mükellefler olup, 26 mil
yon 112 972 lira ödemektedirler. Nispeti %7,1 |
dir. 307 980 i gündelik gayrisâfi kazanç üzerin
den vergiye tâbi mükellefler olup, 8 244 516 |
lira vermektedir, nispeti % 2 dir.
i
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3755 i istisnai muameleye tâbi olan mükel
leflerdir, 10 198 küsur hin lira •' vermektedir,
nispeti 2;8 dir.
155 i Beynelmilel nakliyat kumpanyaları
acenta ve şubeleri olup 1 960 503 lira ödemek
tedirler, yüzde nispeti % 0,6 dır.
320 800 adedi de borduroya tâbi olan ve olmıyan hizmet erbabıdır ki, bunlar 262 789 250
lira vermektedirler, bunun nispeti de % 71 tut
maktadır.
Hizmet erbabı verginin %71 ini, diğer bü
tün mükelleflerde ancak % 29 unu vermekte
dir.
En yüksek miktar hizmet erbabının omuzla
rına yüklendiği halde 599 000 mükellef ancak
108 366 391 lira vermekteydi. Halbuki tasarıda
hizmet erbabı vergileri olduğu gibi bırakmakta
yalnız gayrisâfi irat üzerinden vergiye tâbi
olanlarla, serbest meslek erbabının vergilerine
zam teklif edilmektedir.
Geçici Komisyon Hükümetin teklifinden ile
ri giderek beyannameli mükelleflerin 50 bin
lirayı aşan kârları üzerinden alınmakta olan %
80 nispetindeki vergiden % 8,5 tan 13, 80 nis
petine kadar bir tenzilât teklifinde bulunmak
tadır. Tasarıda hizmet erbabının Kazanç Ver
gilerine İktisadi Buhran, Muvazene ve Hava
Kuvvetlerine Yardım Vergileri konduğu ve bu
suretle bugüne kadar tahsil edilmekte olan
verginin % 71 i bunlardan alındığı ifade edil
mesine rağmen ne Hükümet ne de Geçici Ko
misyon bunun üzerinde durmamış; onların ver
gisini güya adalete uygunmuş gibi meskût
geçmek suretiyle gayrisâfi irat üzerinden alı
nan vergilerle serbest meslek erbabı vergileri
ne zam ve heyannamelilerden de tenzilât
teklifinde bulunulmuştur.
Yine Hükümet gayrisâfi iradın hakiki kira
lara nazaran elastikiyet hassasından mahrum
ve tamamen donmuş bir mahiyet arzettiğinden
yalnız bu mahiyeti ile kazançları zahirî bir ka
rine olamıyacağından mükellefiyette esaslı ıs
lahat yapmak lüzum ve zaruretine kani bulun
duğundan bahisle gayrisâfi irat yerine gerçek
kira ve gündelik gayrisâfi kazanç karinesinin
tespitini muvafık görmüş ve tasarıyı bu şekilde
hazırlamıştır.
Halbuki geçici komisyon gerçek kira yerine
gayrisâfi irat esasının devammı muvafık bui-
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janş-ve teklif adaletsizliğinin bu suretle gide- i graf ve Telefon îşletmesindeki açıkla yekûnrüefeilecağini mütalâa etmiş ve Hükümet de bu306 milyonu bulmaktaydı. Şimdi bu ıa Ziraat
• na. iştirak etmiştir.
Bankasının borçlu cari hesapları meyanmda bu
lunup bütçeye intikal ettirilmesi icabeden Millî
Bu da gösteriyor ki; Hükümetin vergi hu
Korunma kredisinin. Millî Korunma Kanunu
lusunda müstakar bir siyaseti yoktur. Maliye
nun güttüğü, hizmetlerin karşılığı olan 20 mil
Vekili arkadaşımız komisyonda gerçek kira
yon
liralık masrafla, Ofise 20, Millî Savunma
esası üzerinden alınacak vergi tasarısının ko
cephanesi
14, Demiryolları 3, Ziraat Bakanlığı
nuşulması esnasında mezkûr tasarı aynen kabul
nın
Ziraat
Bankasına 1,5 milyon lira olan borç
edildiği takdirde 47 milyon liralık bir gelir sağ
ları da ilâve edilince açığın 364,5 milyona çı
lanacağını ve bu zam yapılmadan evvel 27 mil
kacağı derhal meydana çıkar. Bu tasarı ile tah
yon liralık bir verginin tahsil edilmekte olduğunu, bu kanunla fazla olarak, tahsili der sili derpiş edilen 20 milyon lira ancak Millî Ko
piş edilen, paranın da 20 milyon lira olacağını runma kredisindeki açığı kapatmaya kâfi gele
bilir. Maliye Bakanı şeker Zammı münasebe
ifade etmişti.
tiyle beyanatta bulunurken yeni vergilerin haGeçici Komisyonun teklifine göre ise; 20
yat pahalılığına müessir plmıyacağmı bildirmiş
milyona mukabil 30 milyon lira fazla'varidat
ti. Halbuki Millî Savunma Bakanı bütçe komis
sağlanacağı maliyece söylenmiş ve bu teklifin
yonunda verdiği izahatta tayın bedelinde geçen
Hükümetçe aynen kabul edilmiş olması da, ver
seneye nazaran % 20, 25 nispetinde bir artış
gi adaletsizliğini gidermekten ziyade, Bütçe
olduğunu söylemiştir ki Maliye Bakanının ifa
açığını kapatmak hedefinin güdülmüş olduğunu
desini kökünden çürütmüş demektir.
göstermektedir.
Hükümet 18 Haziran 1948 tarihinde Yüksek
Her ne kadar Geçici Komisyonca, tasarıda
Huzurunuzda okuduğu proğrammdr, Devlet ida
bâzı tadilât yapılmış ise de bununla sağlanacak
re masraflarının her nevinden mümkün olan
varidat miktarının, Hükümet tasarısındaki tek
âzami kısıntıya gitmek suretiyle bütçe yükünü
liften aşağı düşmiyeceğine kaniiz. Şu halde
hafifletmeye gayret edeceğini, bütçe kısmtılateklifte samimiyet yoktur, bütçede samimiyet
riyle beraber vergilerimizin ıslah] yolunda giri
olmadığı gibi...
şilmiş olan çalışmalara devam olunacağını, bu
İkinci kısma geçiyorum; Millî Savunma mas
arada vergi reformumuzun esasını teşkil eden
raflarını karşılamak meselesi:
Gelir ve Usul kanunlarının Yüksek Meclisçe bu
Geçen sene Millî Savunmanın bütün masraf
yıl içinde kabulü dâvanın hailini kolaylaştıra
ları 476 934 895 lira olduğu halde, bu sene
cağını ifade etmişti. Halbuki görüyoruz ki, kı
Bütçede 462 milyon lira gösterilmektedir. Ara
sıntı yapmak şöyle dursun, geçen seneye nazaran
daki fark 15 milyon lira noksandır. Şu halde
bütçede masraf artmıştır.
bunda da hakikat payı unutulmuştur. Mucip
Vergilerin ıslahı yoluna gidilmiş değil, yeni
sebepler gelişigüzel, hakikatlere dayanılma
den vergiler ihdas edilmiş ve bir kısmı da bir
dan serdedilmiş ve Hükümet kendi kendini
misline yakın bir nispette artırılmış bulunmak
müşkül duruma sokmuş bulunmaktadır.
tadır. Esasen Gelir Vergisi Kanunu tasarısı 1948
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmunuz senesinde kabul edilmiş bile olsaydı 1950 den evvel
dur ki, sekere zam tasarısı geldiği zaman da I tatbik edilemiyeceğine göre 1949 Bütçesine inikas
aynı mucip s»b«pler zikredilmişti. Her halde
ettirilemiyeceği tabiî idi.
Lüks ve Yol Vergileri tasarılarında da aynı yol
Demek oluyor ki bu durum ikinci defa Hü
tutulmuş olsa gerektk. Ayrıca Tekel maddele
kümeti teşkil etmiş olmasına rağmen Sayın Ha
rine de zam yapılmaya başlanmıştır. Bundan
san Saka Hükümetinin ekonomik ve mali duru
sonra kim bilir hangi maddeler ele alınacaktır?
mumuz hakkında katî bir kanaata sahip olmadı
fühkî Bütçe açlğt 262,5 milyon liradan ibaret
ğını göstermektedir Nitekim bunu kendisi de şe
döğildir. Oğuz arkadaşımızın Türk Parasının
kere yapılan zam dolayısiyle Yüksek Huzuru
değeri hakkındaki sözlü sorusu münasebetiyle
nuzda açıklamış bulunmaktadır.
açıkladığı gibi 27 milyon 200 bin lira Denizyol
Biliyorsunuz ki bir soru münasebetiyle konuları Bütçesinde, 16,5 milyon lira da Posta, Tel- / surken-, 17 Eylüle kadar şekere zam meselesini dü-
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sönmemiştik. Fakat bütçe hazırlanırken açık gö
rülünce Millî Savunma masraflarını karşılayabil
mek için zam meselesi ortaya çıkmıştır, buyurdu
lar. İşte yine ayni esbabı mucibe ile Kazanç Ver
gisinin artırılması teklif edilmektedir. Halbuki
Gelir Vergisi Kanun tasarısı Geçici Komisyon da
görüşülürken eski Maliye Bakanı Merhum Keş
mir 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun ge
rek Hazine ve gerek mükellefler bakımından ele
almaeak halde olmadığından, behemehal vergi
esaslarında bir reform yapılması lâzım geldiğin
den ve bunun da ancak Gelir Vergisi tasarısının
kanun halini alması ile mümkün olabileceğini ifa
de etmiş idi.
Şu halde, ele alınamıyacak kadar bozuk olan
bir kanunun tadili suretiyle yeniden mükelle
fiyetler ihdas edilerek vergi miktarının artırıl
masını teklif adaletiyle kabili telif görmemek ikti
za edeı.
Esasen, bir sene sonra tatbikma başlanacak
olan bir Gelir Vergisi Kanun tasarısı Geçici Ko
misyonda tetkik ve bir neticeye bağlamak üzere
olduğu bir sırada, teklifte adalet sağlamak baha
nesiyle, yeni bir vergi tasarısı getirilmesinin doğ
ru olamıyacağma kaniiz. Çünki, bir sene gibi kı
sa bir zaman içinde bu verginin tam bir şekilde
tahakkuk ettirilip tahsilattan semereli bir netice
alınabileceği şüphelidir.
Daha kanuniyet kesbetmeden bir verginin pi
yasada tesirleri ve hayat üzerinde baskıları gö
rülmeye ve havayici zaruriye ve diğer ihtiyaç
maddeleri fiyatları yükselmeye başlamıştır. Dar
gelirli hizmet erbabı ve fakir halkın bundan
çok müteessir ve mutazarrır olacağı tabiîdir.
Sayın arkadaşlar; yukarda da arzettiğim gi
bi, şekere zam yapılıyor. Sebep; Millî Savunma
masraflarını karşılamak için. Kazanç Vergisi
artırılıyor; Millî Savunma masrafları için. Lüks
Vergisi ihdas ediliyor, Millî Savunma masrafları
için. Yol Vergisi için yeni hüküm konuyor; yine
Millî Savunma masraflarını karşılamak için. Fa
kat Bütçeye bakıyorsunuz, geçen sene hiçbir ver
gi artırılmadığı halde, Millî Savunma masrafları
bu seneninkinden 15 milyon lira fazla. Peki bu
terane neden ? Çünkü Millet Millî Savunma hu
susunda hassastır, bu hassasiyetten istifâde et
mek lâzımdır.
Arkadaşlar, bu millet harbe girmediği iıald>:
harbe giren milletler kadar ıstırap çekmiş hattâ
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birçok milletlerden daha fazla hayatın ezici yük
leri altında kıvranmaktadır. Gelir kaynakları
tıkanmış, ödeme kabiliyeti azalmıştır. Bu millet
icabında canı ile birlikte bütün malını vermeye
hazırdır. Fakat şimdi böyle vahi sebeplerle ona
yüklenmek günahtır.
Binaenaleyh Millî Savunma masraflariyle ve
adaletsizliği gidermekle hiçbir ilgisi olmıyan ve
yalnız bütçe açığmı kapatmak endişesiyle geti
rilen bu tasarının reddini teklif ediyorum, ka
rar Yüksek Heyetinize aittir.
HASAN PİNÇER (Afyon Karahisir) — Ar
kadaşlar, Kazanç Vergisine zam yapılmasına mü
tedair olan bu kanunu konuşurken bundan evvel
yapılan zamları ve bundan sonra hazırlanmakta
olan kanunlarla yapılması istenilen zamları bir
likte mütalâa etmek yerinde olur. Çünkü netice
itibariyle bu zamlar ıriükellefin tediye kudretini
alâkalandırması bakımından heyeti umumiyesinin birlikte mütalâası icap eder.
Benden evvel söz alan arkadaşlarımın teferruatiyle saydığı gibi bu sene içerisinde birçok
zamlar yapılmıştır ve daha da Yol Vergisi; Lüks
Vergisi kanunları ile birçok zamlar düşünülmekte
ve hazırlanmaktadır. Bunun haricinde diğer ih
tiyaç maddelerine de kanunla değil ve fakat
kararname ile yapılması mümkün olan bâzı zam
ların da derpiş edilmekte olduğu söyleniyor.
Şimdi bütün bu zamların bu milletin müstehlik
ve mükellefinin tahammül kudretinde midir me
selesini bir an düşünmek ve ondan sonra kabulü
veya reddi hususunda bir kanaate varmak lâzım
dır.
Hepimiz biliyoruz ki bundan evvelki senele
rin kazancı, bol parası bugün piyasada yoktur.
Bugün hizmet erbabının sıkıntısı olanların ma
aşlarına yapılan zamlarla meydandadır. Ticaret
erbabının düne nazaran bugün sıkıntı içinde
olduğu malûm bir hakikattir. Şuhalde düne na
zaran sıkıntıda olan her sınıf vatandaşları alâ
kadar eden yeni yeni zamlara doğru gitmek,
onların sıkıntısını bir kat daha artırmak ve ta
şıdıkları yükü tahıammülfersa bir hale getir
mekten başka bir netice doğurmaz. Bir kanunla
yeni vergiler ihdas.; edilirken evvel emirde dü
şünülecek şey; bu mükellefiyet^ takati olup^lmadiğıdır. Kanunla yergi alabil&ıek için mÜteti
o yergiyi verjeceSc refah seviyesine getirmek lâ
zımdır. Halbuki , milletçe bugün o şeyiyiimm
altındayız. Bu şartlara göre değil vergi'ihdas
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etmek, hattâ vergilerde tenzilât yapmak lâzım
dır.
Bu umumi mülâhaza muvacehesinde Kazanç
Vergisine zamma doğru gitmek bir fasit daire
içinde kıymetleri, fiyatları daima artırmak,
milletin her tabakasını sıkıntı içine sokmaktan
başka bir netice doğurmaz.
Bu kanunun Hükümetçe ve alâkalı komisyon
ca, hazırlanan gerekçesinde Milli Savunma mas
raflarını karşılamak ve Kazanç Vergisinde mev
cut olan adaletsizliği önlemek gibi iki sebep ile
ri sürülüyor.
Hükümetin adaletsizliği önlemek sebebi gay
ri varittir. Hakikat bütçenin kabarık masrafları
nı, yeni vergiler ihdasiyle karşılamaktan başka
bir şey değildir.
Bir defa; yeni vergiler ihdası suretiyle mem
leketi idare etmek, idarede düşünülebilen, çare
lerin en basitidir. Arkadaşlar bu bir marifet
değildir. Vergilere mütemadiyen zammetmekle
icrayı umur etmek, şayanı tercih olsaydı, bütün
milletler bu yolu tercih ederler ve memleketle*
rini refaha kavuşturmak için, vergi yükünü ha
fifletmek için bin bir çareye baş vurmazlardı.
Fakat nedense, Bütçe açığını yeni vergilerle
kapatmak meselesi başta geliyor ve tereddütsüz
bu çareye baş vuruluyor. Halbuki bu, milletin
malî takatini kemirmekte ve taşıdığı yükü ta
hammül fersa bir hale getirmektedir. Burada
Kazanç Vergisi Kanununun gayrisâfî irat esası
nın tevlit ettiği adaletsizliği ortadan kaldırmak
gibi cazip bir sebep ileri sürülüyor. Fakat arka
daşlar bu adaletsizlik asgari 15 senedenberi de
vam etmektedir. Gayrisâfi irat esasına göre alın
makta olan vergi yeni değildir. Bu 15 seneden
beri devam etmektedir. 15 senedenberi gelip ge
çen Hükümetlerin bu adaletsizliği kaldırmayı
düşünmeleri karşısında Hasan Saka Hükümeti
nin bu adaletsizliği düşünüşünü takdirle karşı
lamak lâzımgelirdi, eğer samimi olsaydı. Hakikatta bu, samimi bir sebebe istinat etmemekte,
hakiki sebebi maskelemek maksadı için konmuş
bulunmaktadır.
Gelir Vergisi "Kanunu Komisyonda müzakere
edilmektedir. Bir İfâ sene içinde tatbik mevkii
ne de konulacaktır. İ5 senedenberi devam eden
zam adaletsizliğini bir iki.sene daha devam ettirmemeyi.düşünen Hükümet haldkaten'fikîrlerfcıde gamimî olsaydı; şayanı teşekkür olurdu.
Arz ettiğim gibi bu; tasarı yalnız Bütçe açığım
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kapatmak gayesiyle getirilmiştir.
Gayrisâfi irat karinesinin esası tasarının
birinci maddesiyle şöylece tesbit edilmiştir. 1940
senesine kadar tahakkuk etmiş olan gayrisâfi
iratlara yüzde 75, 1947 ye kadar tesbit edilen
gayrisâfi iratlar % 50 zam yapmakta ve 1947
den sonrası için % 25 tenzilât esası koymaktadır.
Fakat gerekçeye bakarsanız bunun mucip sebe
bini bulamazsınız. Neden zam 1940 dan evvelki
iratlara %75 den İ940 tan sonrakilerde %50
dir ve 1947 senesinden sonrakilerden %25 ten
zil ediliyor. Bunları Hükümet nereden bulmuş,
komisyon nereden bu kanaate varmış. Sadece
bir tahmin ve bir tasavvurdan başka sebebini
bulamadım. Demek ki, gayrisâfi irat karinesi
nin kabulü ve yeni yeni vergi zamları tahmin
üzerine yapılmıştır. Binaenaleyh adalet prensip
lerinin tatbiki iddiasında bulunan Hükümet ve
komisyonun sadece adalet namı altında hiçbir
adedi nispete dayanjnıyan tahminî nispetleri al
ması gibi gayriâdil bir şeyle karşı karşıya kal
mış bulunmaktayız. Sonra bu tasanda bir de
nüfus karinesi esas alınmıştır. Yani nüfusu faz
la olan şehirlerdeki mükellefler fazla bir nispet
dâhilinde vergiye tâbi tutulmaktadır. Cetvellere
göz atarsak bu nispetin %75 le, %400 arasında
tahavvül ettiğini görürüz. Mucip sebebi; nüfusu
çok olan şehirlerdeki mükellefler fazla alışveriş
ederler, iş hacmi orada fazladır, fazla kazanır
lar; binaenaleyh nüfusu az olan yerlerdeki mü
kelleflere nispetle fazla vergi ödemeleri icabeder. Mucip sebebi sadece budur. Fakat gayrisâ
fi irat karinesi içerisinde bu mucip sebebin de
dâhil, olduğu düşünülmemiştir. Gayrisâfi iradı
tesbit ederken irada tesir eden bütün âmiller
nazara alınır. Bir binanın nüfusu iki binden faz
la olan bir şehirde gayrisâfi iradı 100 lira ise,
aynı binanın nüfusu 300 000 den fazla olan şehirde
aynı değildir, belki bin lira konulmuştur. Yani
nüfus esası gayrisâfi irat mefhumunun içinde
dâhildir. Binaenaleyh zaten aynı mefhumun
içine dâhil olan nüfus karinesini aradan çıkarı
lıp ayrıca verginin tezyidini icabettirecek bir
esas olarak kabul etmekte ve buna göre cetvel
leri, hazırlamakta adalet prensipleri yoktur.
Bu suretle büyük şehirlerde oturan vatandaşla
ra fazla mükellefiyetler tahmil edilmekte ve
onların yükü kabili tahammül olmıyacak bir ha
le getirilmektedir. Araettiğim gibi! "bu nüfuS karinM^.' ^amamiyle ^gayriMildii?,' :tama^ı^f&%dr-
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sizdir. Gayrisâfi irat karinesi içersinde münde*
mjçtir.
Sonra arkadaşlar, tasarının ek maddesinde
1948 senesinin vergisi de bu zam esasları dâhi
linde tahakkuk ettirileceği esası vaz 'edilmiştir.
1948 'senesi geldi, geçti. 1948 senesi mükellefle
ri o senettin vergi esasına göre alıp, sattılar.
Bir bakkal tasavvur edin; aldığı peyniri satar
ken dükkân kirasını, vereceği vergisini, ve niha
yet normal kârını hesap ederek ona göre öatar.
Şimdi sattığı malm vergisini eski kanuna göre he
sap eden bakkal da geçmiş senenin vergisini, yeni
kanuna göre yüzde 200, 300, hattâ 400 kadar bir
zamla ist^ınfresmde adaleftle kalbili teMf bir tarafı
yoktur,
Gerekçede ve bu kanunun takdiminde, Ada
let esaslarını iddia eden, adalet esasları getirece
ğini temin eden bir tasarının böyle adaletsiz asaslarla mükellefi, tahammül edemiyeceği bir veci
be ile karşı karşıya bırakması, herhalde iddia et
tikleri adaletin icaplarından değildir.
Tasarının sadece prensipleri üzerinde kal
mak arzusundayım. Maddelere ait mütalâamı, şa
yet tasarının esası reddedilmez, maddelere geçilir
se, maddelerin konuşulması sırasında arzedeceğim.
Her halde mevcut şekliyle bu tasarı bir ada
let getirmemektedir ve her halde mevcut şekliyle
bu tasarı memleketimizin iktisadi bünyesiyle ka
bili telif değildir. Yeni her vergi zammı esasına git
mek dairei faside içinde dönüp durmaktan baş
ka bir netice vermez. Bu itibarla bu tasarının
reddini teklif ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir,
PAHRt KARAKAYA (Elâzığ) — Benden
evvel, eski Kazanç Vergisi Kanununun adaletsiz,
müsavatsız olduğu hakkında saym arkadaşları
mın söyledikleri fikir ve mütalâalara aynen işti
rak ediyorum. Kaldı ki, Hükümet de gerekçe
sinde, ve Geçici Komisyonda, o kanunun adaletsiz olduğunu ve şimdi gelen kanun tasarısının o
adaletsizliği kısmen kaldırmıya matuf bir kanun
tasarısı olduğunu da yine itiraf etmektedir.
Sayın arkadaşlarım; gerek Hükümet, Hükü
met olarak ve gerek Büyük Millet Meclisi, Mec
lis ûlarik, seneterdenberi adaleteiz olduğunu
bildiği bit kanunun tatbik mevkiinden bir an ev,
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II cihetine gitmek, hakikaten artık adaletsizliğin
de fevkinde bir şeydir. Ben bunun tarifini ya
pamıyorum, arkadaşlar.
Bunun üzerinde birçok arkadaşlar konuştu
lar, biraz evvel Hasan Dinçer arkadaşımın da
söyledikleri gibi, Geçici Komisyon, Hükümetin
nüfusa göre vergi nispetleri için esas aldığı ve
dörde ayırdığı sınıfı ve nispeti, altıya çıkarmış
tır.
Komisyonun hazırladığı bir numaralı cetvele
bakıyorum. Nüfusu iki binden aşağı olan bir
I şehirde birinci sınıf bir mükellef, 100 verirse,
|I nüfusu üç yüz binden fazla olan bir şehirdeki
mükellef, 400 yüz verecek. Yani yüze karşı dört
yüz.
Şimdi arkadaşlar; büyük şehirlerde, büyük
kasabalarda oturmak, orada icrayı sanat, icrayı
ticaret, icrayı meslek etmek bir cürüm, müdür
ki, bu vatandaşları bire dört nispetinde bir yer
gi zammı ile karşı karşıya tutuypruz?
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Sonra biliyoruz.ki, büyük dağın da büyftk
gölgesi olur arkadaşlar. Meselâ İstanbul 'da oturan vatandaşların evinden iş yerine gitmesi için
vasıta ve sair masrafları vardır; yiyecek, giyecek, kira gibi, birçok masrafları, iki binden aşa*
ğı nüfuslu şehir v« kasabalardaki gibi midir ar
kadaşlar? Bu nispetin esbabı mudbe*im,ugeB«k<
Hükümetin, gerek Komisyonun gerekçesinde
görmüyorum.
Uzatmryalım, bütün arkadaşlar tenkit *t$ler; biz de elimizden geldiği kadir tenkit «diye
niz ; ne yapacak Hükümet diyoruz. Hükümet d t
yor ki; gelirle masraf birbirini karşılamıyor, pa
ra lâzımgeliyor, bir taraftan da bu parayı ancak
vergilere zamla karıyabilirim diyor. Bh4 ta
raftan da arkadaşlar, bu şekilde sam suretiyle
bir adaletsizlik yapılmış olur, falan diyorlar.
Bunun yapıcı taraf im düşünmek lâzımdır/Bön
de İsmail Sabuncu arkadaşıma iştirak «dryonffli.
Bu kanun acele hazırlanmıştır, Geçici Komisyon
dan da acele çıkmıştır. Bukanunla anfcafc^bir
irat temin edilirse 1949 Bütçesine de o şekilde
irat olarak geçecektir* Bütçenin kabniü ve tarzı
tertibi meselesinde bu kanunun çıkması büyük
bir âmildir ama • bu kadar - büyük, bir aâafetslfl&
ğe:gitmekUa^.büim>bif*^
rm tafAtıyı^teoadayo^tıisgBtte mimtk, e a f a » ^
ytm&4û*üaaştfe^ adfcktü hfc'Mttgi »iııpnH tifttt-

di-^ytûid^^ a d a k t a k i ,9^-400 yükseltmek I
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Ben'bu şekilde bn kanuna reyimi veremem ve
kullanamam arkadaşlar.
Dr. SADÎ IRMAK (Konya) —Muhterem ar
kadaşlar; neslimizin ve zamanımızın bir nevi
alnrvazısı olarmkıdevleti ağa: yükler altındadır.
Bir taraf tan mazinin tasfiyesine devam etmek
\9 laagari hadlerinde bile olaa millî kalkınmayı
temin etmek, diğer taraf tan da vatan müdafaa
sının icabettirdiği kaynaklan hazırlamak elbet»
te bugünkü mecKsierin ve hükümelierin «muzu
na yükltnen en ağır veanesuliyetli bir vazifedir.
Bu şartlar altında, vatandaşlardan yeni ver
gi fedakârlıkları istemekle, açık bütçe kabul et
mek arasımda, bir tercih yapmak zaruretinde ka
lırsak, şüphesiz en'evvel hatim gelecek şık,, aca
ba; tasarruf tedbirlerinde en son imkânlara ka
dar gitmiş miyiz? Buıra* aramaktır. Şüphesiz ki,
hiçbir Hükümet MacMs bir açık bütçe şıkkını ter
cih edemez. Bu gıkların en mesuliyetlisi, en tehHkelisMir.
Tasarruf tedbirleri nofctai nazarından ,Hükümetm ve Meclisin beraberce mesuliyete ortak
olarak, lâzımgelen bâzı noktalarda, hamleler yap
mak zaruretini gördekteyim.
Bâr defa başlanmış olan ve sayılan çok
mahdut olan, teşebbüsler istisna edilirse, istih
sale hianet eteiyen, biiûmuım masraflann katî
surette kesilmesi şarttır. Ondan sonra bizim zen
gin: devletlerden alarak harbin içinde d«hi de
vam ettirdiğimiz foâzı ikülfetter üzerinde hassasi
yetle duıanak lâzımgelir. Kadrolanmızm boyuna
artmasa gibi Bal meyil tasfiye edilmektedir uma
rım. Fakat zengin Devletlerden ahuma bâzı şey
ler ; meselâ kauumm sarahatme rağmen terfilerimiain otomatik oimakfta hâlâ devam etmesi,
mütaaddit defalar, .mütaaddit Hükümetler tara
fından karar altmıa alındığı halde münhaller me
şalesinin iyi ve radikal şeMlde ele alınmam^ ol
ması gibi. Bu münhallerin tekrar doldurulmasını
ciddiyetle önlemeliyiz. Bunlar tasarruf tedbir
lerimizin akfiıyan yerleri okrak karşımızdadır.
Arkadaşlar, hiçbir Hükümet bir vergi zammını
seve seve getirmez ve; hiçbir Meclisde bunu aîkışlıyarak kabul etmez. Fakat nihayet Millet de
Devlet hayatıum ihstaı bakünmdaıt ve açık büt
çe, tehlikesi oimasj ihakımından fedakârlık iste
n^.ioab<^tiği.Tz^tt«a.bii jjrta^â^r^
ç Ü S İ n i ^ Mt&fk. rpaHtikaam; ; « p » k k m i • • göz
ö n p d e iuteRa^.uaacburuz. RaJjffhTimten ariar
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hâlâ komisyondan çıkmamış aknası üzülecek bir
hâdisedir. Bunun mesuliyetini; Meclis <JLaası
olmamız dolay isiyle hepimizin paslaşması icabe
tler. Bendenizce, bu işin müzakeresi uzun sür
müştür. Bu tasarının bu ana kadar Kamutaya
gelmiş olması icabederdi. Bu ümit kayiMiğHaty
zın daha uzun olarak komisyonlarda tutulma»,
kanaatimce isabetli olmamıştır* .-...-•-••;>
Arkadaşlar, bu tasarmm jnÜ23aker«si sirasm-.
da tekemmülünü istediğim iki,nokte vardır. Bin
risi kasaba ve köylerdeki küçak çiftçi gii»
sosyal sınıflar içinde ana unsur^lan, küçük «esn
naf ve imalâtçı daha iyi hhnaye edilmeli^FK
Yüksek Heyetin malûmu olduğu üzere her Dev*
let bilhassa içinde bulunduğumuz' sosyal kase**
galar içinde bu ana unsurları himaye ytrlunâar
türlü tedbirler almak lüzumunu hişsetmekitedir.
Hem ekonomi bakımından hen> «osyai bakan*
dan himaye edilecek olan unsur? bu imalâttı ye en
küçük esnaftır. Bunlar ham maddeyi kendi;
emekleriyle değerlendirmek ;suretiyle ihmal
edilemiyecek ekonomik tesirler ;• yapmakla 4ken;
bunların sıkıntılı bir vaziyete düşmelerine mâni
olmak Devlet için esaslı bir vazifedir. Bu ,itibaıv
la yapılmış hesaplar varsa burada- sınıf takşinv
lerine göre 2, 3 ncü sınıflara ^ ' i l m ı ş
olan,
zümrelerin bir grup daha aşağıya 4 nçü grupa.
nakli büyük bir fark yapar mıîBüme^.jsterim.
Bunun bir hesabını muhtereın : Bakandan ve
Komisyon Sözcüsünden rica etmekteyim,;
Bunlar meyanmda bilhassa İstanbul W mü*him meselelerinden birisi olarak;.büyük kütle
de vatandaşlarımızı alâkadar eden bir mesele
sınai mahiyette olmıyan el emekleri erbabının.;
yorgancılar, terziler, işlemeciler, terlikçüer,
döşemeciler gibi cidden himayesine mecbur ol
duğumuz kalabalık zümrelerin ikinci sınıf ver-;
giden, dördüncü sınıf vergiye bağlanmasıua
keza sosyal adalet ve sosyal politika bakımın.dan bir zaruret görmekteyim,.,,
„, t. •
Benim tekemmülünü istediğim, ikinci bir, joskr
ta da serbeset meslek mensuplarının durumu
dur. Bu yeni tasarıya göre serbest ihesleğe men
sup olan vatandaşlarımızın, bilhassa büyük şe
hirlerde ikinci sınıf bir tüccarın veya muta
vassıtın verdiği vergi ile â^rieâ bin liradan
9 başlıyan 50 liraya kadar M f vergiye Îİİk tutul
masıdır..
•.::.-.-.•••j;.'. .\t:'•:.'l~:> ""'• '•'"J'-r• :'<\,\"'•
. Bir defa teklif Ü û » ^ i f r ) w m & & m m t m &
ren;bu sınıfa &emup;3?ifaftn4tifcı«&^
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EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar;
her şeyin bir kifayeti vardır, bir de hazım payı
vardır. Vergi zammı mevzuunda hazım payı
kalmamıştır. Bardağın üzerine konulan son damla
ne ise, aynı şekli bulmuştur, buna gına gelmiştir.
Bence, bir İktidar Partisi ve yerinde otur
mak istiyen bir Hükümet, bu zamlarla, bu anda
bu vasıftaki bir vergi ile karşımıza gelemezdi,
ben olsam gelmezdim.
Arkadaşlar; bu vergi yalnız alınacaklarla
kalmıyacaktıc, itsat edeceği daire geniştir, vere
ceği rahatsızlık umumidir. Buraya bu vergiyi
20 - 25 milyon alacağım diye getiriyorsun, arka
sından maaşa 20 - 30 milyon zam kanunu getiri
yorsun. Ne bu lahana, ne bu pehriz?
Arkadaşlar, bu memlekette, millî mücadele
de,
bir emri yevmi ile varımızın yüzde kırkını
Bunları arzederken arkadaşlar, gerek İmalât
seve seve, hattâ bâzı şeylerde yüzde yüzünü ver
Vergisi Kanunumuz, gerek Kazanç Vergisi Ka
diğimiz oldu. Fevkalâde zamanlarda ve yerinde
nunumuz ve gerekse yeni çıkarmış olduğumuz
olduğu /akit. meraVket meselesi mevzuubahis
Sosyal Kanunlar bu kabîl müesseselerimizi, bu
olduğu va'ut, bu milletin hiçbir ferdi vergi ver
nevi sanayimizi, bir nevi ufalma hareketine teş
mekten Kaçınmaz. Daha dün bir Varlık Vergisi
vik etmektedir. Mütemadiyen motor kuvvetlerini,
icadettik, ne bileyim, elinde olan seve seve gö
çalıştırdığı insan sayısını tahdit etmek suretiyle,
türdü verdi; perişan olanlar da var.
sanayimizde ve el emeği istiyen sanayi müessese
Şimdi bu vergi hususunda bu devlet neye ta
lerinde bir ufalmıya doğru tehlikeli bir cereyan
hammül
eder? ne yapmalıyız Ne kadar mebusa
almaktadır. Yüksek mükellefiyete tâbi olan bu gitahammül edebilir? Ne kadar orduya tahammül
bi el emeği ile çalışan müesseseler, motor kuvve
tiyle çalışan müesseseler muhtelif vergiler ve sos- j edebilir? Ne kadar mektebe tahammül edebilir?
Bu işler esaslı bir tetkika tâbi tutulup da, bu
yal yükler altmda ister istemez müessesesinden
memleketi nasıl bir yola götürelim,, ne yapalım,
motoru kaldırıp yerine daha iptidai bir işletme
nasıl canlanalım, nasıl yaşıyalım, ilk defa bu
kuruyor ve işçi sayılarını, azaltıyor ve bunu da
hususlarda bir karar verilmesi lâzımdır. Böyle
muvazaa şeklinde yapıyor. Bunun karşısında bü
yapıp da, arkadan ne 10 para maaşa zammede
tün kanunlar manzumesinde bu nevi ayrılış ve
lim, ne de ona karşı on para vergi alalım.
teknik iptidailiği götüren bölünüşü önlemek
Arkadaşlar, tüccar dediğimiz sınıf; onun
icabede?;
mevcudiyeti,
Hazinedeki altın para demektir.
Fakat ne olursa olsun, esas şifa bu nevi ge
Bunu
niye
böyle
zedelesin? Ben kaç tanesine
çici ve bizi ancak bütçeyi açık tutmak gibi bir fe
şahit
oldum;
ben
dükkânı
kapatacağım, işi terkelâketten koruyacak tetbirlerden ziyade ana kanun
deceğim
diyorlar.
olacak olan Gelir Vergisi Kanununun bir an ev
Bir kere zihinler panik yapmış, yani bugün
vel Meclise getirilmesini ilgili komisyon arkadaş
Hükümet,
İktidar Partisi bu vergi işini takdir
larımdan rica etmekteyim.
etmezse vebali kendisinindir. Millete kendini sev
Kanun hakkındaki noktai nazarım; bir zaru
dirmekte bizim bilmediğimiz bir kerameti varsa
ret vardır, bir tazyik altındayız. Bu itibarla muh
onu bilmem, milletin ıstırarında, şunda bunda
terem Kamutayın kanunun tekemmülüne himmet
bir menfaat görüyorlarsa onu da bilmem (Gü
buyurmasın* rica ederim.
lüşmeler).
:BAŞKAN T- Muammer Alakant
Benim teklifim; şu memleketin vaziyetini, bir
MUAMMER A L A Ö N T (Manisa) ^ Ko- ' kere tesbit edelim,'gözümü ynmarim, birçok ve
kâletleri kaldırırım,ne işî tar, Çalışma Ba
BAŞKAN - , Çmhj Sazak. ,
kanlığının? Ne işi; vat- İktisat, Ziraat ticaret Bâ-

balık olmasına rağmen bunların içerisinde haki
ki' refaha erişebilen zümrenin sayısı maalesef tah
minlerimizin çok altındadır. Vakıa adaletli bir
ilâve, yapılmış, komisyon diyor ki; serbest m es
lek, hayatına yeni atılan mükellefler iki sene bu
vergiden muaf tutulacaktır. Bu, çok güzel bir
şeydir. Serbest meslek faaliyetini büsbütün kı
demli olanlara santralize etmek gibi tehlikeli
bir dıu'umdan ; 'kurtarıyor. Biz bu sınıf
mensuplarının yayılmasını ve artmasını istemek
teyiz. Çünki bunlar aynı zamanda kültürü nak
leden kıymetli elemanlardır. Bu itibarla orta ve
küçük şehirlerde yerleşmiş olan serbest meslek
mensupları vatandaşlarımızın vergilerinden, bu
tasarı ile yapılan zamlarda, bâzı indirmeler yap
mak adaletin icabı olur.
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kanlıklarının? Gözümü yumar bu üç - dört ba
kanlığı ve buna benzer bir çoklarını kapatırım...
Yaparım bu işi. Maliye Bakanı benim için «ih
tiyar bir arkadaştır, sözünü dinler geçerim»
derse yazık.
Bununla erbabı namus mahvolur. Bunların
dükkânını, tezgâhını kaybettirirsiniz. Yoksa ben
bununla bir iş yaptım demek kadar bir bedbahlık tasavvur edemiyorum.
Onun için beu evvelâ yemin ederim, bu ah
val tavazzuh edinceye kadar memlekette gidile
cek yolu şimdiden kabul edelim ve ne de maaş
lara zam edelim. Biz evvelâ bu yoldan işe başlıyalım. Ben bunun için takrîr veriyorum; yük
sek müzaheretlerinizi rica ederim. Bunu bir
memleket sevgisiyle ve Partiniz namına sizden
rica ediyorum.
SADÎ BEKTER (istanbul) — Kıymetli ar
kadaşlar; her yeni vergi muhakkak ki, büyük
akisler yaratır. Bu itibarla ne kadar adaletsiz
olursa olsun, eski vergi en iyi vergidir. Bu ma
liyede bir nazariye olarak yer almıştır. Fakat
bununla hiçbir zaman bariz adaletsizliklerin iza
lesi yolunda, bir çalışmayı önlemek gibi bir pren
sip mânasına kabul etmemek gerektiğini takdir
buyurursunuz.
Biz bugün Kazanç Vergisinde mevcut adalet
sizliğin izalesinin gerekeceğine dayanan bir
kanunun müzakeresiyle karşı karşıya bulunmak
tayız. Binaenaleyh tenkitlerimizi bu zaviyeden
tevcih etmek ve vergi sistemimizde adalet esası
nın derecei teminini bir kere daha topluca göz
den geçirmek mecburiyetindeyiz. Bugün Vari
dat Bütçemizin kalemleri artısında yer alan vası
talı ve vasıtasız vergilerin serpiştirilme nispet
leri hakikaten vergi sistemimizde esaslı revizyo
nu icabettirecek kadar vergi adaletsizliğini orta
ya koyan vaziyettedir. Hiç şüphe yok ki, bu
bîr vergi reformu ile temin edilecektir ve ana
temel olarak bunun için Gelir Vergisini bekli
yoruz. Şimdi vatandaşın Devlet masraflarına
iştiraki bakimından vaziyetlerini kısım kısım mü
talâa ettiğimiz zamaıi ziraat erbabı doğrudan doğ
ruya vergilerle ve vasıtalı vergilerle tamamfyle
teklif edilmiş vaziyettedir.
İşçi emeğini, bir ücret mukabilinde satar.
Memur emeği ile kafasını ücret mukabilinde sa
tan vatandaştır. Teklif bakımından âzami haddi
bulmuş. Ticaret eıbabmın ve diğer meslek erba-

-
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I bınm vasıtalı vergilerde hissesini, vergiye tâbi
I olan diğer vatandaşların hissesyle karşılaştırdı| ğımız zaman, bunların yüklendiği miktarın, ka
zançları nispetinde, iktidarları nispetinde olma
dığı açık bir hakikattir.
Buna mukabil ticaret erbabının doğrudan
doğruya vergi yolu ile ödediği miktarın Kazanç
j Vergisi içindeki ödeme nispeti de görüyorsunuz
ki, mahduttur. Binaenaleyh bunu gerek vasıtalı
vergilerimizin hacmi, gerekse bu nispetsizlik dolayisiyle ayarlama yolunda bir çalışma yapma
da prensip itibariyle bîr isabet vardır. Yalnız
I bizim Kazanç Vergisi sistemimiz çok mahdut mik
tarda beyannameye ve bunun üstünde de karine
ye dayanan bir vergi sistemi bulunduğuna göre
burada adalet tesisi yolunda yapılacak çalışma
nın müşkülâtı daha başlangıçta karşımıza çık
maktadır. Şimdi Hükümet teklifi bu zaviyeden
Komisyonda inceleniyor. Komisyonda incelen
diği zaman ticaret erbabının beyannamelileri, beyannamesizleri nazarı tetkikten geçiyor ve netice
de karşımıza bir teklif geliyor. Bu teklifte beyannameli tüccarların vergilerinde bir indirme,
iradı gayrisâfi üzerinden vergi veren tüccarların
vergilerinde bir yükselme vardır.
I
Şimdi bir adalet tesisi bahis mevzuu olduğu
na göre hakikaten beyannameli tüccarların vergi
nispetlerinde bir ağırlık müşahade edip bu ada
leti indirme ile sağlamak düşünülürse o takdir
de icabeder ki işçi ve memurun ödediği kazanç
I vergisi üzerinde de aynı hassasiyeti gösterelim
ve bunda da bir indirme yapalım. Bu yoktur. Şu
halde bir kere komisyon Hükümet teklifinin der
piş etmediği bir mevzuda itihazı karar ederek
huzurunuza gelmiş bulunmaktadır.
I
Denilecektir ki, beyannameli mükelleflerin
i ödediği % 79 a varan vergi ağırdır, hakikaten
tahammül edilmesi güçtür. Binaenaleyh tüccar
vergilerinde bir ayarlama düşünüldüğü zaman
bunlar da mütalâa edilmiş ve bir indirme yapıl
mıştır Yalnız burada adaleti ortaya koyan ölçü{ de bir yanlışlık vardır. Beyannameli tüocar dei diğimiz sınıf yalnız ticaret kazançlariyle iktifa
i eden bir sınıf değil, bu kazançlarının dışında
j başkaca gelirler temin eden kıymetlere, servet1 lere sahip olan kısmı, teklif adaletinde bu nispe
ti bu dereceye yükselttiğimiz zaman bugünkü
vergi sistemimize nazaran bu çeşit gelir kaynak
larında telif imkânsızlığını müşahade ettiğimiz
I içindir ki bu yükseltmeyi yapmış bulunuyoruz.
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mmdan, ne Devlet masraflarına karşılık temini
sebepleri bakımından izah edilemez.
EMİN SOYSAL (Maraş) — Maksat adalet
temini değil, açığı kapamak.
SADİ BEKTER (Devamla) — Diğer cephesi;
ortaya yalnız nevi iştigal nazarı itibara alınarak
bir tasnif yapıldığı için yalnız kunduracı diyor.
Kunduracılar arasındaki küçüğü, büyüğü tefrik
etmiyor. Meselâ istanbul'un İstiklâl Caddesinin
Nuri Çapa'sı, ismail Kemal'i, Aris'i aynı karine
üzerinden ne nispette vergiye tâbi tutuluyorsa
mahalle arasındaki kunduracı da r kundura yapı
cısı da aynı nispette vergiye tâbi olması teklif
«diliyor.
yor. ^C" ;:;,:•::-/:.::W--'
Diğer bir cihetinden işi mütalâa ettiğimiz za
Şimdi Komisyonun bu şekilde huzurunuza,
man; birinci sınıfa ayrılmış esnaf ve tüccar^ daha
hükümetin teklif etmediği bir indirmeyi getirmiş
ziyade tüccar demek lâzım, meselâ radyo satan
olması keyfiyeti biraz da Parlemanter çalışma
lar, gramofon, plâk satanlar, yenisini satanlar
t*i2amıza uymıyaeak şekilde mütalâa edilmek
da kullanılmışını satan da birinci sınıfta tek
lif ediliyor. Zannederim ki kazanç bakımından
^ i m d i buradan indirilen kısmı tutuyoruz,
bu adamların karinede bir beraberlikleri yok
#&&r' î^âıajamesi» mükellefler üzerine yükli- tur. Bu şekilde hazırlanmış olan bir tasarının
yomz. V* buldan da kademelendiriyoruz, gayri
bugün müzakeresine geçmekte zannederim ki
illi- irat r karinesini güre kademelendiriyoruz,
büyük bir isabetsizlik olacaktır. O itibarla ben
sınıflara ayırıydiüfir. Btı* kademeler karkıeye dadeniz ilk olarak şu teklif i. arzetmek isterim:
yaadı^ıiçİTivnev'i ticareti esas tutuyoruz. Ona
Kazanç Vergisi Kanununu adalet tesisine
rf8*& difîtt&tekUfcvnispetî koyuyoruz. BKmizde
inanarak
istediğimiz ölçüde adalet tesis etmek
bit lîate'-fmrdır. Bu listeye göre, baştan aşağı
maksadiyle
daha enine boyuna tetkik etmek
tarıyoruz ve bunlar karine ile her sınıf gayri
üzere Bütçe ve Maliye Komisyonlarından teşek
afcft JraaVföre n« kadar teklif edikeisği tesbit
kül edecek Karma bir komisyona havalesini rica
edeceğim.
Yalaıe, bir taraitan adalet yapayım derken,
Şayet bu teklif mazharı kabul olmazsa o
diğer taraftan da bariz adaletsizlikler ba§byor.
takdirde kanun metni üzerinde bâzı değişiklik
atkaMeriyte aneleyim. İstanbul'dan misal ve
ler, acele olduğu için isabeti derecesini tâyin
receğim. Bir şekerci, 315 lira gayrîsâfi iradı
edemem ama bir kısmı esnafı teklif bakımından
:
var. BugOakü jö««BiataygÖrei«0© îfe* v«rgi ödüen
alt dereceye geçirmek noktasından hazırla
-y*r. Yıiıi tekiife naearan bu v«rgi 1425 liraya
dığım
bir teklifi de yüksek tasvibinize arzede^dııyör.'Bümiyorum, adalet tesisinde bu kadar
ceğim.
flijtt^rift^
çünkü bu, bir ana kanun değildir,
Bunlar arasında terlikçiler, ağaç tornacıları,
*öa kanun olsaydı o zaman münakaşa etmek imdöşemeciler,
radyo ve gramofon tamircileri,
ÖtBl oltbilirdi. Hayııv muvakkat olduğunu iddia
:>
kullanılmış
radyo,
gramofon ve plâk satanlar..
«fciğ$wfe, g#^i'' Biahryette bir adalet sağlıyaca:
BAŞKAN — Sadi bey, bunları maddelere
finı iddia ettiğimiz bir kanunda 500 lira 1425
geçtiğimiz vakit söylersiniz.
SADİ BBKTBR (Devamla) — Yalnız bu
' • Wkqfife ^tMSâ,^Î2ö lira irat ÜEermdeİJttgün
i
noktaları
umumi olarak tebarüz ettireyim: Bi
İ l f $W vti^N&J î * n i kanıma göre telfiif miktarı
!
risi
bu
şekilde
bir kısım esnaîm derecelerini
î»2 ii«ya 4lk^or- E^jannederim ki, bir adalet
V a 11 lül dttjprocginde olan kanun yapıcıları için dördüncü sınıfa nakletmek yolunda bir teklifim
^mâimf#$^m
yükleme'keyfiyeti hiçbir su- olacaktır. Terkir ticaret edenler, 1 .,12 . IS48
Ke adalet tesisi bafcı- tarihinden itibaren terki ticaret etmiş olanların

Bir topiaatıâa bu çeşit ticaret erbabaıdan bir
*atıiıl£*d«sintfaı»*deyim : G*Hr Vergisi tanrısı
iteviaâeMa kcoraşma^ yapıUyordu, vergi nispeti
.toje-ind»: afinakaşa esreyametmektedir. Tasarı
da zikredilen nispetin ağırlığı ve hafif ligi üze. »inde duruluyor ve bugünkü Kaaanç Vergisiyle
bir tüccarın diğer gelirleriyle ne nispette teklif
«dikliğiyolunda ufak bir hesap yapılıyor. Kar
şımıza şöyle bir netice çıkıyor : % 79 a kadar
vergi veren beyannameli bir tüccarın diğer emlâk, tahvil şu ve bu geliriyle, vergi matrahında
3»r almıyan gelirleriyle, bütün iktidarı malisi
hesap edildiği zaman, devlete bu iktidarı üzerin
den verfci ııispieti % 27 civarında tahakkuk edi
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lu sakim bir yoldur. Bizzat Hükümetin iktida
yeni kanun hükümlerine tâbi tutulması keyfi
yetinde bir adaletsizlik vardır. Bu, bir hükmü
rını, iş gücünü, otoritesini zaıfa uğratan bir
makabline teşmil, etmek olur. Bunu da kanunun
şey olur.
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren terki tica
Tasarıyı tetkik ettikten sonra bâzı vatan
ret edenler hakkında yeni kanun tatbik edilir
daşlarla temas ettim. Bir vatandaş bana bir* mek
şeklinde teklif etmekteyim.
tup verdi. Mektubun başında şöyle yazıyor:
Tekliflerin: muhtevası arasında bir de şehir Ben, yalnız başıma çalışan bir fotoğrafçıyım.
Çalıştığını dükkanın gayrisâfi iradı'720 liradır.
ler meselesi vardır. Şehirler arasında bir tefrik
yapmak prensipi isabetli olabilir, yalnız bu
Yeni Kazanç Vergisi Kanununun Komisyon
prensipin ölçüsünü iyi bulmak lâzımdır. Büyük
dan çıkan maddelerine göre benim vergi mat
şehir hangi nüfustan başlar, 100 bin nüfuslu
rahım, 720, bu miktarın yüzde ellisi 1Ö&0 lira. büyük şehir.. için kabul etmekte isabet düşünü d ı r lebilir. Fakat 100 binden yukarı şehirler için
Yine bu. kanunun ayırdığı sınıflardan biz
bir tefrik düşünmeye mahal, olmasa gerektir.
üçüncü sınıfa girdiğimize göre bu 1Ö8Ö lira
Çünki ;büyük şehrin bir hususiyeti de rekabet
nın yüzde .yetmiş beş;fa.zlasiyle , 1890 -.lira,
mevzuunun çok geniş olması keyfiyetidir.. Müs
10 lira ruhsat tezkeresi, 50 lirada belçdiye tez
tehlik kütlesinin büyüklüğü. düşünülürse de re keresini parasını da buna ilâve edince tam 1950
kabetin de bu arada yapacağı ezici tesiri naza
lira tutar. Bunu nasıl kaldıracağım, diyor. Va
rı itibara almak lâzımdır. .Hükümetin bu yol
tandaş diyor ki, benim aylık gelirim 450 lira
daki teklifinde isabet olduğuna kaniim ,ve bu
tutmaktadır. Bu 450 liranın, fotoğrafçı oldu
nun için J00 bin birden yukarı şehirler arasın
ğumdan, 150 lirası ev ve dükkân kirası olarak
daki kademeyi önlemek için de bir teklif arzetverecek, 100 lirasını elektrik ve ecza parası ola
nıekteyim.
rak harcıyacak ve 162 İira 50 kuruşunu da Hü
Kabul buyurmanızı rica ederim.
kümete vergi olarak vereceğimi Geriye' kalan
EMİN SOYSAL (Maraş) — Tasarıda vatan
37.50 lira ile de evimin idaresini temin edece
daşların sanat ve ticaret erbabı dört sınıfa ay
ğim. Bununla nasıl ailemin idaresini temin
rılmış ; bu sınıf ayırma hususunda ne gibi bir
edeceğim? Belki siz pekâlâ gül gibi geçinir
kriteryum vardır"? Bu..noktada bizleri tenvir . dersiniz ama, elinizi vicdanınıza koyun düşünün,
ederlerse, çok memnun oluruz, Yani bu sınıf
diyor. Bu vaziyet bizi hakikaten bu kanun üze
ayırma işinde nasıl bir ölçü kabul etmişlerdir?
rinde iyice düşünmek mevkiinde olduğumuzu
Bu kanun tasarısını lisan bakımından da
gösteriyor. Arkadaşlarımın işaret • buyurdular*
ele almak lâzımdır. Çok çetrefil bir lisan kul
gibi kanun acele gelmiştir, acele tetkik edil
lanmışlarda. Çeşitli sanatkârlar, okur yazar ol
miştir. Şüphesiz Hükümet açığını kapatmak
sun olmasın,- Tüccarları istihdaf eden bir kâ
için acele olarak yüksek nazarınıza arzetmiştir.
nunun çok açık ve sade bir dille yazılması lâ
Bunun gibi acele çıkan kanunların; sık sık
zım gelirken, Türkçe, gramer bakımından ha
değişen kanunların, cemiyetin ekonomik ve sos
kikaten anlaşılmaz yerleri vardır. Bu da bir
yal bünyesinde ne gibi karışıklıklar, sarsıntılar
mesele.. Hükümet vergi tarhı işinde böylece mü doğuracağı hakikaten şimdiden kestirilemez ve
temadiyen vergileri .artırmak yolunu takip ede üzerinde düşünülmiye değer bir keyfiyettir.
cek yerde tasarruf yoliyle işi temine çalışsa da
Bu ;kanun • yapılırken ciddî ve istatistiki ma
ha iyi eder kanaatindeyim. Nitekim Bütçe Ko lûmata istinat edilmiş midir 1 Bu neviden ka
misyonunda Su Komisyonu bir kalemde 55 mil nunlarda hakikaten istatistiki malûmat ciddî ve
yon liralık bir tasarruf teklifinde bulunmuş, esaslı olmak gerektir. Meselâ ne kadar mükellef
teklif üzerinde biraz: daha zorlamış olsalardı vardır ve bunlardan ne kadar para alınacaktır1?
100 milyon lirayı temin edecekleri muhakkak
Bunun katî olarak tavzihi ve bir istatistiki bil
bulunuyordu. Şayet daha radikal hareket edi
gi ile açıklanması lâzımdır. Kanunda .nüfus
lirse yapılan bütçede 150 milyon liralık bir ta nispeti esas tutulmuş. Bendenizce bu nispet
sarruf temin edilebilirdi zannediyorum. Benden üzerinde düşünülmeye değer. Mutlaka üçüncü
evvel konuşan arkadaşlarımın söyledikleri gibi sınıftaki vergi erbabının çok nüfuslu şehirlerde
vergiyi artırarak bütçenin açığını kapamak yo- daha çok kazanacağı mânasını tazammun etmez,
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Bu yoldan adaletin temin ve tesis edileceğim
zannetmem.
Bu noktalar nazarı dikkate alınırsa ve tasarı
yeniden tetkîka tâbi tutulursa, ciddî ve daha
sağlam bir iş yapılırsa faydalı olur. Hem ikti
dar partisinin hem de Milletin ve Devletin men
faatine olur. Fakat bu kanun acele çıkarsa
sizi muhalefetin tenkit etmesine lüzum kalmaz,
bir takım şeyler çıkabilir ortaya. Ne diyeyim,
başka bir şey söylenmez. Maliye Bakanı izahat
verdikten sonra biraz daha konuşmak yerinde
olur. Ben maliyeci olmadığım halde bunları dü
şünüyorum da Maliyeciyiz diyenleri hayretle
seyrediyorum. Ne yapayım ki, bu düşüncelerimi
izhar etmek mecburiyetini duyuyorum.
SIRRI DAY (Trabzon) —' Bu mevzuda iki
saattenberi devam eden konuşmadan sonra ve
benden sonra da hükümetin ve nihayet Komis
yonun izahat vereceğini hesap ederek, sözlerimi
kısaltmaya çalışacağım.
Yalnız vaziyet.mühim olduğu için ve bu hu
susta da tetkikat yapmış olduğum için mütalâ
alarımı araetmeme müsaadenizi rica edeceğim.
Bu tasarı ele alındığı zaman ilk önce düşünü
len. $ey; acaba ve bizzarure kapatılması lâzımgelen Bütçe açığını kapatmak için, emisyona gidilemiyeeeğiai <de hesap ederek, başka çare bu
lunamaz mıydı? tik hatıra gelen budur.
Hakikaten birçok arkadaşlarımızın da dedi
ği gibi, vergilerimiz memleketin umumi takati,
ve istihsal bakımından hayli artmış olduğuna
göre, bundan herhangi birisine ilişmekte insan
tereddüde» düşebilir ve herhangi birisine ilişilse
acaba buna ilişmesek daha iyi olmaz mı diye
düşünebilir. Bu suretle acaba bu işi nasıl yapa
caklar diye -düşünmekte idim. Bu vesile ile 1929
senesinden itibaren meriyette bulunan son ka
zanç vergisi ve tadillerini gözden geçirdim. Bu
kanunda üç nevi mükellef .nazara atattiştır;
beyanname esasına, karine esasına göre nihayet
hizmet ücretci miktarına göre vergi verenler.
Hizmet erbabının ağır mükellefiyetini her
gün, her vesile ile bilmekte ve görmekteyiz. On
lara artık dokunmak dcğ:l yüklerini hafifletmek
lâzımdır. Beyannameliler de hayli yüklerini al
mışlardır. Karineye dayananların yükü az mı
dır? Bunu anlamak için şu tetkikatı yaptım. Âna
Kazanç Vergisi Kanununda bunlar gayrisâfi
İratlarına göre % 20 den % 30 a kadar grup-
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lara ayrılmıştır. Bunlar %20, 30, 40, 50, 60 ve
;% 130 a kadar mükellefiyetlere tâbi tutulmuşlar
dır. Bu gruplarda isabet olmadığına ve bâzı tas
hihler yapmak zaruretine kanaat edilmiş ve bu
gruplar ikinci bir kanunla değiştirilmiştir. Yine
bir bütçe sıkıntısı sırasında buhran vergisi olarak
bir % 20 zam edilmiş müteakiben % 25 kazanç
vergisi zammı yapılmış, ertesi sene bir % 25
daha zammedilmiş, bu da kâfi gelmemiş buna ek
olarak maktu bir vergiye, bir cetvelle vergi koy
ma esasına gidilmiş, arkasından bu mükelleflerin
kalbur üstü gelenlerine, bakkallara kadar sâri
olmak üzere oturduğu ev kirası kadar bir vergi
daha yüklenmiştir.
Demekrki şimdiki vaziyette mükellef şunu
veriyor : % .20 den başlıyarak '% 130 u bulan
bir Kazanç Vergisi, % 20 buhran vergisi, niha
yet iki defada % 25 serden % 50 bir vergi, zam
mı arkasından cetveli mucibince bir maktu vergi
ve nihayet bunlara ek olarak da oturduğu evin
senelik icarına müsavi bir vergi daha. Bu suretle
ticarethanesinin senelik icarının, iki mislini aşarı
raddesinde vergi verenler vardır; bunların ya
nında % 50, 60 nispetinde vergi verenler de var
dı-.
Bu adaletsiz görülen vergiyi, ıslah tasarısını
Hükümet şimdiye kadar niçin getirmedi, bunu
düşündüm. Çünki hakikatan bu tasniflere göre
ve bu karineye göre senede çok kazanan bir şahsın
çok az vergi vermesi ve ekmeğini çıkaramıyan
adamın da pek çok vergi vermesi muhtemel ve
mümkündür. Hükümet Meclisle eiele vererek Ka
zanç Vergisi adaletini temin için her memlekette
olduğu gibi bir Gelir Vergisi ihdasından başka
cara olmadığını gördü bu suretle herkes hafif
ağır nihayet kazanılan paradan vergi vermekle
mükellef. Yoksa açıktan sermayesini verecek, ver
gi verecek değildir. Bu çok ana bir dâvadır. Üze
rindeki çalışmalar henüz netice vermemiştir.
Binaenaleyh bu sebeplerle Hükümet bu seneki
'bütçe açığını azaltmak zarureti karşısında mev
cut vergilere göz gezdirdiği ^aman yine karine
ye dayanan vergi mükelleflerine müracaata
mecbur olmuştur. Filvaki icarı tahdit edilen
mağaza ve dükkânların şu veya bu şekilde ha
va paraları ile, ama aklın ve havsalanın alamıyacağı kadar büyük hava paraları ile elden ele
geçtiğini yeni yapılan ve icarı serbest olan dük
kânların da eskilerine nispetle 3-5 misli icara
tâbi tutulduğunu görerek bunlarda büyük bir
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kazanç okluğu zehKbıiMtvarjkaasâ-ve bu kazançla
rın bk kisınmm H&zme emrine almuaası, mâkul
ve âdil olduğuna kanaat edilebilir. Bu vaziyet
karşısında bendenizin anladığım bu vergi ka
nununun nihayet 1948 senesi başında gelmesi
lüzumu idi. Halbuki şimdi geliyor, 1949 senesi
ne de girmiş bulunuyoruz, 1948 senesinde ka
zananlar, çalışanlaı*, başka şerait altında vergi
vereceklerini bildikleri halde bugün işlerinden
vazgeçseler dahi geçen «ene için bu ağır vergi
yi vereceklerdir. Bu usul bakımından doğru
bir şey değildir, ama buna katlanacağız, çaresi
yoktur. Yalnız Hükümet tasarısını- tetkik etti
ğim zaman Hükümetin daha- mutedil bir teklif
te. bulunduğunu gördüm,, komisyonun affını is
tirham ederim. Hükümetle komisyon bir esas
noktada ayrılıyor. Hükümet hakiki icara git
mek istiyor. Komisyon ise gayrisâfi irat esası
na gitmek istiyor. îcar esasına gidilmesi müşkül
olacaktı; bilhassa icar mukavelesi akdi zaruri
olacaktı bu da yeni bir kanunla bertaraf edildi
ğine göre çok iyi anlıyorum ki, komisyonla Hü
kümet elbirliği yaparak gayrisâfi hasılata git
mek zarureti kendiliğinden meydana çıktı. Bu
suretle de temyiz komisyonu, itiraz komisyonu
çalışmadan müstağni kalacaklardır. Vergi tar
hında müşkülât olımyacaktı.
Millî Korunma Kanunu, Şubat 1940 da me
riyete: konulmuştur, O zamandan evvelki icar
lara Hükümet, benim, anladığıma göre %50 bir
zam yapmayı bunun matrah ittihaz edilmesini
teklif ediyor. Komisyon» ise, yine benim anladı
ğıma göre, ha-.KUS Korusuna. Kanununa ta
kaddüm eden devredeki icar bedelleri yani gay
risâfi irat esası üzerinden %75: zammetmek is
tiyor. Ondan sonra yapılan ve inşaatın serbest
bırakıldığı (5020 sesleri) 5020 sayılı Kanunun
1947 senesindeki neşri tarihine kadar yapılan
binalara %50 zammı esas ittihaz ediyor. Ondan
sonrakilere de %25 tenzilât teklif ediyor. Bun
lar hakikaten komisyonun adaleti temin etmek
için çok çalıştığı kanaatini veren şeylerdir.
Ama ne oluyor? Harb öncesi gayrisâfi. hisılât ki,
ekseriya o devirde Millî Korunma Kanununun
neşri- gününe kadar gayrisâfi hasılat hakikaten
pek de icardan çok farklı-değildir. Bazan da üç
aşağı, beş yukarıdır. Buna 5020 numaralı Ka
nunla %50 zammedilmiştir. Bir matrah- ittihaz
edelim diyoruz, komisyon %75 zammedelim di-
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yor. Bunu yaptıktan başka aa»b devresind» ya*
puan inşaata» yine tahakkuk ettirilen, ve icar
mukavelelerine göre tahakkuk: ettirilen kısmı
na yüzde 50 daha zam yapıyor.
Halbuki benim anladığıma göre, fiafb dev
resinde yapılan inşaatın icarları narbden öncele
rine göre tahdide tâbi olmakfa beraber ÜayH
çoktur. Bterarm yüztfe 50* zamma talmmmülleri yoktur:
1947 senesindenberi yapılmış binaların icar*
lan yüzde 25 tenzil edilerek matrah ittihaz edi
yor. Bu daha fazla tenzilâta da mütehammildir.
Komisyon mükellef guruji&Suıâ komisyon bir
derece ilâve etmekte ve az nüfuslu aşağı dere
cedeki bâzı sınıflarda vergi teadiâTi yapmakla
beraber yukardafti sınıfların vergi nispetlerini
artırmaktadır.
Meselâ Hükümet birinci sınıfa ancak
% 300 vergi teklif ediyor. Buna esas» olan safi
irada % 50 zam edildiğine göre bu nispet 450
oluyor. Demek ki, mükellef icarın 4*5 misli ver
sin diyor. Komisyon diyor, ki, tabiî büyük şehir
lerde, 100 lira senelik icarı olan 700 lise versin
yani 7 misli. Bu suretle Hükümetin teklifi ile
Komisyonun teklifi arasmda 460 ile 700 arasın
daki fark kadar bir fark varda:. Fakat yıllık
icarı 100 lira olan bir dükkânın her sene 700 li
ra vermesi veyahut 1 ©08 lira ieârı olan
dükkânın her sene 7 060 lira vermesi ya
bu dükkânların kapanmasını mucip ola
cak veyahut hayat pabalıhğ&nıtfbaşlıca âmili
olacaktır. Çünkü bir taraftan % 25 vergi
esasına tâbi olan- meselâ bakkal ve kasapla % 50
verecek olan bir tacir yanjana getirilmiş
tir. Buna ait tekliflerimi hu husus tenevvür
, ettikten sonra arzedeeeğim. Ancak şuna araetmek Lstcrim- ki, beyle bir tasarıyı. Hükümet sevketmek mecburiyetinde idi; Biz der kabul etmek
mecburiyetindeyiz. Gelir Vergisi süratle çıksa
idi buna mahal kalmazdı. Fakat Gelir Vergisi
süratle çıkmıyaeağına göre. böyle bir vergiye lü
zum vardır. Nihayet bütçe ile ilgisi olması, bakı
mından bu i§ ea başta gelen bir iştir. Ancak bu
nun hiç olmazsa Hükümetin teklif ettiği miktar
lara indirilmesi muvafık olacağı: kanaatindeyim.
Çünkü Komisyonun, auzettiğim gibi vergiyi biraz
daha yükselttiği kanaatindeyim; Hakikatan
kabili tahammül oionyan dereceler de vardır.
Hükümet ve Komisyon konuştuktan sosça eğer te-
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nevviir edersem yapacağım bir şey yoktur. Fa
kat tashihi icabeden cihetler görürsem onları da
Heyeti Celilenizin dikkatine arzetmek isterim.
BAŞKAN — Ali Rıza A n , önergeniz madde
lere taallûk, ediyor, şimdi mi söylemek istersiniz,
yoksa maddesinde mi?
ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Hayır; şimdi
söylemek isterim. Sayın arkadaşlarım; söyliyeceklerimin çoğunu arkadaşım Sadi Bekter söyle
miş oldu. Ben kalmış birkaç nokta üzerinde dur
mak istiyorum.
Ben de bu kanunu ve kopyasını elime aldıktan
sonra İstanbul'a gittim. Sadi Bekter'le beraber
esnaf ( odasında ve bu kanunla ilgili vatandaşlar
arasında gezdik ve bu gün onun tarafından size
arzedilen noktaları çok bariz olarak gördük ve
dinledik, çok haklı bulduk. Bu kanun İstanbul
için bir ıstırap mevzuu olmuştur. Arkadaşım
size bir terzi ile bir şekerciyi misal verdi. Ben
de size bir yorgancı ile ibr küçük kunduracıyı
misal vereyim : Bu sene 500'lira veren bir yor
gancı bu kanun çıktıktan sonra 1"425 lira vere
cektir. Yol Vergisi bundan hariçtir. Küçük kun
duracı da 135 lira verirken bu kanun çıktıktan
sonra % 50 zamla 270 ve-İstanbul'un nüfuzuna
nazaran da bu miktar 532 lira verecektir. Bu ta
sarı Geçici Komisyona havale edilmekle şu ha
kikati; bu kanunun bugünkü münakaşasına ve
sile olan şe'kli şunu izah eder ki, bir hastanın
bünyesini tetkik etmeden verilen reçetenin fay
dası olmaz: V-e olamaz.
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nunla ödiyeceği fark nispeti % 50 ile % 1ÖÛ
arasındadır. Halbuki gerekçesini okuduğum za
man bir adaletin temini maksadiyle bu kanunun
çıkarıldığı iddia edilmektedir. Bilmem ki adale
tin tecellisi'bu'telâkkiye'şayan mıdır?
Diğer bir nokta; arkadaşım Emin Soysal'ın
temas ettiği bir nokta; bir memleketin nüfusu
çoğahrsa bununla mebsut olarak oradaki mükel
leflerin kazancının artacağıdır. İddiası! Şehrin
büyük olması, kazancın mutlak olarak büyük
olmasını temin ve icap eder mi? Yine bilmem
ki köşe başındaki bir sarrafla Beyoğlu'ndaki
cevahirci Sarandi aynı sınıfa dâhil olursa bu,
adalete uygun olur mu? Ve yine meselâ bir kak
macı, bir elmas işçisi ele alalım. Kapalı çar
şıdaki bir dükkânda, handa üç, beş lira günde
likle çalışan bir vatandaş vardır, halbuki onun
yanında yine günde 50 lira temin eden diğer bir
vatandaş vardır. Acaba bu vaziyetler karşısında
bu sistem ile ikisidc ayni grupa konulursa bir
adalet temin eder mi Ve böyle'kabul edilir mi?
Ben artık vatandaşa vergi tarhından -evvel alâ
kalı arkadaşlardan rica edeceğim: Devlet işlet
melerimizin munzam tahsisatlara güvenerek açık
kapatma itiyat ve yollarından vazgeçmelerini on
lara telkin etsinler ve onları rasyonel çalışma yol
larını aramaya teşvik etsinler ve getirsinler; ve
ondan sonra halka vergi yüklesinler.

Bu konuda daha birçok sözler söylenebilir.
Fakat şimdi bunlardan sarfı nazar etmek lâzım
gelir düşüncesindeyim. Önümüzde bütçe müzakeBen de Sadi Bekter arkadaşım gibi, rica edi ! releri vardır. O vakit bu hususlara ait sorulanını
zı ve temennilerimizi alâkalı Bakanlara söyliyeyorum, bunun mühim bîr kanun olması itibariy
rek faydalı olmıya çalışırım.
le, Maliye Komisyonu ile Bütçe Komisyonunun
Yine benden evvel söz alan Sayın Sadi Ir
da tetkikma arzedelim ve orada bünyemizi ilgi
mak
arkadaşımızın da noktai nazarı vardır; çok
lendiren uygun bir şekilde çıksın.
yerindedir.- Vergiler mutlaka-pahalılığı icabettiVe yine rica edeceğim, bizim parti mevzua
rir ve' cemiyetin ıstırabını çoğaltır..' Vergileri
tımız arasında bir vadimiz (Genel Ekonomi Mec
biz
çoğaltığımız.takdirde vergiden kurtulmak için
lisimiz) vardır. Acaba bu Genel Ekonomi Mecli
müesseseler
de küçülmeye çalışacaktır. Halbuki
si olsaydı ,orada ıstırabı dinliyen ve dinlenen in
bugün
büyük
sanayiimizle Garbın büyük sanayii
sanlarda!^ İ r a kanunla bu vergiye metrah ola
arasında bir asırlık bir fark ve mesafe vardır.
cak zümrelerden mümessiller de bulunsaydı aca
Garbda 1830 da başlıyan büyük sanayi bizde
ba bu kanun daha çabuk ve daha isabetli ve
1930
da başlamıştır.
bünyeye, içtimâi adalete uygun olmaz mı idi?
Ve yine arkadaşlarım sizlere arzedeyim ki İs
tanbul'daki esnaf ve küçük: sanatkâr bir vatan
daş % 225-250 lira arasında bir farkı yeni ver
gi olarak ödiyecek iken, diğer taraftan kira ver
gisine tâbi olan diğer bir vatandaşın ise yeni ka-

Sadece emirlerle müesseseler açılıp kapatıl
maz. Yaptığımız Vergi- kanunları' ve zamlar baş
ka başka ve-fena tesirlere vesile-olmaktadır. Bâzı
muhitlerde gezdiğimiz zaman işittiğim bir sözü
de müsaadenizle arzedeyim, onlar bizim Maliye
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Vekillerini Neker'e benzetmektedirler. (Kimdir I lenmek için on beş dakika oturuma fasıla veriye^
sesleri) 16 ncı Lüi'nin maliye nazırı imiş!!
ram.
'
fti
BAŞKAN — Müzakeratımız bitmedi ama din- |
Kapanma saati: 17,30

ÎKİNCÎ

OTURUM

Açılma saati: 17,48
BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan(ürfa)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Hüsamettin Tuğaç, buyuran.
HÜSAMETTİN TUĞAÇ (Kars) — Kısaca
bir noktaya temas edeceğim. Biliyoruz ki, ,modern millet olarak ihtiyaçlarımız seneden seneye
artmaktadır. Devlet Bütçesi bu ihtiyaçlara ce
vap vermek mecburiyetindedir. Bu sene açık
bir bütçe ite gelen Hükümet bu bütçe açığmı ka
pamak için çare aramakta ve bu çarelere baş
vurmak zorundadır. Elimizdeki tasarı da. bu
•maksadı sağlamak yolunda hazırlanmış bir tasa
rıdır. Benim asıl temas edeceğim nokta bu tasa
rının vergi adaleti bakmamdan beklenilen nizamı,
bu mühim noktayı teminden ziyade bunu biraz
'daha çığnndan çıkarmak yoluna gidebilmesi kor
kuşudur. Verginin tarhına enas olarak nüfus
işi ele alınmıştır, istanbul'un meselâ Eyüb Ka
zasının, Beykoz Kazasının bir mahalle kasabını
ele alalım, bu kasabın kazancı ile Ankara'da
bulunan yine bir mahalle kasabının kazancını
karşılaştıracak olursak, pekâlâ biliriz M, İstanbul
nüfusu nazarı dikkate alarak o kasaba yüklenmek
isten|leıı mükellefiyet ağır düvşer. Bu bakımdan
bir mütalâa olmak üzere şunu arzediyorum: İs
tanbul'u bir kül halinde mütalâa etaıiyelim. İl
çeleri ayrı ayrı düşünerek, ona göre mükellefle n
bir vergiye tâbi .tutalım. Benim asıl temas et
mek istediğim nokta, şudur: Hükümet bütçe
açığını kapamak içki her çareye baş vurmuş ve
nihayet bu tasarıyı da getirmiştir. Hakikaten
bugünün ihtiyacı büyüktür. Bumu takdir et
mek lâzımdır. Bir defa ayağımızı yorganımıza
göre uzatmak sistemini elden bıraktık. Artık bu
na dönmek imkânını bulmadığımızdan açıkları
kapamak için her çareye baş vurmak zorundayız.

Ben, bu bakımdan şu noktaya arkadaşlarımın
dikkat nazarına arzetmek isterim.
Arkadaşlar, bu memlekette bir vergi kaçakçı
lığı hastalığı vardır. Bu tasarı, beyannameye tâbi
olan büyük işletme, sahipleri ve büyük iştrbabım
asla istihdaf etmemektedir. Daha ziyade beyan
nameye tâbi olmıyan ve karine ile kazançları
(tahmin edilen kimseleri istihdaf ediyor. Fakat
bunu arzedeyim ki, bu harb seneleri esnasında
ve ondan sonra bugüne kadar vergi kaçakçılığın
dan birçok milyonerler meydana gelmiştir. Mua
mele Vergisi kaçakçılığı birçok milyonerler do
ğurmuştur. Hükümet ve maliyemiz büyük şe
hirlerde, İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de bu
lunan maliye mütehassısları üzerinde, hesap uz
manları üzerinde çok dikkatli olmak mecburiye
tindedir. Bu vergi kaçakçılığının önüne geçmek
için Vergi Kanununda bir yol bulunmuş mudur??
Bilmiyorum. Yalnız meseleyi burada Yüksek Hu
zurunuzda arz^jmeyi lüzumlu gördüm. Belki
Vergi Kanununda bu cihet düşünülür. Ama bu
sistem devam edecek olursa Vergi Kanunundaki
Muamele Vergisi kaldırılacak olsa bile, büyük iş
gören 'kimseler, bugüne kadar vergi kaçakçılığı
ile milyoner olmanın yolunu bulmuş kimselerdir.
Bunlar, yeni kanunlar karşısında da bu yolda
devam çarelerini arıyacaklardır. Hükümetin bi
rinci derecede meşgul olacağı bir iştir. Açığı
kapamak için bu işle epey meşgul olmalıyız. Ben
de bu Kazanç Vergisi hakkında maddelerde
sırası gelince fikrimi arzedeeeğim.
Vergi kaçakçılığı hakkında Maliye Bakanını
dinledikten sonra da ayrıca mâruzâtta buluna
cağım.
' • ' . . •
BAŞKAN ~ Oemil Alevli.
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CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim. I üzerinde bir indirme yapma düşüncesine sapmı
yoruz, münhasıran çeşitli beyannemeli ticaret
bu tasarının heyeti umumiyesi üzerinde konuş
erbabından bir vergi indirmesini yapıyoruz. Bi
mak için söz almadım. Yalnız, Sadi Bekter ar
zim çalışmamızın hedefi bu çeşit indirme ile ada
kadaşımız konuştukları sırada bir noktaya te
let tesisi değildir. Hedefimiz esasen vergi ödeme
mas buyurdular; o noktanın tavzihi için mâru
bakımından az teklif edilenlerin, iktidarlarına
zâtta bulunacağım.
göre, bir miktar daha Devlet masraflarına işti
Tasarıda, beyannameli mükelleflerin ödedik
rakini
temindir. Böyle olunca tezat ortadadır.
leri yüzde 79 nispetinde vergi miktarından yüzde
Bu
tezadı
huzurunuza getirip arzetmek bir ka
13 nispetinde bir tenzilât yapılmış ve yüzde 66
bahat olmaz sanırım. Ve konuşma bu zaviyeden
ya indirilmiş; bu da mevcut adaletsizliği gider
dir. Yoksa tüccar arasında hakikaten çok ağır
mek değil ama azaltma maksadına matuftur.
bir vergi yükü altında kalanlar vardır. Ama
Bu noktayı sayın arkadaşım şu şekilde izah bu
bunların ağır yükü ile memur ve işçinin ağır yü
yurdular. Beyannameli mükellefler yüzde 79 nis
kü
karşılaştırıldığı zaman hele araya bir de bu
petinde vergi ödüyorlar, ama hakikatte bun
sınıfın müstehlik sıfatiyle vasıtalı vergiler dolalar vergi ödemiyorlar, dediler. Hattâ bir arka
yısiyle ödediklerini göz önünde bulundururdanız
daşının kefîdisine vermiş olduğu izahatı bahis
bunda bir indirme yapılamayacağını takdir bu
mevzuu ederek dediler ki, Devlet tahvilâtından
yurursunuz. İşte bu noktaları tebarüz ettirmek
geliri var, başka iradı var, bunları da bundan
için bu misalleri huzurunuza arzettim. Yoksa tam
indirirsek bu suretle ödediği vergi % 79 dan
bir adalet tesisi bugünkü mevzuat içinde temin
%27 nispetine kadar inmektedir. Sayın arkada
edilmiş değildir. Ne Komisyon ne Hükümetin
şıma şunu arzetmek isterim. Bütün beyannemeli
böyle bir iddiası olamaz.
mükelleflerin hepsi irat sahibi veya Devlet tah
vilâtına mâlik kimseler değildir; bunların bü
Esasen vergide mutlak bir adalet de yoktur.
yük. bir kısmı yalnız yaptığı işle geçinen insan
Ama tevzi adaleti düşünülür ve bu tevzii adaleti
lardır. Bunun bir misalini kısaca arzedeyim.
düşünürken vasıtalı ve vasıtasız bütün vergiler
Bir senede 50 bin lira kazanç elde eden bir mü
manzumesi nazarı itibara alınır, akisleri nazarı
kellef % 79 vergiye tâbi olduğuna ve bundan
itibara alınır.
bir kısım masrafları da Maliye kabul etmediğine
Bu bakımdan arkadaşaımn bu şekilde bir mu
göre ödiyeceği miktar hakikatte % 85 i bulmak
kabeleye davet edecek şekilde konuşmamasını is
tadır. Buna nazaran mükellefe kalan miktar
terdim.
% 15 ten ibaret kalmaktadır. Şimdi 50 bin lira
BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü.
kazanan bir mükelleften bunun % 85 i vergi ola<GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
rak alınacak ve bunun 42 500 lirasını götürüp
Mİ
FEYZİOĞLÜ (Kayseri) — Muhterem arkaMaliyeye vergi olarak yatıracaktır. Şimdi bu
daşlar;
birçok hatipler tenkitleri sırasında esa
kadar ağır bir nispetle vergi öcfoen vatandaşın
sa
ve
maddelere
taallûk eden birtakım mütalâa
ödediği vergi nispetinde bir miktar tenzilât yapı
lar
serd
buyurmuşlardır.
Maddelere taallûk
lırsa bu mevcut adaletsizliği artırmak mı, yoksa
eden
kısımlar
maddelerin
müzakeresinde'
müna
azaltmak gayesine mi matuftur? Bunu Yüksek
kaşa edilebileceğinden bunları şimdiden cevap
Heyetinize arzetmek için huzurunuza çıktım .
landırmak vaktinizi israf etmek olacağından bu
SADİ BEKTER (İstanbul) — Efendim, Ce
kısma geçmiyecefim.
mil Alevli arkadaşım benim temas ettiğim mev
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Belki de
zu üzerinde durarak bâzı ahvalde bu vergi ağır
maddelere
hiç geçilmiyecek.
lığını tebarüz-ettirmek yolunda konuştular. Ben,
SAİT AZMİ FEYZİOĞLÜ (Devamla) — Ve
elbette ki, bu çeşit çalışan insanlar içinde de yal
belki de buyurduğunuz gibi geçemiyeceğiz.
nız kazançlariyle yetinenlerin bulunduğunu da
biliyor ve takdir ediyorum. Esasen vergi tekli
Bâzı arkadaşlar konuşurken Hükümetin ver
findeki adaletsizliği kabul ediyorum. Yalnız bir
gi politikasına, malî ve iktisadi siyasetine ve
vergi teklifindeki adaletsizliği izale yolunda ça
sairesine temas buyurdular. Bu mevzuların da
lışma yaparken bunlardan daha çok ağır mükel yeri burası olmadığına kaniim. Kezalik bütçede
lefiyet altında bulunduğumuz işçi ve memurlar I tasarruftan, tasarruf imkânlarından bahsettiler.
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Bütçe, fiütçe Komisyonunda tetkik edilmekte ve
mevcut imkânlara göre tasarruf sağlanmaya çalı
şılmaktadır, bütçe tasarısı Umumi Heyete gele
cek ve burada görüşülecektir. Bu itibarla bunla
rı da bu mevzula âlâkah görmemekteyim.
Muhterem arkadaşlarımı birer birer ve isim
lerini zikrederek cevaplandırmakta belki tekrar
lar olacaktır. Onun için soruların tamamını top
lu bir şekilde cevaplandırmaya çalışacağım. Bir
kısım arkadaşlarım tasarının mevcut adaletsizli
ği bertaraf etmek için ve münhasıran adaleti
tesis gayesiyle Yüksek Heyetinize sunulmuş
olduğu noktai nazarını hareket mebdei ittihaz
ederek adaletin tam ve kâmil olarak tesmin
edilmediğine temas buyurdular.
Bir kısım arkadaşlarımız da, bir adalet tesisi
asla gozetilmemiştir, matlup ve maksut o de
ğildir. Bütçede Millî Savunma ihtiyacını karşıla
mak için gelir sağlamaya matuftur, dediler.
Berv.eçhi peşin şunu söyüyeymı ki, ne Hükü
metin gerekçesinde, ne Komisyonun gerekçe
sinde «e ne deKomisyon müzakereleri, sırasında
Millî Müdafaa ihtiyaçlarım .karşılamak için bu
yoJa .gidildiğine dair asla bir söz geçmemiştir.
Bütçedeki .zaruretten hahaedilmiştir. Hükümet
bütün zamlarda Millî Müdafaayı bir siper gibi
kullanıyor tarzındaki ifadeleri yerinde değildir
ve hakikate uyaaaz.
önce adalete nıütaallik noktai nazarı arzetmek isterim.
Bir kısım arkadfcşianıııu da burada ifade buyurdular, hâttassa Şahin Lâçbı arkadaşımızın
da söylediği grhâ bugün memleketimizde Ka
zanç Vergisi .olarak tahsil edilebilen paranın
yekûnu 312 milyon lira tutmaktadır. Bu 372
milyoiî^gjelirm 67 ınilyonnıra, adedleri 7 - 8 bini
gaçnagfien heyansameli mükellefler vermektedir,
tamamma nispeti % 16,5 dur.
îradı gayrisâfi üzerinden vergiye tâbi olan
mükelleflerin adedi 280 bindir, verdikleri vergi
27 milyon liradır, % 6,5 unu tutmaktadır.
Gündelik kazanç üzerinden vergi veren mü
kellefler 8 - 9 milyon lira arasında vergi ver
mektedirler, adedieri çoktur, nispeti'% 5 i bul
mamaktadır.
Hizmet erbabı, bildiğimiz gibi, 262 milyon
lira vermektedir, nispeti % 71 djr.
Bu .zümreler arasında verginin tevzii siste
minde tam bk adalet okluğunu hiç kimse ne
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iddia etmiştir, ve ne de edebilir. Tevzi sistemi
isabetli olmadığı içindir ki, vergi sistemimizde
bir reform yapmak için yem bir tasarı hazır
lanmış ve bilindiği gibi uzun aamanlardanberi
tetkik edilmekte bulunulmuştur. Gelir Vergisi
tasarısı bir geçici komisyonda tetkik edilmek
tedir. Şunu arzetmek isterim ki; o komisyonun
bilhassa reis ve sözcüsü komisyonu teşkil eden
arkadaşlarımızla devamlı t surette çalışmakta
lar. ^Teşekkürü borç bilirim. Çünkü hemen her
imkândan ve her fırsattan istifade ederek de
vamlı ve sürekli bir surette _ çalaşınaktachrlar.
Gerek esas vergi kanunu ve gerek usul kanunu
yalnız usul kanunu 400 küsur maddedir - üzerin
de devamlı bir mesai yapmaktadırlar, mesaileri
bitmek üzeredir, bugünlerde Yüksek Huzuru
nuza gelecektir. Bu mesailerinden dolayı ken
dilerine ancak teşekkür edilebilir. Geç kaldıkla
rı iddiası her halde yerinde bir iddia olmasa
gerektir.
Arkadaşlar; Bütçemizde 372 milyon itealık
Kazanç Vergisinin 262 milyon Krasını veren hiz
met erbabının sayısı aşağı yuları .500 bindir, 27
milyon Kazanç Vergisini vereh ticaret ve sanat
erbabı ve serbest meslek erbabnnh sayısı 280 060
dir. Tüccar, esnaf, imalâtçı ve toptancıyı içine
alan 28© 000 mükellefin kazancı, 500 000 hizmet
erbabının kazancından hiçbir zajaoan az değildir.
Böyle birşey iddia edilemez. Birinciler senede
27 milyon, diğerleri 260 milyon lira vergi ser
mektedir. Bu adaletsizliktir. *C«flftfiTiT?n burada
münakaşası yapıldı, Safin Alevli izah ettiler;
kârı elli bin Kra olan beyMUöHneH mükellef %
79 u kazan vergisi olarak venaeirteâir. Bu ister
istemez, bir vsrgi mukavemeti, ftkr vergi kaçak
çılığı doğurmakta ve namuslu zümre rekabet sa
hasında ezilmektedir. Bütçeye bir gelir sağla
mayı flüşünürken, Hükümet *» komisyonunuz,
adaleti de mümkün olduğu kadar, temin etmek
ve mevcut adaletsizliği tamamiyle ©İmaaa bile
kısmen izale etmek istemiştir; kendin için vazife
saymıştır. Mesaisini bu noktada esaslı bir suret
te teksif etmiştir. Vergi temmdflfei adaletsizli
ğin izalesi, hakiki kazancın bilmmeai ve kazan
cın muayyen bir ni^ueti üzerinden vergi alınma sı ile mümkün olur. Bu damükelieilfiri beyanname
ye tâbi tatmak ve bunu. koartrul etmekle müm
kün olur. .ifamı ancak Gelir Vergisi flaglıyabileeektir. Gelir Vergisi bu sene Yüksek Meclisinizdac çıkmak kaydı ile ancak lâöl senesinde se-
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ıııere verecek ve ancak o zaman tatbika geçile
cektir. Şu halde arada iki senelik bir devre var
dır. Gelir Vergisinin konuşulmasına intizaren
bugünkü nispetsizliği, adaletsizliği olduğu gibi
devam ettirmek elbette Yüksek Meclisiniz tara
fından arzu edilmez, Hükümet de böyle düşün
müştür, Komisyon da bu fikre iştirak ederek ta
sarıyı Yüksek Huzurunuza getirmiştir. Biliyorsu
nuz ki arkadaşlar tadil, iradı gayrisâfi üzerinden
vergi veren mükellefleri ilgilendirmektir, tradı
gayrisâfi 1926 - 1945 seneleri arasında takdir ve
tahrir edilmiştir. Kanun, on senede bir yenilen
mesini âmir olmasına rağmen malî ve diğer se
beplerle tadil görmemiş, olduğu gibi kalmış, ya
ni donmuştur.
1926 senesinde, 20 sene evvel bir gayrimenkule takdir edilen iradın bugünkü kazanca bir
karine üzerinden vergi almaya yarar bir matrah
olamıyaeağı aşikârdır. Bunun için Hükümet ger
çek kira esası üzerinden mükellefleri Kazanç
Vergisine tâbi tutmak esasına müstenit bir
teklif getirmişti. TekMf
Komisyonda gün
lerce münakaşa mevzuu oldu, komisyon ara
sından bir su ' komisyon ayırdı, üzerinde
uzun uzadıya incelemeler yaptı. Millî Korunma
Kanununun dondurduğu 1939 da câri kiralar
vardır. 1940 ile 5020 sayılı Kanunun meriyete
girdiği devre arasında yapılmış inşaat dolayısiyle belediyelerce takdir edilen kiralar vardır.
5020 sayılı Kanunun serbest bıraktığı kiralar
vardır. Yani kiralar ayrı ayrı üç rejime tâbi bu
lunmaktadır. Millî Korunma Kanunu otomatik
olarak yani kiracı, kira müddetinin bitiminden
evvel yazı ile tahliye edeceğini bildirmediği tak
dirde kira müddetini bir sene uzattığından, ki
racı mukavele masraf ve külfetinden kaçındığı
gibi mal sahibi de çok az gördüğü kira için
mukavele yapmaya yanaşmamaktadır. Bu su
retle birçok gayrimenkullerin kira mukave
lesi mevcut bulunmamaktadır. Lâyihada ise
gerçek kirayı bulmak için ya noterden musaddak veya noter
bulunmıyan
yerlerde
muhtarlar tarafından tasdik edilmiş mukavele
ibrazı mecburiyeti esas tutuluyordu. Mukavele
olmazsa, re'sen kazanç takdir komisyonları ma
rifetiyle gerçek kira takdir edilecek idi. 280 bin
olduğunu arzettiğmı bu zümrenin 280 bin de
sahibi olduğunu farzedersek, yarım milyonu mü
tecaviz vatandaştan mal memurları gerçek kirayı
öğrenmeye kalkışacaktı. Nihayet gerçek kira diye
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ifade edilebilecek bir kira bulunduğu kabul edi
lemez. Bir taraftan Millî Korunma Kanununun
ceza tehdidi, diğer taraftan da bu tasarının
vergi külfeti muvacehesinde iki tarafın da doğru
beyanda bulunacakları ümit edilemez. Bir kıs
mının da muvazaa yoluna kaçması mümkündür.
Tahakkuk daireleriyle mükellefleri ve mal sa
hiplerini karşı karşıya bırakacak ihtilâf konusu
olacaktır. Bu bakımlardan gerçek kira esasına
gitmeyi komisyon muvafık bulmadı. Donmuş
bir karine olmakla beraber, tahrir tarihlerine
göre bir vahdet temin ederek gene irat esasma
dönmeyi, iradı gayrisâfi üzerinden vergi almak
prensipini komisyon kabul etmiştir.
iradı gayrisâfi üzerinden vergi veren sanat
ve ticaret erbabı, bilindiği gibi çok kazanan ve
az kazanan diye belli başlı ikiye ayrılır. Çok
kazananlar çok, az kazananları daha az bir ver
giye tâbi tutmak adaletin esasını değilse, adalete
yaklaşmanın esasını teşkil eder. Mevcut Kazanç
Kanununda, mükellefler guruplandırılmış olmak
la beraber vergi nispetleri arasında fark azdır.
30, 35, 40, 45 gibi, birbirinden % 5 fark eden
bir nispet mevcuttur. Halbuki, çok kazanan ve
birçok arkadaşlarının % 400 nispetinde vergiye
tâbi tutulduğuna ehemmiyetle temas ederek Mec
lisi Âlinin nazarını teksif ettikleri zümre, ufak,
kuytu han odalarında, haaı köşelerinde oturan ve
büyük mikyasta ticaret yapan birinci sınıf mü
kelleflere taallûk eder.
Tasarının ikinci maddesinde gösterilen ve bi
rinci sınıfa ithal edilen toptancı, ithalâtını pera
kende satan ithalâtçı, otomobil, kamyon, motorlu
vasıta, müeevher, antika ve zikıymet eşya ticareti
yapan, bir kısim mahdut, kazançları yüksek, mü
kelleflere ait olan bir nispettir. Bunu bütün ver
gi mükelleflerine şâmil bir mahiyetteymiş gibi
% 400 nispetinde bir zam havası yaratmak, ta
sarının ihtiva ettiği hükümler muvacehesinde ye
rinde ve doğru bir şey değildir. Maddelere geçil
dikten sonra bu kısımları uzun uzadıya izah ede
ceğiz.
Bâzı arkadaşlar mükellef grupları ve mükel
lef sınıfları üzerinde itirazda bulundular.
Eski kanun mükellefleri 9 gurupa ayırmış ve
bunlar arasında vergi nispetleri bakımından bü
yük bir fark gözetmij'erek 30, 35, 40 gibi nispet
hadleri koymuştur.
2395 sayılı Kanunun meriyete girdiği günden
bugüne kadar yapılan tatbikatın ve alman netieer
QQ ___
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lerin Hükümete verdiği bilgi ve ondan aldığı tec
rübe ve intihalara göre; mükelleflerin böyle ge
niş mikyasta gruplara ayrılması tatbikatı güçleş
tirmiştir. Bu sebeple tasarıda bunları üç. sınıfa
ayırmış ve bunlardan çok kazanan zümre ile az
kazanan zümreleri birer birer saydıktan sonra* bu
iki zümre arasında kalanları orta sınıf addetmiş,
ayrı nispetlere tâbi tutmuş bulunuyordu.
Orta sınıfa ayrılanlar arasında bir imalâtçı
ve bir de bunun tiearetiyle iştigal eden iki
sınıf bulunduğunu, imalâtçı ile ticaretini yapan
lar arasında da kazanç, itibariyle bir fark mev
cut olduğunu nazara alan komisyonunuz bunu
dörde çıkarmıştır ve bu suretle vergi tevziinde
daha âdil bir tevzi sistemine gidebileceğine kaani olmuştur. Sayın Sadi Bekte r, Sayın Arı ar
kadaşlarımız istanbul'da yorgancı, kunduracı
gibi bâzı misaller getirdiler. Az kazanan sınıf
lardan olduğunu söylediler. Olabilir, dördüncü
sınıfa bunlar alınabilirler. Yüksek Meclis tak
dir eder, komisyonun dikkatinden kaçmış ola
bilir. Maddelerde görüşülür.
Komisyonumuz bu husus üzerinde çalışırken
halen mevcut ticaret ve sanat erbabının sınıf
cetvelleri üzerinde uzun uzadıya tevakkuf et
miş, üzerinde ısrarla tetkikatta bulunmuştur.
Hatıra gelenleri ve dördüncü sınıfa alınmaları
münasip görülenleri almıştır. Bunun için de unu
tulmuş olanlar olabilir, dördüncü sınıfa alın
ması. icabedenler de olabilir. Yüksek Meclisçe
nasıl-tasvip edilirse öyle yapılır.
Bu muhtelif misaller tasarının ruh ve esası
nı değiştirecek bir mahiyette değildir
Bâzı arkadaşlar, sırası gelince yine arzedeeeğiz, şehirler esası üzerinde durmuşlardır. Bunun
üzerinde duran arkadaşlar şehirlerin 100 bin
den yukarı ve 100 binden aşağı diye mahdut bir
şekilde sınıflandırılmasını teklif etmişlerdir. Sı
nıflandırma esasının uygun olduğunu şu suret
le kabul etmişlerdir. Nüfusun kazanç ve iş hac
mi üzerine tesir yaptığını da bu beyanlariyle kabul
etmişlerdir. Köydeki bir adamın kazancı ile nü
fusu 100 bin, 300 bin olan bir şehirdeki ticaret
erbabının kazancı arasnıda bir nispet olamaz.
Elbette nüfusu çok olduğu yerde iş hacmi da çok
olur. tş hacmi çoğaldıkça, kâr nispeti de çoğa
lır. Bu bahis üzerinde, tekrar arzedeceğimiz hu
suslar vardır.
Bâzı arkadaşlar; tasarı münhasıran zam esa
sını ihtiva ettiğini ve fazla bir vergi alma yö<-
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luna gidildiğini ifade ettiler. Böyle bir şey ol
saydı, komisyondaki arkadaşların bir kısmının
da ısrarla teklif ettikleri gibi, zam yoluna gidi
lebilirdi. Zam da umumiyetle alınmaz, şu veya
bu mükelefler üzerinde yapılabilirdi. Fakat bu
takdirde âdil olmadığında ittifak ettiğimiz bu
günkü sistemde devanı etmiş olurduk. Yani
mevcut adaletsizliği tazif etmek olurdu. Fakat
buna Meclîsi Âliniz muvafakat etmez, bu zam
yapılmazdı. Bu bakımdan bu adaletsizliği nispî
de olsa tahfif yoluna giderek, çok kazanandan
biraz fazla, az kazananlardan daha az olmak su
retiyle imkân nispetinde adalet tesisi gibi bir
yol ihtiyar edilmiş bulunmaktadır. Sırası geldi
ğinde mufasşalan arzedeceğinı. Yalnız muhte
rem arkadaşlarıma 'bir fikir vermek için şimdi
lik şunu arzetmek isterim: 100 lira, 200 lira,
300 lira, 500 lira üzerinden birinci sınıfa; ikin
ci, üçüncü, dördüncü sınıfa girecek mükellefle
rin halen vermekte oldukları vergilerle !bu ka
nun tasarısı çıktıktan sonra verebilecekleri ver
giler üzerinde Mâliyece hazırlanmış, Komisyo
numuzca da üzerinde uzun uzun durulmuş olan
cetvellere göre toptancı, mücevherci, otomobil
ve saire satanlar, ithal ettiğini perakende satan
lar gibi birinci sınıfa ayrılan zümre hakikaten
bugünkü vermekte olduğu vergilerden fazla
vergi A'erecektir. Kabul edilen nispetlere göre
vergiler artmaktadır.
ÎBRAHlM ARVAS fVan) — Nispet ne ka
dardır!
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAlT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Bu tam bir nis
pet ile ifade edilemez. Çünkü 2395 sayılı Kazanç
Vergisi Kanununa, bâzı arkadaşların da ifade
ettikleri gibi, buhran zammı, muvazene zammı Ha
va Kuvvetlerine yardım, fevkalâde zam ve niha
yet ikametgâh kiraları zammı gibi, muhtelif
zamlar yapılmasıdır. İkametgâh zammının nispeti
belli değildir. Mükellefin fiilen vermekte olduğu
kira ve bina kendisine ait ise iradı gayrisâfisi
zam olarak alınmaktadır. Bunun için tam olarak
bir nispet elde mevcut değildir.
•
İBRAHİM ARVAS (Van) — Bunun miktarı
nı Hazreti Allah bilir. Bu nispet yüzde on bine
kadar çıkar;
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Devamla) — Acele buyurma
yın bunları da mümkİBiMertebe izah eteneye ça
lışacağım.
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100 lira iradı gayrisâfisi olan birinci sınıf
ticaret erbabı bugünkü kanuna göre mesken
zamları da dâhil olmak üzere asgari 658 âzami
1 158 lira vermektedir. Şimdiki tasarıya göre,
100 lira iradı gayrisâfisine ;% 50 zam yapılan ve
100 bin nüfuslu bir şehirde oturan mükellefi mi
sal olarak alırsak, eski kanuna göre 658 - 1 158
lira ödiyen bu mükellef yalnız 600 lira ödiyecektiıv
İkinci sınıf 558 - 855 verirken, şimdi bu tasa
rıya göre 525 lira ödiyecektir. (O halde vergi
nasıl artıyor sesleri)
îradı gayrisâfisi 200 lira olanlar : Asgari
842, âzami 1 342 lira vermekte iken şimdi 1200
lira verecektir. Bunlar birinci Gruptan olanlar,
toptancılar ve sairedir.
300 lira iradı gayrisâfisi olan yerde oturan
lar asgari; âzami 1965 lira vermekte iken ta
sarıya göre 1800 lira vereceklerdir.
500 lira iradı gayrisâfisi olan yerde oturan
lar asgari 1 184, âzami 1 684 lira vermekte iken
bu tasarı ile 3 000 liraya kadar yükselecektir.
Yeni tasarının başlıca inikası budur.
Altıncı sınıf şehirlerde oturan ve dördüncü
grupa dâhil olan birçok mükelleflerin vaziyetle
ri büsbütün lehlerinedir. 122 lira asgari, 172 li
ra âzami vergi vermekte iken vergileri 76 y;<
inec#ktir.
İradı gayrisâfisi 200 lira olanlar : Asgari
272, âzami 324 iken, 150 liraya inecektir. Sırası
geldiği zaman bu nispetleri daha geniş olarak
izah edeceğim.
Gerek maddelerin ifade tarzı, gerekse gramer
noksanlığı veya nispetlerin indirilmesi veya çı
karılması hususlarında maddeler müzakere edi
lirken arzı cevap ederim. Şimdilik tasarının
umumu hakkında mâruzâtım, umumi hatları iti
bariyle, bu oluyor. Zannedersem sayın arkadaş
ların tenkitlerini cevaplamış oluyorum.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) - - Bir de Hükü
meti dinliydim.
İ L A H Î M ARVAS (Van) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Hükümet konuştuktan sonra si
ze söz vereceğim.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Müsaade eder
seniz şimdi Hükümetten bir sual sorayım.
BAŞKAN — Buyurun.,
İBRAHİM ARVAS (Van) —Efendini; esna
fa yapılacak zam, dolayısiyle gene milletten e>
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kaçaktır ve bunun neticesi olarak bugünkü ha
yat pahalılığı bir kat daha yükselecektir. Mali
ye Vekili Beyefendi bu hususta lütfen bizi ten
vir ederler mi?
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(İzmir) — Arkadaşlar, sayın raportör arkada
şımız, bugün müzakere edilmekte olan tasarı hak
kında etraflı izahlarda bulundular.
Ben daha çok esas meseleler üzerinde dura
rak arkadaşların mütalâalarını cevaplandırma
ya çalışacağım. Ve, bilhassa bâzı arkadaşların,
bütçede lüzumu kadar tasarruf yapılmadığı yo
lunda ileri sürdükleri tenkit ve mütalâalar üze
rinde durarak cevaplandırmak suretiyle söze başlıyacağım.
Arkadaşlar, yüksek huzurunuzda evvelce de
ifade ettiğim gibi, Hükümet 1949 Bütçesinin ha
zırlanmasında âzami derecede tasarruf zihniyeti
ile hareket etmiş ve bunun üzerinde ısrarla du
rarak giderlerde, âmme hizmetlerini aksatmadan
mümkün olan tasarrufları yapmıştır.
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Allah
için.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Allah için değil..
ALİ RİZA ARI (İstanbul) — Kakam verir
misiniz.?
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Nitekim Bütçe Komisyonunun gi
derler üzerinde yaptığı tetkikat, bütün bölüm ve
maddeler üzerinde inceden inceye yaptığı tetki
kat bütçenin tasarruf zihniyetiyle tanzim edil
diğini açıkça göstermektedir.
Bütçenin 3 kısmının; borçlar, aylık ve özlük
hakları ve Millî Savunma giderleri, bu üç bölü
mün yekûnu 1 024 000 000 liradır. Yani bütçenin
% 72 - 73 ünü teşkil etmektedir. Geriye kalan gi
derler yekûnu 391 milyon liradır. Bunun 151
milyonu da tesis, kredi ve. sermayeler dediğimiz
verimli giderlerdir. Bunu tenzil ettiğimiz takdir
de, Millî Eğitim, sağlık hizmetleri de dâhil oldu
ğu halde, bütün Devlet hizmetleri için geri kalan
ödenekler yekûnu 240 milyon liradır. Bu gider
lerden yüz milyonlarca tasarruf yapmak imkânı
olup olmadığını Yüksek Meclisin takdirine arzederim. Arkadaşlar, bütçeden açığımızı kapıyacak şekilde bir tasarruf yapmak mümkün değil
dir ve yapılamaz.
AHMET OĞUZ (Eskişehir), — Yazık. ;Biz
yapam.
,v ^
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MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Siz de yapamazsınız.
Devlet, borçlarının mürettebatını bütçeye koy
mak mecburiyetindedir, Millî Savunma hizmet
lerinden bu günkü şartlar altında hiçbir tenzilât
yapmayız, buna siz de muvaffakat buyurmazsı
nız
ŞAHIN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Gele
cek sene ne olacak?
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Gelecek sene sorduğunuz zaman ce
vabınızı alırsınız. (Gülüşmeler).
Geriye bütçelerimizden mühim bir yekûn tu
tan özlük hakları kalır, bunlarda bir tasarruf
yapılabilir. Ama bu tasarrufu yapabilmek için
memurlarımızı toplu bir halde, ve kütle halinde
açığa çıkartmak lâzımdır. Bunların geçimleri hak
kında bir tedbir almadan böyle bir yola da gide
meyiz.
İBRAHİM ARVAS (Van) - - Hiç gidilemez
doğrusu.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Hükümetiniz bu meseleyi esaslı ola
rak ele almıştır ve çalışmalara da koyulmuştur.
Pakat takdir edersiniz ki böyle mühim bir işi
kısa bir zamanda halletmek mümkün değildir.
Bu, ancak tedricen yapılabilir.
Görüyorsunuz ki arkadaşlar, arzettiğinı bu
rakamlar durumu çok açık olarak göstermekte
dir. Bütçemiz, bugün Devlet hizmetlerinin, za
ruri Devlet hizmetlerinin görülmesini temin
edebilen bir bütçedir. O halde masraflarda bir
indirme yapmak imkânı olmadığına göre bu açı
ğı nasıl kapıyaeağız?
Bu açık 262 milyon liraydı. Yalnız bunun
30 milyon lirası yollar için konmuş olan Ödenek
lerdir. Bilmünasebe tasrih edeyim ki, yarın müzakere konusu, olacak yol vergisini bütçe açığını kapamak için getirmiş değiliz, bu konunun
yol dâvasını halletmek için getirdik. Ve bunun
karşılığını olduğu gibi bütçeye koyduk. Bu açı
ğın heyeti umumiyesini iç istikrazlarla da ka
pamak mümkün değildir. Bu takdirde yüksek
huzurunuza açık bir bütçe ile gelmek lâzım ge
lecekti. Açık bir bütçe demek; açığı emisyonla
kapamak, demektir. Bu yol arkadaşların kork
tuğu ve bizi enflâsyona götürecek bîr yoldur.
Hükümetiniz böyle bir yola gitmemiştir ve gitmiyecektir. O itibarladır ki Hükümetiniz iç is-
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I tikrazlarla kapatılmıyaeak olan açığı yeni ge
lir kaynaklarına müracaat etmek suretiyle ka
patmak zaruretini görmüştür ve bu yola git
mekte tereddüt etmemiştir. Enflâsyona gitme
den, yani geniş mikyasta emisyona baş vurma
dan iç istikrazlarla ve vergilerle kapanan büt
çelerin malî ve iktisadi sahalarda tahripkâr
bir tesir icra etmeleri asla varit değildir. Büt
çe kapatılmadığı takdirde, bu yol bizi emisyona
ve bu geniş mikyasta yapıldığı takdirde enf
lâsyona götürebilir. Bu yıl bütçesi, kabarık
tır, deniliyor. Evet geçen seneye nazaran bir
miktar fazladır. Fakat 1948 bütçesi, yıl içinde
kabul ettiğiniz ödeneklerle, 1 milyar 370 milyon
liraya baliğ olmuştur.
Demek ki; 1949 bütçesi geçen yıldan ancak
45 milyon lira fazladır. Bunun 30 milyon lira
sını, yol için konmuş olan giderler teşkil etmek
tedir. Hatıra bir nokta gelebilir; bir nokta va
ridi hatır olabilir, o da şudur:
Bütçenin kabarmasiyle, Devlet, emtia, hiz
met ve sermaye pazarlarına geniş mikyasta iş
tirak eder, ve talebi çoğaltmak suretiyle, fiyat
ların yükselmesine meydan vermiş olur. Arzettiğim gibi bu da varit değildir. Çünki 1949 yı
lı bütçesiyle, 1948 yılma nazaran, bu pazarlara
daha geniş mikyasta iştirak edecek değildir.
Binaenaleyh böyle bir tesir de varit olamaz.
Bâzı arkadaşlar; artık bardağın taşmak üze
re olduğunu söylediler, takatin üstünde vergiler
yüklenmektedir dediler. Bu mücerret bir söz
dür. Böyle bâr hüküm verebilmek için rakamlara
dayaınmıak lâzımgelir. Bütçe Komisyonunda....
SAĞDAN BİR SES — Aferin.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
I (Devamla) — Sonra ben de...
EŞREF DİZDAR (Giresun) — Yine bir şey
I yapacaiksınız.
I
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(Devamla) — Demokrasinin icaplarına riayet
edin.
Bütçe gelirlerimizi Millî gelirle mukayese
ettiğimiz takdirde bu nispetin % 20 nln dunun
da oi«hığunu görürüz. Demek ki vergilerimiz kül
halinde ağır değildir. Fakat vergilerimizin da
ğılışı gayriâdildir. Bu da Vergi sistemimizden
doğmaktadır. Eski yıllark mukayese ettiğimiz
takdirde Bütçe gelirlerimizin' bir milyar üç yüz
doksan beş milyona çitem'asına rağmen yine Millî
| gelire nazaran artmadığı görülür. Bütçe Kom is
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yonunda da arzetmiştotm. 1934 senesiyle bir mu f milyon liradır. Bu itibarla yeni bir kaynak ola
rak bu vergide mevcut olan ahenksizlik ve ada
kayese yaptım, vergilerimizin o senenin Millî
letsizliği
ıslah etmek ve bunların vergilerini ka
gelirine nispeti % 10 ile 15 i idi. Bugün bu
zanç seviye.leriyle mütenasip bir hadde çıkarmak
nispet yüzde 15,5 tur. Vergilenin artması nispe
için bugün müzakere ettiğimiz kanunu takdim
tinde Millî gelirde de bir artış olmuştur. Kaldı
etmiş bulunuyoruz. Raportör arkadaşım rakam
ki, mukayeseye esas olarak aldığımız Millî gelir
larla izah ettikleri için ben tekrar etmiyeeeğim.
1944 yılının geliridir. Bugün bu gelirin biz art
Tahsil
olunan kazaaıç Vergisinin ancak % 7 sini
mış olduğu kanaatindeyiz.
bu
280
bin mükellef ödemektedir. Bu mükel
Bütçe açığını kapayabilmek için yeni gelir
leflerin içinde oldukça mühim bir yekûn tutan bir
kaynaklarına müracaat etmek zarureti vardır.
zümre vardır ki, kazanç seviyeleri hakikaten yük
Biz bu yola giderken de yüklü okn kaynaklara
sektir.
Toptancılar, ithalât yapan perakende sa
müracaat etmeye çalıştık.
tan
büyük
mağazalar.
Bugün müzakere konusu olan Kazanç Vergi
sine 'geliyorum.
İBRAHİM ARVAS (Van) - Bunlara zam
Bilindiği gibi; 2395 sayılı Kazanç. Vergisi
yapın, esnafa değil.
Kanunu beyan esasına az yer vermiştir. Mükel
MALÎYE BAKANI
ŞEVKET ADALAN
leflerin ekseriyeti gayrisâfi irat karinesi üzerin
(Devamla) — Biz bu tasarıyı tanzim ederken bil
den iş yerlerine göre değişen nispetler 'üzerinden
hassa küçük sanat ve ticaret erbabını korumaya
vergiye tâbi tutulmuşltur. Bunlar (mükelleflerin
çalıştık. Eğer nispetlere dikkat buyurulursa, gö
hemen % 90 nmı teşikil lediyor. Matrah olan
rülecektir İd, diğerlerinden çok farklıdır. Nisbina gayrisâfi iratları elastikiyetten mahrumdur
.petleri yüksek olan mükellefler daha çok birinci
ve donmuş bir haldedir. Vergi, bilhassa vasıta
sınıfa dâhil ve büyük şehirlerde icra yi ticaret ve
sız vergilerin 'temelini teşkil eden Kazanç Vergisi
sanat eden mükelleflerdir. Kabul buyuracaksı
mühim 'bir kısmının karine asasına dayanması
nız ki, büyük şehirlerde, icrayi ticaret ve sanat
dolayısiyle her yıl artan Devlöt masraf lariyl o
eden mükelleflerin faaliyet sahası daha geniştir
mütenasip bir sakilde gelişememiştir. Ve esasen
ve kazançları daha yüksektir. Bu itibarladır ki.
karineye dayanan vergiler iş konjöktörünü ta
bu ıslahatı yaparken, mükellefleri yeni bir tasni
kip edemezler hassas değildirler. Martı yılları
fe tâbi tuttuk. Ve Gayrisâfi îrat Vergisinden
içmd*e bütçe zaruretleri dolayısiyle çeşitli zam
başka, şehirlerin nüfusunu da nazarı dikkate al
lar yapılmıştır. Bunları bâzı arkad'aşlârıan izah
dık.
ettiler. Gayrisâfi irada dayanması- itibariyle as
Bâzı arkadaşlar, bâzı misaller ileri sürdüler.
lında 'ahenksiz ve adaletsiz olan bu vergi son
Bu misalerin ekseriyeti bilhassa Ankara'ya taal
zamlariyle daha çok adaletsiz ve ahenksiz bir
lûk etmektedir. 1945 de memuriyet mevkiine gi
şekil almıştır.
ren
yeni tahrir dolayısiyle bâzı binaların Anka
Bâzı arkadaşlar 20 senedir tatbik edildi, ni
ra'da
gayrisâfi iratları yüksek tutulmuş. Fkat
çin şimdi bu ele alındı dediler. Bu, harto yılk-n
bunlar daha çok maddeye taallûk eden mütalâa
için-de yapılmış olan zamlardan ileri geliyor. Ar
ve tenkitlerdir. Bu itibarla, maddesi müzakere
kadaşlar izahat verdiler, mükellef zümreleri
i
edilir,
Komisyon cevap verir, bendeniz de icabearasında bir adaletsizlik ve müsavatsızlık vardır.
derse
arzı
malûmat ederim, o zaman bir karara
Kazanç Vergisinin hu vergi ile beraber alınan
varmak yüksek Meclisinizce mümkün olur.
Buhran, Muvazene, Hava kuvvetlerine yardım
Bir arkadaş Millî Savunmayı daima ileri sür
Vergisi gibi yekûnu 370 milyon lira tutan vergi
düğümüzü
söyledi. Ona raportör arkadaşımız da
'lerin ağırlığı hizmet erbabiyle beyannameli mü
cevap verdi. Biz takdim ettiğimiz bu taşarının
kellefler üzerindedir. 280 bine baliğ olan diğer
gerekçesinde Millî Savunma giderleri için bu ta
mükellefler gayrisâfi irat karinesi üzerinden ver
sarının sunulduğunu söylemedik. Binaenaleyh.
giye tâbi olan bu zümre kazançlariylie mütenasip
samimî hareket ettik, hiçbir samimiyetsizlik raevbir vergi vermemektedirler. Yapılan mukayese
zuubahis değildir.
bunu gayet açık olarak göstermektedir. Bunların
bir milyar üç yüz doksan beş milyon liralık Büt
Bu tasarının adaleti temin etmediğini ifade
çe içindeki vergi miktarı zamlariyle beraber 27 | buyurdular. Bu, doğrudur. Karine esasına daya — 1Q& —
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nan hiçbir tasarı, ne kadar dikkatli ve esaslı ha
zırlanırsa hasırlansın hiçbir zaman tam bir ada
let. temin edemez. Buna imkân yoktur.
Adaleti sasıyabilmek içm Gelir Vergisi siste
mini kabul etmek yani müdellelleri hakiki ka
zançları üzerinden vergiye tâbi tutmak lâzımgelir. Bu yapılmadıkça vergide adaleti temin
etmek, mümkün olamaz.
Bir arkadaşım Hükümetin: bir gelir politikası
bulunmadığına işaret ettiler.
Yalnız bu Hükümetin değil, Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetlerinin hepsinin); bir gelir, bir ver
gi politiaksı vardır.
Arkadaşlar bizde vergi reformu 1.926 da baş
lamıştır. Bugüne kadar geçirdiğimiz istihale
devri bir zaruretti. Eğer biz bu devri geçirmezseydik bugün Gelir Vergisine gidemezdik. Di
ğer memleketler de Gelir Vergisine kolay gide
memişlerdir, bumun için yarım asır mücadele
eden devletler olmuştur.
Arkadaşlar; vergi reformu kolay birşey de
ğildir. Bizde 1933 yılma kadar olan devir bir tesis
devri idi. Ozamanın icaplarına göre yeni yeni
birçok kanunlar hazırlanmış, takdim edilmiş,
kabul buyrulmuş yıllarca tatbik edilmiştir. 1933
ten, harbe kadar geçen devrede bu vergileri bir,
gözden geçirme ve ıslah etme devri idi. Bu da
yapılmıştır. Harb yıllarında Devletin artan
masraflarını karşılamak için çeşitli zamlar ya
pılmıştı, bu da bir zaruretti. Fakat ozamanın
Cumhuriyet Hükümeti harb biter bitmez • derhal
vergi reformuna başlamış, hakikaten çok esaslı
tetkikler yapılmış ve iyi bir kanun hazırlanmış
tır ki, o da Gelir Vergisidir. Bu tasan hâlen Ge
çici Komisyonda tetkik olunmakta ve inceleme
bitmek üzere bulunmaktadır. Hakiki vergi re
formundan beklenen adalet ve verimlilik aneak
bu sistemin kurulması ile mümkün olacaktır. Bu
kurulmadıkça, tesis edilmedikçe vergilerde ve
rimlilik beklenemez ve adalet de sağlanamaz.
Gelir Vergisi bizim vergi reformumuzun bel
kemiğini, mihverini ve esasını teşkil edecek ve
diğer vergi ıslahatı bunun etrafında temerküz
eyliyecektir. Nitekim Hükümetiniz bu kanunu
takdim ettikten1 sonra vasıtalı vergilerin esasını
ve temelini teşkil^edin Muamele Vergisi üzerinde
esaslı tetkiklere bttşlamıştırj o tasarı da bugünün
icaplarına uygun'bir şekilde, bilhassa büyük sa
nayi ile, küçük sanayiin menfaatlerini telif ede
cek şekilde hazırlanacak ve» Yüksek Heyetinize
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takdim edilecektir. Binaenaleyh Hükümetin bir
vergi • politikası yoktur sözü yerinde değildir.
Hizmet erbabının vergileri ağırdır, hem de
çok ağırdır. Bu sınıftan alınan: vergi 262 milyona
baliğ olmuştur. Fakat Gelir Vergisi ile beraber
ancak bu- vergiden bir tenzilât yapmak mümküm olacaktır. Nitekim Gelir Vergisinde hizmet
erbabından alınan vergi yarı yarıya ve hattâ ya
rıdan biraz daha aşağıya inmektedir. Bugün ten
zilât vergi dişında birçok kazançları mevzuu içi
ne alacak olan Gelir Vergisi ile temin edile
cek vergilerle karşılân|aeaktır. Bugünkü şart
lar altında, bugünkü sistem devam ettikçe, hiz
met erbabı vergilerinde maalesef bir tenzil ve
tahfif yapmaya imkân yoktur. Benim> esas me
seleler hakkındaki mâruzâtım bundan ibarettir.
Yine arkadaşların bir emri olursa, arzı malû
mat ederim.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Bir sual rica
edebilir miyim?
BAŞKAN — Buyurun.
REŞAD AYDINLI (Denizli) — iç istikraz
lardan bahsettiniz. Bu iç istikrazları nevama bir
Maliye Bakanı olarak, emisyon telâkki eder
misiniz, etmez misiniz?
MALİYE BAKANI -ŞEVKET ADALAN
(izmir) — iç istikrazlar emisyon değildir. Bi
lâkis bu iç istikrazların emisyonla brr müıi(asebetini anlıyamadım. Onun için, tasrih ederseniz,
esaslı malûmat arzederim.
ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Söz istiyorum.
BAŞKAN—'Buyurun.
IBRAHÎM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar; bendenizin duyduğuma göre zam nis
peti % 300 den başlar 500, 600 e kadar gider.
Bugünkü hayat pahalılığına büyük mikyasta
tesir eder. Zaten bugün hayat oldukça paha
lıdır. Biroçk aileler bu yüzden* ıstırap içinde
dir. Bu kanun bütçeye 20 milyon lira sağlıyacaktır. Bendeniz müsade ederseniz buna bir ça
re buldum. Hem de hayat pahalılığına asla te
sir etmiyeeektir. (Neymiş söyleyin bakalım ses
leri).
Bu, göstereceğim 20 milyon lira elimde, avcumda bir keklik gibidir. (Gülüşmeler),
Yerli Mallar Pazarlarının perakende kazancı
23 milyon' liradır. Biz bunu lağvettik. MaAesef
yanlış bir karar aldık. Metrede bir santim me
mur-çekiyor, yüz metrede bir metre kadar tuta-
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cak diye, her yerde şubeleri kapadık. Onu da
bâzı yerlerde yaparlar, her yerde yapamazlar.
Memleketin bir yerinde suiistimal yapılır, bunu
her yere teşmil etmek doğru değildir. Bu Yerli
Mallar Pazarlarını Aziz Maliye Bakanı tekrar te
sis ederse yine Hazinenin eline 20 milyon lira girir. Bugünkü Kaz,nç Vergisi mükellefiyetinden
daha iyi değil mi? \Te olacak zaten alışılmış bir
şeydir.
Sonra küçük esnaf bahsine geçelim; bendeniz
geçen gün bir küçük esnafa uğradım. Bu adam
bana samimî bir kalble dedi ki: Allah bilir, bu
^ane bilançomu yaptım, zarardayım, kâr etmiyo
rum. Küçük esnafın vaziyeti budur.
Büyük şehirlerde büyük kazançlar oluyor.
Oluyor Beyefendi. Ama büyük esnaf, yapıyor bu
kazancı. Küçük esnaf bundan müstesnadır.
Rica ediyorum; istirham ediyorum; Maliye
Bakanı. Komisyon bu tasarıyı geri alsın; bu
zammı toptancılara yükletelim; bilhassa "istan
bul'daki toptancılara. Onlar yüz binlerce lirayı
bu milletin sırtından çektiler; Maliye Bakanı da
onların sırtından çeksin.
Bundan sonra Yerli Mallar Pazarlarını ihdas
edelim ve bunları kontrol altında bulunduralım.
İktisat Vekili arkadaşımızın her hangi nazari bir
kaide ile bunları kapatması çok hatalı olmuştur,
fena neticeler vermiştir.
Devle't manuüâtı, Devlet fabrikasının yap
tığı pamuklu mamülât tüccarın cebine para
akıtmaktan- başka hiçbir netice vermemiştir. Ve
millete de yetişmiyor. Maruzatım bu kadardır.
(Bravo sesleri)
MUAMMER ALAKANT (Manisa)
Muh
terem. arkadaşlarım, bugün huzurunuza
sevkedilen bu tasarı 20 milyon liralık kadar bir ver
gi tarhedilmesini âmir bulunmaktadır. Bundan
evvel şekerden İstihlâk Resmi olarak 70 - 80
milyon lira kadar bir vergi tarhedimiştir. önü
müzdeki birkaç gün içinde Yol Vergisi, bir
nevi İstihlâk Vergisi mahiyetinde lüks Vergisi
tasarılariyle bu .sene vergi politikamız taayyün
edecek demektir. Demek ki, asıl Bütçe müzake
releri şimdi cereyan etmekte, bütçe meselesi
şimdi halledilecek bir hale gelmiş bulunmakta
dır. Bu yeni kanunlarla muayyen olan vergiler
tarhedüdikten sonra muayyen varidatın karşı
sında muayyen masraflar sıralanmakla Bütçe
Kanununun müzakeresi burada ancak Hüküme
tin politikasını meydana çıkarmak bakımından
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haizi ehemmiyet olacaktır. Bugünkü tasarının
diğer tasarılarla birlikte memleketimizin vergi
politikasını tâyin edeceği hususu Sayın Mali
ye Bakanınca dahi anlaşılmış bulunmaktadır.
ADNAN MENDERES (Kütahya) — İçerde
102 arkadaş var.
BAŞKAN — Müzakere devam ediyor. Müza
kerenin her dakikasında ve her zamanında ekse
riyeti burada tutmanın imkânı yoktur, şimdi
bir kısım arkadaşlar dışardadırlar. Karara ikti
ran etmek icabettiği takdirde zil çalar ve ken
dilerini bu suretle çağırırım.
Alakan!, siz devam edin.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla ı
— Maliye Bakanı dahi burada bulunmuyorlar.
Buna da sureti nıahsusada işaret edeceğim. Çün
kü bundun sonra söyliyeceklerim arasında ken
dilerini ilgilendiren noktalar var.
ADNAN MENDERES (Kütahya)
Hükü
metten kimse yok.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devamla;
— Şimdi akradaşlar, Maliye Bakanı bugünkü
tasarının esas vergi politikamıza taallûkunu
kabul etmişler ve sayın sözcüden başka olarak
esas meselelere temas etmişlerdir. Fakat temas
ettikleri bu mühim meseleler
tamamen hatalı
noktalara temas etmektedir. Malî politikamız
bozuk olduğu için tabiî elde edilecek netice
ler de yanlış olacaktır, hatalı olacaktır.
Şimdi, bozuk olan, yanlış olan esaslar neler
dir? Bundan evel Sayın Hasan Saka'da söyledi
ler bugün de sayın Maliye Vekili dediler ki; bi
zim millî gelirimizle vergi nispetimiz mukayese
edilirse dünyanın diğer memleketlerine nazaran
hafiftir, azdır. Ozaman bunun yanlışlığını teba
rüz ettirmiştim. Çok muhtemeldir ki, Sayın Ma
liye Vekili de ozomon burada idiler. Fakat hiç
işitmemişler gibi ve bu nokta şimdiye kadar biç
tebarüz ettirilmemiş gibi gene aynı fikri burada
serdettiler. Bundan 4 - 5 sene evvel bir müza
kere esnasında ben dışarda bulunurken bir Mil
letvekili şu sözleri söylediğine sami olmuştum,
dedi ki, kellem, (öyle değil, kellüm, kellüm
lâyenfa ) evet, kellüm kellüm îâyenfa. Aradan
seneler geçti, bir demokrasi inkilâbı yapıldı. Bü
tün Millet Büyük Millet Meclisi müzakeratuıı
kemali ehemmiyetle takip etmektedir. Belki bu
sene, belki gelecek sene milletin tekrar reyine
müracaat edilecektir, Öyle olduğu halde yine
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kellüm, kellüm lâyenfa kaidesi devam etmektedir. | zel fırsatlar tamamen kaybedilmiş bütçenin gelir
kısmının kendiliğinden, yeni vergilere müracaat
O zaman demiştim ki, bizim millî gelir yedi
buçuk milyar lira etrafmdadır. Bu yedi buçuk
etmeksizin tezayüt etmesi imkân dâhilinde iken
milyar etrafında olan millî gelirin, takriben 4
yeni yeni vergilere tevessül etmek mecburiyeti ile
milyar lirası sanayi ve ticaret gelirlerine, diğer I karşı karşıya gelinmiştir. Bu iktisadi ve ticari
üç buçuk milyar lirası da, bilhassa ziraat, ondan
politikadaki hatalarımız inşallah bütçe müzake
sonra da hizmet, mesken gelirlerine aittir. Sana
relerinde yerleri geldiği zaman tebarüz ettirile
yi ve ziraat gelirleri hazineye ancak 200 milyon
cektir.
lira kadar bir varidat getirmektedir. Şu halde
Demek ki Hükümetin iki esas fikri yanlıştır,
Muhasebei Hususiyeler, Belediyeler de hesap
esas iki fikrinde büyük hata vardır. Bu büyük
edilecek olursa geriye kalan bir buçuk milyar
hataların ve yanlış esasların neticelerinin de yan
lira kadar bir parayı, işte o ziraat, hizmet ve
lış ve bugünkü gibi sıkıntı olması elbette mukad
meskenden hâsıl olan 3,5 milyar lira kadar olan
derdir.
millî gelir temin etmektedir. Şu halde görüyorSayın Maliye Bakanı dediler ki, 1949 sene
sunuz arkadaşlar, asıl milletin büyük ekseriye
sinde âzami tasarruflar yapılmıştır ve daha fazla
tini teşkil eden ziraat ve hizmet erbabının büt
tasarruf yapmak imkânı yoktur.
çeye Ödediği vergi millî gelirin % 45 - 50 si nisKendi sözleri ve Hükümetin kendi kararları
petindedir. Dünyada hangi memleket vardır ki
bu
söylediği sözlerin yanlışlığını tebarüz ettire
% 45-50 nispetinde, millî gelire nazaran bu nis
cek
mahiyettedir.
petlerde vergi ödemiş olsun.
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Bravo.
Hükümetin, bütçenin gelir kısımlarında tezaMUAMMER ALAKANT (Devamla) — Hü
yüdü icabettiren sebepler olarak ortaya koyduk
kümetin»,
Maliye Bakanının sözlerinin yanlışlığını
larından bir tanesi de bütün dünyanın ekonomik
gösteren
kararı şudur; İstanbul'da üniversite
bir buhran ve sıkıntı geçirmiş olmasında ve
profesörleri buraya ceibedilecek, hariçten müte
bunun da üzerindeki aksi tesirlerindendir.
hassıslar getirilerek Bütçede tasarruf yapmak
Halbuki arkadaşlar; bugün dünya ekonomisi
imkânlarını
araştırmaya memur edilmiştir. Debir debrasyon, bir inme değil bir gelişme poli
mekki
Bütçede
tasarruf yapma imkânı olmadığı
tikası, seyri takip etmektedir. Yıllarca harb se
hakkında
bir
hükme
varmak doğru değildir, ak
neleri içinde elindeki stokun bitmesile açılan
sine
kanaat
vardır,
aksine
temayül vardır. Ken
boşlukları doldurmak için dünyadaki bütün eko
di sözleri de şudur ki; şimdi burada dediler ki
nomik teşebbüsler bugün gayet randımanlı bir
devlet teşkilâtında lâzımgelen tasarrufları yap
şekilde işlemektedir.
mak için tedbirler alıyoruz, fakat bütün işin fe
Bizim memleketimizde dahi iki üç senedencaati, vehameti bir aydanberi Büyük Millet Mec
beri, Avrupa harbi nihayete erdiğindenberi bü
lisini
müşkül vaziyetlerde bırakan isin sebebi iş
yük ekonomik gelişme imkânları hâsıl olmuştur.
te buradadır.
Bilhassa 1930 senesindenberi satmakta müşkülâta
Arkadaşlar; şimdi aldıkları bu tedbirleri Hü
uğradığımız mallara her taraftan avuç avuç
kümet bundan bir sene evvel alacaktı, çünkü bir
altınlarla talepler vâki olmaktadır. Biz fazla
sene evvel ayni dertler gösterilmiş, aynı teklif
ihracat karşısında ihracatımızı frenlemek husu
ler yapılmış ve aynı zaruretler kabul edilmişti.
sunda tedbirler almak vaziyetinde bulunuyoruz.
Fakat 1948 senesi başmdanberi, 15 Eylüle kadar
Ve verilen fiyatlar gittikçe mütezayit olarak
Hükümet, bildiğimiz şekildeki hareketleriyle,
memlekete ekonomik işletmeleri, gelişmeleri in
Bütçenin otanıatik olarak kabarması karşısında
kişaf ettirecek mahiyettedir. Geçen senedenberi
lakayıt kalmış, 15 Eylülden sonra Bütçeyi yeni
ekonomik işlemleri-inkişaf ettirecek malzemenin
den; tetkik ederek, bunlar Başbakan Hasan Saka'hariçten- tedariki de imkân dâhiline girmiştir,
nın beyanafciyle ve zabıtlardaki mündemiç söz
bu taleplerle, tekliflerle karşı karşıya bulunuyo
lerle sabittir. 15 Eylülde yeniden Bffctçe tetkika
ruz:.? Fakat ne yazıktır ki üç senedenberi takip
başlanmış ve Meclise sevkedilmiş ve Bütçede
ettiğimiz politiçus! de commerciale, iktisadi ve
büyük açıkların olduğu nroşahade edilmişim Bu
ticap politikaların hataları yüzünden bu* tarihte
naâ|r tesadüf edilecek fırsatlardan olan bu ;gü- I nasıl, bu ihmal nasıl kabHi telâfidiry dtişünıııe— *«&~
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den, üzerinde durmadan, vurun abalıya kabi
linden vergi tarhına gitmek gayet kolaydır. İş
te bu şekilde esaslı bir hatadır ki, bugün B. M.
Meclisi, milletin her vesile ile izhar ettiği arzu
ve fikirlere göre değil, Hükümetin vergi için şu
tahsisatı isterim, bu parayı isterim bu ne şekilde
olursa olsun, .şeklindeki müracaatlarını kabul
etmek durumu ile karşı karşıya bulunmaktadır.
Sayın Maliye Bakanı dediler ki; Bütçede ta
sarruf yapmak imkânı mevcut değildir.
Arkadaşlar, bugün bu tasarıyı kabul etmek
aynı zamanda Maliye Bakanının bu sözünü teyit
etmek demek olacaktır. Yani Bütçede tasarruf
yapmak imkânının mevcut olmadığını kabul et
mek demek olacaktır. Bu milletimizi emin olun bü
yük bir yeise sevkedecektir. Bu yeis Cumhuriyet
Halk Partisine karşı olacaktır. Çünkü muhale
fet bütçede büyük miktarlarda yapmanın ayrı
vazifeleri birleştirmek suretiyle kadrolarda ras
yonel tensikat yapmak suretiyle Bütçede yüz
milyonlarla, yüz binlerle liralık tasarrufun müm
kün olduğuna kaniim. Bunu her yerde ifade et
mektedir.
HÜSEYİN IÎLUSOY (Niğde) — İfade etmek
kolaydır.
MUAMMER ALAKANT (Devamla) — Bu
nu demin de söyledim. Böyle olduğu Hükümetçe
dahi meczunıdur. Hem kendisi yeni tedbirlere
tevessül etmiştir, hemde dâhilden ve hariçten
profesörleri, mütehassısları buraya eelbetmiştir.
Bunun böyle olduğu sununla da sabitir ki 1946
senesinde Recep Peker Hükümeti zamanında
Şükrü Koçak vasıtasiyle Devlet Demiryolların
dan birçok memurları dışarıya çıkarmak, tensi
kat yapmak mecburiyetinde kaldı. Bu tensikat
şekil itibariyle hatalı, fakat esas itibariyle doğ
ru biı- karardı. Şekil itibariyle hatalı idi, çünkü
mevsimsizdi, memurları açıkta bırakmak caiz
değildi. Esas itibariyle doğru idi. Fazla kadro
ve memur vardır. Altı - yedi bin memuru çıkar
dı. Amerika'dan gelen mütehassıs da o kadar
memurun dışarı çıkarılması lâzımgeldiğini işa
ret etti. Amerika'dan celp edilen mütehassıslar
Hükümet dairelerinde lâakal üçte bir memurun
fazla olduğunu ifade etmişlerdir, bunun hakkın
da raporlar vermişlerdir. Bu cihet bunlarla, bu
raporlarla sabittir, herkesin aklı selimi ile, mille
tin üzerinde ittifak ettiği şeyle de sabittir.
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vardı, Hususi Muhasebede şu kadar memur var
dı, filân bakanlıkta şu kadar memur vardı. Bu
gün bu kadrolar üç döt misli artmıştır. O yüz
dendir ki işlerimiz daha ağır görülmektedir. İş
çıkmamaktadır,
Benden evvel aşağı yukarı bütün Meclis ko
nuştu, muhtelif hatiplerin ifadeleriyle Meclis
konuştu. Meclis şu noktalarda fikrini izhar etti.
Birincisi artık daha fazla vergi vermeye bizim
ekonomik bünyemizin, malî durumumuzun istitaaltı yoktur. Diğer bir kısım milletvekilleri
hattâ Halk Partisi Milletvekilleri bile dediler
ki, hiç olmazsa bugün teklif olunan şu kanun
mevcut adaletsizliği 'kat kat artırmaktadır. Şim
diye kadar hiçbir milletvekili çıkıp da Hüküme
tin şu tasarısını müdafaaya lüzum ve ihtiyaç
görmedi. Bu hal muhtelif partili meclislerde
çok nadir görülen hallerdendir. Ve Hükümetin
ne kadar yanlış ve hatalı olduğunun bariz bir
delilidir. Nasıl yeni tasarı, yeni teklif adaletli
olabilir ki, saten adaletsiz olduğunu katoul etti
ğimiz matrahlara %100, 200, 300 gibi zamlar ya
pılmaktadır. Bir taraftan %8 gibi tasarruflar
yapılırken diğer taraftan 20 milyon liralık ver
gi vermeyi mucip olacak ilâveler yapılmakta
dır. Arkadaşlar bir çoğumuz gördük dinledik.
Geçen sene, evvelki sene gittiğiniz, kazalarda
ve kaöbaalarda bu vergilerin adaletsiz olduğun
dan behsettiniz. Yanyana mağazaları olan iki
berberin bakkalın ve manifaturacının aynı ver
giler vermeleri karşısında ıstırap duydunuz ve
kendilerine yakın zamanda bunların tashih edi
leceğini vad^ttiniz. Ben bu va'di yapanlar ara-'
sında idim.

Şimdi bu va'itleıfi yaptığınız kalkın karşı
sına geçip, kendilerinin 2 - 3 misli artan vergi
leri muvacehesinde nasıl bir müdafaa imkânı, bu
işleri nasıl bir izah imkânı bulabileceksiniz?
Eğer başka memleketlere nazaran millî gelirin
arttığını, vergilerin az olduğunu ileri sürecek
siniz, demin arzettik, sakattır. Savunma mas
raflarının arttığından bahsedeceksiniz bunda
da bir tezayüt yoktur. Dünyadaki ekonomik
durumların memleketimize akislerinden bahse
deceksiniz bilâkis fevkalâde sayılacak bir eko
nomik gelişme fırsatı elimize geçmiştir. Bu mü
lâhazalar karşısında ekseriyet arkadaşlarının fi
kir ve kanaatlerinin bizim fikir ve kanaatleri
mize uyacağını zan ve tahmin ediyorum. Ancak
Bir şehre gidin, her yerde size söyliyecekleri
şudur. Eskiden Defterdarlıkta şu kadar memur | belki siyasi bir mülâhaza ve sebep orta yere sü-
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rülebilir: Muhalefet, Hükümeti düşürmek istiyor. Arkadaşlar, muhalefetin Hasan Saka Hü
kümetini düşürmek istemesinde ne bir sebep
vardır, ne bir hakikat vardır. Çünkü yarın Ha
san Saka Hükümeti yerine gelecek gene bir C.
H. P. Hükümetidir. Hasan Saka Hükümeti bir
buçufc yıllık ieraatiyle muhalefet saflarına bü
yük kütlelerin iltihakına sebep olmuştur. Bun
dan bir buçuk sene evvelkine nazaran muhalefet
saflarına büyük kütlelerin katıldığım görmemek
için bililtizam başını başka yere çevirmesi lâ
zımdır. '
İşte bugün büyük bir Meclis artık milletin
his ve fikirleriyle karşı karşıya geldi. Hasan
Saka Hükümetinin bütçe yılı başından itibaren
alması lâzımgelen tedbirleri almayıp da bugün
alacağım yolundaki vait ve beyanatı karşısında
kendisini o mesuliyetle karşı karşıya bulundur
mak onun vazifesidir.
İBRAHİM ARVAS (Van) - Allah razı ol
sun Hasan Saka'dan.
MUAMMERALAKANT (Devamla) —Arka
daşlar, Türk Milleti bütün tarih boyunca gayet
iyi idareler kurmakla nam almış, şöhret almış bir
milletir. Akdeniz sahillerinden Japon Okyonuslarına kadar uzanan ülkelerde ne zaman bir
Türk hâkimiyeti teessüs etmişse, o ülkelerde iyi
idare kendisini göstermiştir, ne zaman o ülkeler
de Türk hâkimiyeti başka milletlerin hâkimiye
tine geçmişse, o ülkelerde idaresizlik, anarşi başgöstermiştir.
Bugün Türk Milleti daha iyi bir Hükümet
kurmak, memlekete daha iyi hizmet edecek bir
Hükümeti iş başına getirmek iktidarına ve lijTakatına maliktir.
Türk Milletine daha iyi bir Hükümet Kurul
masını sağlamak için müzaheretinizi esilmeyi
niz. (Sağdan alkışlar)
İBRAHİM ARVAS (Van) — Baştaki Hükü
met çok iyidir. Görüş meselesidir.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bendeniz
sizleri yormamak için mütalâamı kısaca arzedeceğim.
Bendeniz müzakereye geçmeden evvel arzettiğim milsâlleri öne sürerek, maddelerin ıslahı rieasında bulunmuştum. Ve tasarının birinci mad
desine temas ettim. Çünki birinci madde çerçiveyi çizen bir maddedir. Binaenaleyh işin çerçi
ye» bozuk olursa diğer maddelerin müzakeresine
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geçmek de zor olur. Emsalini sayın sözcünün de
kabul edeceğini tahmin ediyordum. Ama buna ce
vap verirken Bakan arkadaşım; evet böyle bir şey
vardır. Fakat memlekete şâmil değildir. Bu söy
lenen nihayet Ankara'da olmuş bir hâdisedir de
diler. Bu Ankara'da olmuştur, fakat beni kim te
min edebilir ki, başka vilâyetlerde almamıştır?
Sonra mevcut tasnifin bozulmamasını rica et
tim. Buna da cevap verirken buyurdular ki: Bu
daha ziyade adalete, eskisine nazaran daha çok ya
naşmak için alınmış bir tedbirdir. Misalleri sa
yarken de dedileri ki; han odasında oturup ta ha
kikaten yüksek ticaret yapanlar vardır. Ve yine
bunların ticaret nevini söylerken buyurdular ki;
toptancılardır. Doğrudur arkadaşlar, böyltleri
vardır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Soydular.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) —Müsaade
buyurun İbrahim Bey, ben sizin gibi değüim, ko
nuşursanız şaşırıyorum.
. Efendim, han odasında olduğu gibi piyasada
oturupta topliancılık yapanlar da vardır ve bu
mağazada oturupta toptancılık yapanlar arasın
da - ticaretten anlıyan arkadaşlar bilirler - bilhas
sa Avrupa fabrikaları bir sandık poplin için si
pariş alırlar, gümrükte, bunlar da toptancıdırlar.
Yani handa oturupta, mağazada çalışan toptancı
ları solda sıfır bırakacak derecede iş yapanlar
vardır, onlar da toptancıdır, diğerleri de toptan
cıdır. Diğerleri de toptancıdır. Yani han odasın
da oturanlar içinde de büyük toptancılar vardır.
Onun için bu verginin bünyesinde adalet olma
dığını hepimiz kabul ediyoruz. Esasen bunu ka
bul edenler de adalete uymadığını söylüyorlar.
Bunu hep kabul ediyoruz. İnşaallâh Gelir Vergi
si gelir de bundan da kurtuluruz.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Toptancılardan
neyi kasdettiğimi biliyorsunuz.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Sonra bu
tasnife cevap verirken biliyorsunuz, buyurdular
ki; birçok kazananlar olmuştur, bir de az kaza
nanlar olmuştur. Diğer ikinci ve üçüncü sınıf
bunlar arasındadır. Çok kazananla az kazanan ve
imalâtçılar arasında kalanlar da ikinci sınıfa
alınmıştı^ Benim anladığım budur, tasnifte gör
düğüm blidür. Ama, demin, misalini arzettiğim
gibi, toptatteı deyip de, toptancı haricinde kalan
ve misalini verdiğim toptancıdan daha çok, yüz
lerce lira ciro yapan; toptancı vardır^ yani bu
eski şekildeki tasnif biraz uzundu ama, öyle zan-
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nediyorum ki, diğer arkadaşların verdiği misal
lere göre de adalete daha ziyade yaklaşmak gay
reti eski kanunda daha fazla idi gibi geliyor bana.
Sonra yine buz dolabım misal verdiler. Arka^
daşlar buz dolabı gibi şeyler satanlar, % 20 - 25
para kazanırlar, bu büyük paradır; yalnız yine
bu işten anlıyanlaT bilirler ki, bu gîbi şeyler çok
satılmaz, yanındaki manifaturacı, tuhafiyeci on
dan fazla eiro yapar. Bu itibarla onun cirosu az
dır. Senede 50 tane buz dolabı satan kendini
bahtiyar addeder. Tabiî bundan acentalar müs
tesna. Fakat onlardan ahpta öyle vitrinlerine
koyup, sağda solda teşhir ederek satan insanlar
zannetraiyelim ki* hergüri bir tane buz dolabı sa
tabilir, öyle birşey yoktur arkadaşlar. Fakat
bundan, evvelki mâruzâtımda da arzettiğinı gibi:
kamımın bünyesindeki bu adaletsizliğe katlanmak lâzımdır. Benim en ziyade ısrar ettiğim;
mükellefin alıştığı sistemi bozmazsak, vergi tat
bikatı bakımından daha iyi olur.
Evet sınıflar itibariyle tam adalet yoktur,
memurdan daha fazla alıyor, diğer sınıftan daha
fazla almıyor, bunu istatistikler gösteriyor, mey
danda bir şeydir. Yalnız daima vergi meseleleri
mevzuubahis olduğu zaman ortaya bir tez atılıyor,
Millî gelir şu kadardır, işte dünyanın başka ye
rinde bu gelirin % 20 • 25 ini alırlar, bizde alınan
vergi Millî gelirimizin ancak % 14- -.15 idir, de
niliyor. Böyle değildir, arkadaşlar; 1944 senesi
ne ait istatistikleri elimize verdiler, bunda 6 - 7
milyar diye gösteriliyor.
Bunu 7 milyar olarak dahi alsak, yalnız. umu
mi bültçenin miktarı 1,5 milyar olduğuma göre,
% 20 den dahi aşağı olmıyan bir vergi alınıyor
demektir İri, bunun haricinde beledfiye, idıarei
huausiyelerin aldıkları vergiler de mevcuttur.
MALİYE BAKANI ŞEVKET ADALAN
(İzmir) — Banda» hepsi dâhildir.
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim,
Millî gelir acaba ~ 7 milyar mı, dıegal mi? Evtt
•belki doğru olmaz, 8 milyar olaibilir. Fakat bu
istatistik kitabını tanzim eden merhum Celal
Ayzar kitabımın başmda şöyle bir mukaddeme
yazıyor, «bu Millî geliri bütün medeni memle
ketlerde dahi tâyin etmek zordur. Bunu yapan
lar dahi, Millî gelirle meşgul olanlar dahi^ "zaman
geçmeden, kendileri kendi yaptıklarinr bizarlar*>
dâyor." k î bu da ayhea parmak basılabak bir nok
tadır. Bunun için bâzı ar^Maşkr-buım' pbliti
ka mevzuu yapıyor, ziraatın şudur, ticareti -a şu-
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dur, bunun bu kadardır, şimun şu kadardır di
yorlar. Bu rakamlarda % 100 isabet olduğu ka
naatinde değilim. Şunu da itiraf etmek Uzva
dır ki, istatistik raSsamlan toplarken iş köydeki
jandarma onbaşısına dayanır, oradan kazaya geHr, nihayet merkezde bu istatistik tanzim olunur
Sonra ticaretten lâytfk olduğu veçhile Kasaaç
Vergisi alınmadığı mevzuunda bunu veren tara
fın da akmıyan tarafın da durumlarını bundan
evvel verdiğim misallerle izah ettim. Bir arka
daş, Ali Hıza Arı ve Sa& Betoter, beyanlarında
dediler ki, altmla gümüşü satanlar, ku
yumculuk yapanlar bunlar öyle adam
lardır ki, ben de tanırım; Kapalrçarşınm »karanlık, Ikuytu yerlerinde , düükSçvları vardır, mmlayıcılık yaparlar.. Birisi gider
20 - 30 kuruş, verir, yüzüğüne taş mıhlatır. Bu
adamların günlük kazançları birfcaçlirayı geç
mez. Böylece alman vergi tam değildir diye mü
talâada hata olur. Arzettiğinı gibi banların du
rumları, kazançları daha çok vtergi lalmmaya mü
tehammil değildir.
Bilhassa 1935 ten evvelki nispetlerle muka
yese edersek; Devlet İktisadi Teşekküllerinia eli
ne gecen birçok msembaları da göz önüne almamız
•lâzımdır. Burada bu vesile He Devletçiliğin tahli
lini yapacak değilim. Bu suretle kıymetli vakit
lerinizi, sabrınızı suistimal etmiş olurum. Fakat
bu, tahlile değer bir mevzudur.
Şimdi; yalnız gijyecekto, memleketin giyecek
ihtiyacında, tam ihtiyacı değil aşna, imal edi
len satmanın aşağı yukarı % 50 sini Sümertoank
imal eder.
Muazzam bir kömür istihsali vardı, bunda
birçok âmiller vardı, bir fnyim kamun çıkar
dık tamıamiyle Devlete mal ettik. Bunun gibi baş
ka membalar vardı bunların hepsi doğrudan doğ
ruya Devletin eline geçmiştir. Sonra diğer bir
noktaya temas edeceğim; Dünyanın iktisadi va
ziyeti iitâibasâyle ithalât,1 normal «sananda olduğu
gibi kolayca yapriamamafetadfr. Bir kere- bili
yorsunuz, bu da birçok şartlara bağlıdır, bir
taraftan döviz tedarik edeceksiniz diğer tarafta:*
istediğin malı verecek yer bulacaksınız. Bâzan
döviz olur mal alamazsınız. Bunların hesabını
yaparken uluorta beyanda bulanmayı ben yerinde görmüyorum. Binaenaleyh değişiklikleri
tam "bâr adalet tesisine imkân öfenadiğnıa > göre
kisEtned olsu» temüa ettiği yere kadar arzedebüirsek ozaman bir kıymet ifade eder. Fafcat bu umu-
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ini şartlardaki değişikliği göze almadan böyledir
diye umumi bir hüteme varmayı yerinde gör
müyorum.
Belki bana düşmez ama, dayanamadım, son
sözümü söylerken İbrahim Arvas arkadaşımıza
bir ce\-ap vereceğim. Dediler ki, Maliye bu pa
rayı, Terli Mallar Pazarları kapanmamış olsay
dı buradan alırdı.
İBRAHİM ARVAS (Van) - Evet, 23 mil
yon Hra.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Senelerdenberi Sümerbank'ın kendi ihtiyatlarını ayır
dıktan sonra, vergilerim verdikten sonra niha
yet Hazineye kazanç namı altında ki Yerlinıallarm kazancı da teşekküle intikal ediyordu altı
milyon lirayı geçmez.
İBRAHİM ARVAS (Van? — Ben tasrih ede
ceğim, yalnız Yerlimallardan 23 milyon liradır.
Ben işkembeden atmıyorum.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Başka
vergiler de vardır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Yalnız Kazanç
Vergisi, tüccar olduğun için bilhassa sana doku
nur.
İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Efendim,
ben malûmatımı 20 küsur senedir bu müessese
nin hesaplarına da yanarak veriyorum; İbrahim
Bey de rnesnıuatına dayanarak söylüyorlar. İki
si arasındaki farkı takdir bıtyurursunuz. Yal
nız kendilerine dolayısiyle hak verdiğim bir ta
raf var, o da şudur: Sümerbank'ın elinde istûk
olarak bulunan malları dışardan ithal edilen
mallarla mukayese yaparak fiyatı onların had
dine yaklaştınlırsa Hükümet bundan bir varidat
membaı elde edebilir. Buna karşı denecek ki
Hükümet pahalılık yaratmak istemez, binaena
leyh bunu artırmaz. Halbuki bunun dağıtımını ,
tanzim Hükümet için, de birçok dedikodu meriZUU olmaktadır. Bir misal arzedeyim :
Harbden evvel hariçten ithal edilen basma,
Sümerbank'ın yaptığı basmadan daha ucuz idi.
Nihayet bunu piyasada aynı şartlar altında sata
bilmek için vergi kanaîiyk, ayarlardık. Bugün
ise .dışardan-gelen-- basma. Sümerbank'ın ayın
.•evsaftaki basma/yc.kaj>u,t-bezinden daha pahalı
dır &.Onun ieiıı jjten Hükümete teklif ettim,, ded*ö*;;k3; Hükümetin/-. bu tevzi sıkıntısını bertaraf
etmeyi bırakal|ım c n^eml|i aradaki fark;büyüktöfev yani çqyJ^.diyeyim,; tjapo^ıyy dan ithal etti-
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ğimİ2 90 santim kaput bezinin satış fiyatı 130
kuruş ise, bizim 90 santim enindeki Kayseri ve
ya Adana kaput bezini 90 kuruşa satacağım di
ye uğraşmanın mânası yoktur. Ama Japon kapu
tu daha iyi, dikişini bizimki ile yan yana, ikisini
bir araya getirirsen, ekispertiz yaparsan daha
iyi olduğu görülür. Binaenaleyh, Kayseri ve
Adana kaputunun fiyatını 110 kuruştan, Japon
kaputunu da 130 knruştan verirsin. Tabiî arada
20 - 25 kuruş fark küçük görülmiyeeek kadar
dır, netice itibariyle 1 5 - 2 0 milyon lira olur. O
zaman bu tevzi usulünü kaldırırsın, serbest sat
sın. Halk da parasına göre gider, malını alır.
Çünkü halk buna da yanaşmıştır. Harbin deva
mı müddetinde olan vaziyet gibi değildir, şim
di yaklaşmıştır. Hükümet de böylece, ki evvel
ce kömür açığını da bunun gelirinden kapatı
yordu; Kazanç Vergisi, Bütçenin açığını kapa
mak bakımından bu yolu tutarsa içtimai bünye
üzerinde bunun daha az tesir yapacağını zanne
diyorum.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Söz istiyorum.
BAŞKAN — Önergenizi geri mi alıyorsunuz?
İBRAHİM ARVAS (Van) — Hayır, birkaç,
söz söyliyeceğim. Ondan sonra önergeyi reye
koyarsınız.
BAŞKAN — Müsaadenizle sıra ile yapalım.
Yeterlik önergesini bizzat siz veriyorsunuz.
Şimdi arkadaşımız iki önerge vermiştir. Bi
rincisi görüşme yeter, ikincisi, bu tasarıyı aynı
komisyona geri verin, bir daha tetkik etsin, şek
lindedir. Bundan başka verilmiş önergeler var
dır. Evvelâ müzakerenin yeterliği hakkındaki
önergeyi okutup reyinize sunacağım.
Görüşmenin yeterliği hakkında ki önerge
aleyhinde söz istiyen arkadaş var mı (Yok ses
leri).
REŞAD AYDINLI (Denizli) — Komisyona
gidecekse yok.
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Sabuncu, Arvas
ve Alakant arkadaşlarımız bâzı sözler söylediler.
Müsaade ederseniz daha evvel komisyon adına ce
vap yereceğim.
İBRAHİM ARVAS (Van)'— Yeterlik hak
kındaki., önerge reye konulsun, ondan sonra da
söyliyebilirsiniz.
;
HÜSEYİN ULUŞOY (Niğde) — Önergenin
a l g i n d e jeonusacaj^ ;_
?
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BAŞKAN — Müsaade buyurun da evvelâ
önergeyi okutayım.

verdiniz, artık-takriri oya koymanız lâzımdır.
(Doğru, doğru, reye sesleri.)

Yüksek Başkanlığa
Durum aydınlanmıştır. Görüşmelerin yeterli
ğinin oya konmasını teklif ederim.
Van Milletvekili
İbrahim Arvas

BAŞKAN — Müsaade buyurun, sözcünün konuşmasmı reyinize arzediyorum. Konuşmasını
kabul edenler... Etmiyenler.. Sözcünün konuşma
sı kabul edilmemiştir.
Yeterlik önergesini Yüksek Oyunuza sunu
yorum. Müzakerenin yeterliğini kabul edenler...
Etmiyenler... Müzakerenin yeterliği kabul olun
muştur.
Şimdi sıra ile bütün önergeleri okutacağım.

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Muhterem
arkadaşlar; tasarıyı tanzim eden komisyonda bendeniz de üye olarak çalıştım. Tasarının ihtiva et
tiği hadler hakkında azçok malûmatım var. Fa
kat şimdiye kadar yapılan görüşmelerin bana
telkin ettiği fikir, arkadaşlarımızın, tasarı üze
rinde, memleket efkârı umumiyesinde yapılan ge
niş aleyhteki propagandanın tesiri altında kala
rak, hakiki mahiyetini anlamamış olmanın ifa
desini görüyorum.
İkincisi, tasarının hakiki kıymeti, yani hangi
zümrelere hangi nispette sirayetler yaptığı sara
haten belli olmadan, Meclisi teşkil eden muhte
rem arkadaşların kanaatlerini sarahaten ifade
etmelerine imkân yoktur ve benim kanatime gö
re, en son konuşan arkadaşları da dinledim, ha
kikaten tasarının kime ne şekilde, ne nispette kül
fetler yüklediği hakkında sarih bir kanaate va
rılmış değildir. Meseleyi lüzumundan fazla izam
eden, âdeta memlekete büyük bir külfet yükle
miş gibi bir havanın tesiri altında kaldığımıza
kanaat getirdim. Diğer taraftan Halk Partisi aley
hinde mesele hakikaten bir politika mevzuu ola
rak da istismar edilmektedir. Bütün bunlar sarahatla aydınlanmadan ve memlekette kimlere ne
şekilde, hangi zümrelere ne nispette ve ne şekil
de külfetler, tahmil edeceği bilinmeden, bu müza
kerenin kâfi olmasının aleyhindeyim. (Bravo
sesleri, reye, reye sesleri.)
BAŞKAN — Efendim; bâzı mütalâalara ko
misyon sözcüsü cevap verecektir, yeterlik öner:.
gesi kabul edilirse bu cevabı vermek imkânı kalmıyacaktır. Müsaade ederseniz komisyon sözcüsü
söylesin, ondan sonra daha altı arkadaş söz is
temiştir.
ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) —, Efen
dim; sözcünün sözlerine cevap vereceğim, müsa
ade buyurun da evvelâ ben soyliyeyim; ondan
sonra soaîü söylesin. (Müzakere kâfi sesleri).
VASFİ GEBGER (ürfa) ^ Sayın Başka
mın, takriri ûkutttmuz ve aleyhte bir kişiye BŞ?

Yüksek Başkanlığa
Arzettiğim sebeplere dayanarak, tasarının
yeniden tetkik edilmek üzere Komisyona veril
mesini. teklif ederim.
Giresun Milletvekili
İsmail Sabuncu
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplere binaen 2395 sa
yılı Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasa
rısı memleket bünyesine uygun ve ihtiyacı kar
şılamak esaslarından âri bulunduğu cihetle
heyeti umumiyesinin reddini arz ve teklif ede
rim.
Kayseri Milletvekili'
•
Fikri Apaydın
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Ka
zanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısının
reddini teklif ediyorum. Saygılarımla
Afyon Karahisar Milletvekili
Şahin Lâçin
Yüksek Başkanlığa
Şifahen arzedilen sebeplere binaen bu tasa
rının reddinin oya sunulmasını teklif ve rica
ederiz.
İstanbul Milletvekili
İstanbul Milletvekili
Osman Nuri Koni
Enis Akaygen
Edirne
Afyon
Dr. Bahattin öğütmen
Sadık Aldoğan
Çanakkale
Edirne
Alî Rıza Kırsever
Mehmet öktem
Denizli
Afyon
Beşad Aydınlı
Mehmet Aşkar •'*'
Yüksek Bakanlığa
Şif ahen arzetli&im sebeplerle teAannin red-
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dini arz ve rica ederim.

> lar... Etmiyenler... fifendim l^^rdt^enİeV'pJ^
13 . I . 1949
etmiyenler 67 dir. Binaenale0ı Önerge j&ştöul"'
Eskişehir Milletvekili edilmemiştir.
'
"
'''\ ^
Emin Sazak
ı
HIFZI OĞUZ BEKATA'*(Ankara|.~M$fol
dim,
anlaşılmadı, açık oyla oya: kom|lma^ı< jriYüksek Başkanlığa
I
ca
ederim.
, ,,...; .ç,-.,;v.;; ;:,,._,.. „,.<-,•.
Mükelleflerin sınıflandırılmasında yalnız iş
BAŞKAN — Geçici Komisyona iadeşiıû,<4ş&
tigâl mevzuunun esas tutulması aranan teklif
adaletini tesise yetmez. Bu tasnifin daha esaslı tiyen diğer önergeyi okutuyaş^.o^.^r.,^ ?ı
(Giresun .Milletvekili , I ş p ^ ^abu^U;'»^.,
şekilde temini için tasarının Bütçe ve Maliye •
önergesi tekrar okundu).
•.&«&•&* AM,U> w* •:•'
Komisyonlarımıza tevdiini arz ve teklif ederim.
îstanbul Milletvekili
BAŞKAN — Komisyon s1i&Ü8ÜtfKu!totfge
Sadi Bekter
üzerinde söz istiyor.
.••••:•&* >Jy. "^^ ,:;?{•;*:•**;;•:
GEÇİCİ KOMİSYON SÖKÜŞÜ Mİ3^ İ Z Yüksek Başkanlığa
Ml
FEYZİOĞLU (Kayseri)' ^ ^ r k a ^ a ^ a r F » ^
Görüşmeler sırasında ileri sürülen noktai
sarının
aynı komisyona iadeli OTterg^ ü& t a f $ ^
nazarlar göz önünde tutularak tasarının bir da
ha gözden geçirilmek üzere komisyona geri ve edilmektedir Komisyon lüz^uklı-- h#İin$e ^ r ^
hangi bir maddenin yeniden- înMfefemesf îçÖi
rilmesini arz ve teklif ederim.
Komisyona iadesine muarız değfidfft* Akcak^
Van Milletvekili
Yüksek Meclisin temayülü B$İÜ olmaltt^Öanîbrahim Arvas
gi hususlarda komisyona he gibi -Mr ^ i ^ f İ İ '
BAŞKAN — Efendim, verilen önergelerde
verecektir, bu taayyün etmeden
tapyok^-ia^'
muhtelif talepler vardır. Bir defa; tasarının tasi doğru değildir. (Zabıtlari-âlırâftü^ 'sesle*!)!
mamiyle reddini istiyen arkadaşlar vardır. Bu
GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ S M f O ^ M Î Î ^ Y Z Î r
nun 'hakkında dört tane önerge vardır.
OĞLU (Devamla) — E f e n ^ İ f s a ^ § a b f e u
İkinci kısım önergeler; tasarı komisyona ge
bir noktai nazar ifade ettilerC Bu iibföai nâzai4,"
ri verilsin; tekrar tetkik edilsin şeklindedir.
Yüksek Meclisin ekseriyetirtfH ^ma^îü'rie^iİyÜçüncü kısım önergeler de; Sadi Bekter argun mudur, değil midir? K^öâîis^Öİi önü m%1ta«^
kadaşımizmdir; tasarının Maliye ve Bütçe Ko
bul edecektir? Hangi
tesir^Ç^Stf^föEffî&İ*''
misyonlarına havalesini istemektedir. Şimdi ta
Bu malûm değildir.
. .„ .v,»r ^ >'>ü
sarının reddini istiyen önergeleri okutacağım.
Birinci maddenin çerçevesinden bahis bu
(Kayseri Milletvekili Fikri Apaydın'm öner
yurdular. Biriıici madde geldiği zâ^afı çerçe
gesi tekrar okundu).
venin hakikate ve realiteye ;u^ıyân'|arâflârı
(Afyon Karahisar Milletvekili Şahin Lâçin'varsa tebarüz ettirilir, önerge Verilir ve şu ve'
in önergesi tekrar okundu).
bu noktanın tadili için koniıis^öna" g'Sîia^ilîr.
(İstanbul Milletvekili Osman Nuri Koni ve 7
Bunun gibi. Nispetler üzerinded^İhîiyek^ Mec
arkadaşının önergesi tekrar okundu).
lisin temayülü taayyün etmemiştir, âiıiiflar f e 
(Eskişehir Milletvekili Emin Sazak'm öner
rinde Yüksek Meclisin bir ftma^tu taayyün'
gesi tekrar okundu).
etmemiştir. Binaenaleyh, iSoy^hi üm'ü^a "şekilde;
tasarıyı sevketmeden, maddeleri geçiiif ve mai&
BAŞKAN — Bu önergelerin hepsi de aynı
mealdedir. Binaenaleyh oyunuza sunuyorum. delere geçildikten sonra MecUsift âtzusu, tema• ••
ty**v* ı'<
•'•.•-.•1 •;"-•',• r
'''••
Kabul edenler— Ütmiyenîer;.. önergeler kabul yülü tebellür eder ve ona göre* Komisyonca esas
edilmemiştir.
lar hazırlanır. Maddelere geçildikten sonra bu
Tasarının Bütçe ve Maliye Komisyonlarına
na karar vermenizi rica ederim.
havalesini istiyen önergeyi tekrar okutuyorum.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Takrir sahibi
(İstanbul Milletvekili Sadi Bekter ve arka
yim, izah edeceğim.
daşının önergesi tekrar okundu).
]
SACI BEKTER (İstanbul) — Usul hakkınBAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum: d a .
.-. • . - . , ,
Kabul edenler... Etmiyenler... AnJ^ibnamıstır...
BA$KAN — Buyurun. (Tam nisap olmadı
Lfftteör önirafeyi k&bttl edenler ayağa * kalksın* i sesleri).
,:

-
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ifadeleri aynen zapta geçmiş olduğundan Meali
SADÎ BEKTER (İstanbul)'— Önerge için
oylama yapıldı, ekseriyeti temin için, beş arka sin temayülâtını oradan aaılıyacaklardır.
NAŞİT FIRAT (Samsun) — Reye iştirak et
daş, teklif üzerinde tereddütle ayağa kalktılar.
memek için arkadaşların salonu terkehmemelerini
Bunun açık oyla yapılması lâzımgelir. Tüzük
rica ederini.
bunu âmirdir.
REŞAD AYDINLI (Demzli) — Zaten ekse
BAŞKAN — Müsaade buyurun. Oya konul
riyet yok.
madan e\*vel böyle bir talebiniz mesbuk olmadı.
BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun,
Riyaset, iki kâtiple, evvelâ eller kalkmak sure
salonu
terisetmiyelim. Öbstrüksiyon mahiyetin*
tiyle önergenin reye konması üzerine neticeyi
anlıyaanodı, ayağa kalkanları saydı; o sırada böy- de olur,
Oylamanın nereden başlıyacağım tesbft için
le bir talep olmadı.
SADÎ BEKTER (İstanbul) — O sırada söz ad çekiyoruz, Hatay'dan başlıyoruz,
Gl. ALİ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
istedim, fakat söz vermedândz.
BAŞKAN — Söz (istediğinizi görmüş değiliz. Reis Bey reylerin nasıl olacağını izah buyurun.
BAŞKAN — Efendim, Geçici Komisyona ta
Bizim de bir hakkı takdirimiz var. İki kâtip
arkadaşla beraber hakkı takdirimizi kullandık sarının geri gitmesini istiyenler beyaz, Geçici
Komisyona gitmesini istemiyenler kırmızı oy ve
ve «aydJk 57 kabul ve 67 fcaibul etmiyen var
receklerdir.
(Esasen ekseriyet yok sesleri, 57 ile 67 yekûnu
114 eder sesleri).
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Kırmızı oyBAŞKAN — Müstenkifler, ayağa kaHcmıyaı larm neticesi maddelere geçmeyi mi ifade ede
cektir? Kırmızı oy çok olduğu takdirde madde
arkadaşlar <$a var. Riyaset ekseriyetin olduğu
lere mi geçilecektir1?
reyindedir.
Şimdi meseleyi şöyie halledeceğiz. Bu öner
BAŞKAN — Hayır, onu ayrıca reye koyaca
genin tâyini esami ile reye konmasını istiyen beş ğım.
arkadaş varsa o şekftde hareket edeceğiz. Bunu
Oy toplamaya Hatay seçim bölgesinden baş
istiyor musunuz? (Sağdan 5 kişi ayağa kalkarak. lanacaktır.
fcrteriz sesleri). Pekâlâ tâyini esami ile reye ko
İsmi okunan arkadaş lütfen Ikürsüye teşrif
yacağım. önerleri okottum arkadaşlar. Bu son
etsin.
önerge tasarının tekrar komisyona gönderilmesi
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ SAİT AZ
ni istemektedir.
Mİ FEYZİOĞLU (Kayseri) — Reis Beyefendi,
Meclisin temayülüne göre komisyon rica ediyor,
AHMET EYMİR (Amasya) — Riyaset ma
tasarıyı bize verin, oylamadan vazgeçiniz.
kamı tetkik etmiştir ve kararını vermiştir.
BAŞKAN — O bitti. Bu son önergeyi arzediFERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) —
yorum. Tasarının Maliye ve Bütçe Komisyonla
Komisyon gen istiyor.
rina gitmesini istiyen önerge reddedilmiştir, bu
BAŞKAN — Arkadaşlar, müsaade buyurun,
(karar kesinleşmiştir, tekrar buna dönemeyiz.
Geçici Komisyon tasarıyı geri istemektedir. Tek
Son önerge üzerinde beş arkadaş tâymi esa
rar heyeti umumiyeye getirecektir.
mi ile reye konulmasını istemektedirler. Bu öner
Binaenaleyh önergeyi reye koymaya lüzum
geyi tâyini esami ile reyefcoyacağıan,ekseriyetin kalmamıştır. (Güzel güzel sesleri).
olup olmadığı da anlaşılacaktır.
Yarın saat on beşte toplanmak üzere Birleşi
Aynı komisyona iadesi kabul edildiği takdir me son veriyorum.
de istenilen direktif, söz söyîiyen arkadaşların
Kapanma saati : 20,04
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27 neı Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 74 sayüı basmayazım 3 ncü sayfasının 42 nci Sûimndaki (dâhil olmakla beralber) ibaresi, (dâhil olmamakla beraber) diye düzeftüeeektir.
Bu tutanak dergisine bağlı 81 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltirler yapılacaktır.
Sayfa

1

Satır

Yanlış

Doğru

1 Muş'un Ahino Köyünden Hüseyin- Muş'un Bağlumelik Köyünden olup
o£hı Nezir Toplu'mm...
Ahino Köyünde oturan Hassooğlu
Nezir Tophı'nun...
23-24 Muş'un Ahino Köyünden Hüseyin Muş'un Bağlumelik Köyünden olup
(Hassooğlu)..
Ahino Köyünde oturan Hassooğlu
28 Sunulmasına
Sunulması

»•<<
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T. B. M. M. Basımevi

S. Sayısı: 80
Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısı ve Geçici Komisyon
raporu (1/421)

T. C.
Başbakanlık
*
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı : 71* 117,2, 6-3580
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

l.XI.

1948

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 1. X I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise
sunulması kararlaştırılan Kazanç Vergisi Kanununa ek kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunul
duğunu. saygılarımla arzederinı.
Başbakan
Hasan Saku

Gerekçe
Bilindiği gibi memleketimizde, ticaret, sanat erbabı kazançlarının vergilendirilmesi, Tanziınatın
ilânındanberi birçok safhalar geçirmiştir, önceleri tüccar ve esnafın temettülerine tahrir usuliyle
konulan kıymetler üzerinden alınmağa başlanan vergi uzun bir tatbik devresinden ve birçok istiha
lelerden sonra 1914 yılında Fransızların (Patent) vergisi esaslarından mülhem olarak kabul edilen
(Temettü Vergisine) inkılâp etmiştir. 1926 yılında Temettü Vergisini istihlâf eden ve 755 sayılı
Kanuna dayanan Kazanç Vergisi Kanunu, malî tarihimizde bir dönüm noktası teşkil etmektedir.
Gerçekten bir kısım ticaret ve sanat erbabının safi kazançları üzerinden, beyan usuliyle vergi
alınması sistemi memleketimize ilk defa- 755 numaralı Kanunla girmiştir. Bu kanunla kabul edilen
ana prensip; hakiki kazançları beyan usuliyle vergilendirmek, ve ancak mümkün olmıyan hallerde
karine usulüne başvurmaktan ibaretti.
O tarihlerde henüz ne mükelleflerin ne de Maliye teşkilâtının beyan usulüne alışık olmamaları,
bilhassa beyanları kontrol edecek elemanların yetişmemiş bulunması, daha ilk tatbik yılında birçok
müşkülât ve şikâyetlere yol açmış ve hemen ertesi yılda kanunun değiştirilmesi mecburiyeti hâsıl
olmuştu. Bu aksülamel, 2395 sayılı bugünkü Kazanç Vergisi Kanununun hazırlandığı 1923 ve 1933
yıllarına kadar tesirini devam ettirmiş ve bunun neticesi olarak 2395 sayılı Kanunda beyan usulüne
mümkün olduğu kadar az yer verilmiştir. . Nitekim 2395 sayılı Kanuna ait Hükümet gerekçesinde
(Beyanname usulünün, matrahın tâyini bahsinde, başka türlü harekete imkân görülmediği vaziyet
lere ve hâdiselere hasredilmiş) olduğu açıkça ifade edilmiş bulunmaktadır.
Bu suretle geniş bir mükellef zümresini sabit karinelere göre vergilendiren 2395 sayılı Kazanç
Vergisi Kanunu, mükellefin hakiki kazançlariyle hiç bir irtibatı bulunmuyan, elastikiyet hassasından
mahrum bir mükellefiyet halinde devam edegelıniş ve diğer taraftan Birinci Cihan Harbinin tevlit et
tiği iktisadi buhranın Devlet gelirleri üzerindeki menfi tesirlerini karşılamak maksadiyle hizmet
erbabı Kazanç Vergilerine iktisadi Buhran ve Muvazene Vergileri de ilâve olunmak suretiyle bu kı
smı mükelleflerin vergi yükü hayli ağırlaştırılmıştır. Daha sonra yine hizmet erbabı istihkakları
üzerine Hava Kuvvetlerine Yardım Vergisi adiyle bir vergi daha konulmuştur.
Kazanç Vergisinin geniş mikyasta sabit karineye istinat etmesi, îkinci Cihan Harbi sırasında bu
karineye tâb! bir kısım mükeleflerin elde ettikleri mühim kazançlarla mütenasip surette teklif
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edilebilme imkânlarını selbetıniş ve Devletin gönden güne artan Millî Savunma masraflarını karşılamak maksadiyle alman tedbirler arasında Kazanç Vergisine 3828, 4040, 4437 ve 4565 sayılı ka
nunlarla fevkalâde zamlar yapılması zarureti hâsıl olmuş fakat bütün bu zamların bütçeye temin
ettiği gelire mukabil karine usulüne dayanan mükellefiyetin tevlit ettiği teklif adaletsizliği orta
dan kalkmamıştır.
Filhakika, halen Kazanç Vergisi mükelleflerinin mühim bir ekseriyetinin tâbi olduğu vergilen
dirme sistemi; işgal ettikleri mahallerin gayrisâfi iradı üzerinden kanunda iş nevileri itibariyle tâ
yin olunan değişik nispetlere göre mükellef tutulmaları suretinde tesis edilmiş bulunmaktadır.
Gayrisâfi irat, Bina Vergisi Kanununa göre 10 yılda bir ve bazaıı bütçe imkânsızlığı yüzün
den daha geç yapılan umumi tahrirlerde konulduğu için hakikî kiralara nazaran elastikiyet hassa
sından mahrum ve tamamen donmuş bir mahiyet arzetmekte ve yalnız bu mahiyeti ile kazançlara
zahirî bir karine oianııyaeağını göstermektedir. Kaldı ki, bina tahririnin her yerde başka başka
zamanlarda yapılması ve hattâ bir şehrin bir mıntakasıııdu yapılan mevzii tadillerle gayrisâfi irat
ların değiştirilmesi sebebiyle bir şehirde veya bir şehrin bir sokağındaki binaların iratları diğer
bir şehirde veya o şehrin diğer sokağında kâin emsali binaların iratlarına uymamakta ve bu ha!
mezkûr karineye istinaden salman Kazanç Vergilerinin farklı olmasını intaç, etmektedir.
Görülüyor ki, karineye dayanan vergi hem aynı mükellef zümresi arasında müsavatsızlıklar
tevlit etmiş hem de vergi yükünün diğer mükellef zümrelerine yüklenmesine sebebiyet vermiş
tir.
(8 000) küsur beyannameli mükellefin Kazanç Vergisi ve zamları olarak {(il) milyon lira ödeme
terine mukabil gayrisâfi irat karinesine göre vergiye tâbi 280 küsur bin mükellefin Kazanç. Vergisi
ve zamları tutarının 27 milyon lirayı aşmaması da bu hususta bir fikir vermeye kâfidir. Yekûnlar
üzerinde yapılan bu kıyaslama fertler üzerinde de yapılmış ve aynı 'neticelere varılmıştır. Mükelle
fiyette esaslı ıslahat yapmak lüzum ve zaruretine ötedenberi kaani bulunan Bakanlığımızca bu sahada
etraflı surette yapılan çalışmalar neticesinde Gelir Vergisi Kanuniyle buna müteferri kanun tasan
l a n hazırlanarak Büyük Millet Meclisine sunulmuş ve Yüksek Meclisin seçtiği Geçici Komisyon tarafın
dan üzerinde önemle durularak daha 'mükemmel bir şekle konulmuş ve Vergi Usul Kanunu tasarısınrı
sözü geçen komisyon' tarafından incelenmesi de sona ermek üzere bulunmuştur. Bu tasarıların kanuniyet kesbederek yürürlüğe konulmasiyle vergi »anasında mühim bir reform yapılacağı muhakkaktır.
Ancak mezkûr tasarıların kanunlaşmasına ve tatbıkına intizamı bilhassa gayrisâfi irat karine
sine istinat eden mükellefiyetteki adaletsizliğin devam ettirilmesi doğru oianııyaeağındaıı Gelir Ver
gisine şimdiden bir hazırlık olmak üzere Esnaf Vergisi tasarısındaki esaslardan mülhem olarak gayri
sâfi irat yerine kira karinesinin kabulü ve bu suretle de en müsait görülen bu kaynaktan bütçeye
gelir temini, ve gündelik gayrisâfi kazanç- karinesinin Vergi Usul Kanunu tasarısındaki usullere göre
tesbiti muvafık görülmüş ve takdıim edilen tasarı bu maksatlarla hazırlanmıştır.
Tasarının ihtiva ettiği mükellef grupları şunlardır:
I - 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 17 ve 34 ncü maddeleri mucibince işgal ettikleri yerle
rin gayrisâfi iradı üzerinden vergi verenler;
I I - Aynı kanunun 19 ncu maddesinde zikri geçen serbest meslek erbabı;
I I I - Aynı kanunun 20 ve 37 nei maddesi mucibince gündelik gayrisâfi kazanç üzerinden vergiye
tâbi olanlar;
IV - Aynı kanunun 37 nei maddesinin (O) ve mütaakıp fıkralarında zikredilen artistler, çalgı ça
lanlar, şarkı söyliyenler ve her nevi temsil ve oyun heyetleri;
Tasarıdaki hükümler bu gruplar itibariyle aşağıda sırasiyle ve toplu bir halde arzediimiştir.
/
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[faletı 2395 sayılı Kanunun 17 ve 34 ncü maddeleri gereğince işgal ettikleri mahallerin gayrisân hmlar? üzerinden vergiye tâbi tutulan mükellefler için gayrisâfi irat yerine, Esnaf Vergisi tasa( S. Sayısı : 80 )
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i'ismda olduğu gibi. çalıştıkları yerlerin yıllık gerçek kirası karine olarak kabul ve teklif edilmek
tedir. (Madde: 1)
Çalıştıkları yerlerin sahibi olanlarla kira miktarları gayrisâu irattan düşük bulunanlar için
kira yerine gayrisâfi irat karinesi alınacaktır. Şukadar ki. Millî-Korunma Kanunu ile kiraları % 50
nispetinde artırılmış olan ticarethanelerin kira kiriyle gayrisâfi iratları arasındaki mukayesede
muadelet temini maksadiyle İni nevi gayrisâfi iratların r/r 50 fazlasiyle hesaba katılması tasarı
da açıklanmış ve kiraların veya gayrisâfi iradın bazı hususi ve istisnai hallerde sureti tâyini hak
kında hükümler ilâve olunmuştur. Gerçek kira her ne kadar bütün mükelleflerin hakiki kazanç
larını tanı olarak gösteren bir karine değilse de yukarda temas edildiği gibi on yılda bir umumi
bina tahrirlerinde konulan ve donmuş bir mahiyet arzeden gayrisâfi irada nispetle daha fazla
elastikiyeti haiz birçok hallerde kazanca, az çok karine teşkil edebilmektedir. Filhakika geniş ölçüde
iş yapan mükelleflerin ekseriyetle şehirlerin mutena mahallerinde İş yeri edirtmeleri ve bu yerlerin
kira bedellerinin mevkiin şeref ve ehemmiyetiyle mütenasip miktarlarda olması bu karinenin, gay
risâfi irada, tercih olunması sebeplerinden sayılabilir.
Gerçek kiralar üzerinden alınacak verginin nispetleri, yine Esnaf Vergisi tasarısındaki ter
tiplerden mülhem olarak teklif ettiğimiz tasarının 6 ncı maddesine bağlı 1 numaralı cetvelde mü
kelleflerin bulundukları şehirlere ve tasarının 5 nci maddesi gereğince iş nevi itibariyle dâhil
oldukları sınıflara göre tâyin edilmiştir. Mükelleflerin iş nevileri itibariyle üç sınıfa tefrikmda
ençok kazananların birinciye enaz kazananların üçüncüye ve geri kalanları da ikinci sınıfa ko
nulması prensipine istinat edilmiştir. Tin suretle mükelleflerin işleri ve çalışma sahaları vergi
miktarlarının tâyinine müessir olacaktır. Bu karine ve nispetler üzerinden salınacak verginin
en az miktarları da yine Esnaf Vergisi tasarısındaki esaslardan mülhem olarak yedinci maddeye
bağlı 2 numaralı cetvelde gösterilmiştir. Bir bina dâhilinde aynı mükellef tarafından muhtelif
vergi nispetlerine tâbi işlerin yapılması'halinde esas işe itibar olunarak o işin tâbi olduğu nispet
üzerindeki vergi tarhı da tasarıda yer alan hükümlerdendir. Halen Kazanç Vergisi Kanununda
mevcut olan hüküm, muhtelif işlerden en yüksek nispete tâbi olanın esas tutularak ondan bir
aşağı nispette vergi tarhını âmirdir. Birçok mükellefler bundan istifade ederek dükkânlarında
en az nispete tâbi mallardan cüzi miktarda bulundurarak hakiki vergi nispetini bir derece aşağı
düşürmekte oldukları bir vakıadır. Hem bunu önlemek hem de, asıl meşgalenin istilzam ettiği şe
kilde mükellefiyet tesis etmek maksadiyle tasarıya nıevzuubahis hüküm konulmuştur. Tasarıya
konulan yeni bir hüküm de ortaklar adedince vergiye c/c 10 zam yapılmasını temin edecektir. Ha*
Jen gayrisâfi irat üzerinden vergiye tâbi mükelleflerin nezdlerinde çalışan müstahdemler gün
delik gayrisâfi kazanç üzerinden vergilendirildiği ve ortak adedinin vergi miktarına müessir ol
madığı için bir kısım mükellefler, nezdlerinde çalışan müstahdemlerini ortak göstermek suretiyle
bunları mükellefiyet haricinde bırakmak istedikleri görülmektedir. Hem buna mâni olmak hem
de, her ortak iein bir mükellefiyet kurmak maksadiyle bahsedilen hükmün konulmasına lüzum
hissedilmiştir. Bu suretle bilfarz üç ortaktan müteşekkil bir hususi şirketin vergisine iki ortak
için % 30 dan ceman % 20 nispetinde bir zam ilâve olunacaktır.
Tarh mekanizmasına gelince: Vergiye matrah oalcak kira (Mülk sahibi olanlar için gayrisâfi
irat) her yıl Ocok ayında bir beyanname ile vergi dairesine bildirilecek, (Madde: 10) ve vergi da»
iresinee bu beyanlara göre vergi tarh ve tebliğ olunacaktır. Mükellefin beyan ettiği kira ve irat
miktarına itiraz hakkı olmıyaeaktır. Nitekim 239.") sayılı Kanunun 61 nci maddesinde de safi kâr
ları ihtiva eden beyannamelerde mükellefin beyan ettiği kâr miktarına kendisinin itiraz hakkı
tanınmamıştır. Mükellefin beyanda bulunmaması halinde kira veya iradı. Takdir Komisyonu tes
hil edecektir. Buna karşı mükellefin itiraz hakkı mahfuz tutulmuştur. Kira beyannamelerinin ve
rilmemesi veya verilen beyannamelerde kerimler yapılması ve mülk sahiplerinin kira miktarları
hakkında yanlış veya noksan malûmat vermeleri hallerinde tatbik olunacak müeyyideler (İ2) nei
maddede gösterilmiştir. Gen İş bir mükellef zümresinin vergisine karine olarak teklif edilen gerçek kira
nın kavranması, bu verginin uygulanması bakımından olduğu kadar ileride Gelir Vergisinin kanunlaş
ması halinde esnaf muaflığım doğru olarak tatbik etmek hususunda, da. büyük bir ehemmiyet arzet( s. Sayısı • 80 )

_. 4 tiğinden, tasarıya kira karinesine tâbi mükelleflerin kira mukavelenamesini tanzim, tasdik ve ibraz et
meleri mecburiyetini ve buna ait müeyyideleri gösteren hükümler konulmuştur.
Verginin gerek mükellef gerek vergi memurları tarafından kolayca hesaplanması ve bu suretle ha
len vâki olan bir çok hesap hatalarının önüne geçilmesi maksadiyle bir yıldan az müddete ait vergile
rin ay itibariyle hesaplanması ve matrahların da yuvarlak rakamlara ircaı hükme bağlanmak istenil
miştir. Bu mükelleflerin Kazanç Vergileri kira esasına ve tasarıdaki nispetlere göre alınacak vergiden
ibaret olacak, 2416, 3828, 4040, 4437 ve 4565 sayılı Kanunlarla yapılmış olan Buhran zammı ve fev
kalâde zamlar kaldırılacaktır. (Madde: 17)
II - Serbest meslek erbabı:
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 19 ncu maddesiyle aynı kanuna bağlı 2 sayılı cet
velin «F» fıkrası gereğince serbest meslek erbabından halen alınmakta olan Kazanç Vergisi:
a) Biri muayenehane, idarehane ve yazıhanelerinin gayrisâfi iradının % 50 si (muayenehane,
idarehane ve yazıhanesi olmıyan veya evinde çalışanlarda evlerinin gayrisâfi iradının % 25 i) nis
petinde alınan (nispî)
b) Meslekî teşekküller veya belediyelerce tâyin olunan sınıflarına ve bulundukları şehirlere göre
alman (maktu);
Kısımlardan terekküp etmekte ve bu vergilere 2416, 3828, 4040 numaralı Kanunlarla % 120 nis
petinde Buhran ve fevkalâde zamlar ilâve edilmiş bulunmaktadır.
Bu tasarı ile yapılan değişiklik şunlardır.
I - Fevkalâde zamlarla Buhran zamları kaldırılacaktır. (Madde: 17)
II - Nispî vergilerde gayrisâfi irat yerine (gerçek kira karinesi esas tutulacaktır. Evlerinde ça
lışanlarla muayyen bir yeri olmaksızın faaliyette bulunanlar için evlerinin kirasının yarısı matrah
ittihaz edilecektir. (Madde: 3)
Vergi nispetleri bulundukları şehirlerin nüfusuna göre tasarıya bağlı (3) numaralı cetvelde
gösterildiği üzere %75, 100, 125 ve 150 olarak tâyin olunmuştur.
Verginin tarh mekanizması yukarda birinci fıkradaki mükelleflerinkinin aynıdır.
3. 2395 sayılı Kanuna bağlı (1) numaralı cetvelde şehirler nüfus itibariyle üç ve mükellef
ler beş sınıfa ayrılmış bulunmaktadır. Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvelde bu esas aynen muhafaza.
edilmiştir.
-.:\
Eski (1) numaralı cetvelde en yüksek maktu vergi maktan fevkalâde zamların da ilâvesi su
retiyle 1 100 lira iken yenisinde bu miktar 1 000 lira olarak ve en küçük miktar eskisinde zam
larla beraber 44 lira iken yenisinde 50 lira alarak tesbit olunmuştur.
/ / / - Gündelik gayrisafî

kazanç üz-c.rinden vergiye tâbi olanlar:

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun 20 ve 37 nci maddeleri gereğince gündelik gayrisafî
kazanç karinesi üzerinden vergiye tâbi tutulan mükellefler; beheri 300 tondan aşağı deniz nakil
vasıtaları işletenlerle alelûmum kara nakil vasıtaları işletenler ve bunların ecirleri seyyar hâlin
de çalışan ve beyannameye tâbi olmıyan mükellefler, gayrisafî irat üzerinden vergi verenlerin
müstahdemleri ve bir de mezkûr kanunun birinci maddesinin D fıkrası konusuna girenlerden iba
rettir. Bunların gündelik gayrisâfi kazançları her vilâyet ve her kaza merkezinde meslekî teşek
küllerden de âza alan hususi komisyonlar marifetiyle is ve hizmet nevilerine göre her yıl üç de
rece ü'zerinden takdir olunmakta ve bu gündelik gayrisâfi kazançlardan, mezkûr kanunun 37 nci
maddesinin A, B ve C fıkralarında iş nev'i bakımından yapılan tasnife göre 10, 12 veya 20 mi
sil üzerinden kazanç vergisi salınmakta ve bu vergiye 2416 ve 3828 sayılı Kanunlar mucibince
%30 nispetinde buhran zammı ve fevkalâde zam ilâve edilmektedir.
Takdim edilen tasarıda, aynı mükelleflerin vergi karinesi (gündelik gayrisâfi kazanç) yerine
Esnaf Vergisi tasarısında olduğu gibi (gündelik safi kazanç) olarak değiştirilmekte; vergi nispet( S. Sayısı : 80 j
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leri seyyanen 20 misil olarak birleştirilmekte ve bunların Buhran znmmiyle fevkalâde zamları
kaldırılmaktadır. (Madde: 13,17)
Diğer taraftan Büyük Millet Meclisi geçici encümeninin vergi usul kanunu tasarısında kabul
ettiği usule uyularak defterdarlıkların mahallinde yapacakları tetkiklere ve meslekî teşekküllerden
alacakları malûmata istinaden gündelik kazançların yine iş ve hizmet nevi itibariyle üç derecelik ola
rak Bakanlığımızca tâyini usulü konulmaktadır. (Madde-. 14)
2395 sayılı kanunda gündelik gayrisâfî kazançların takdiri isi yukarda arzedildiği gibi mahallî
komisyonlara bırakıldığı için her vilâyet ve kaza, merkezinde ayrı ayrı miktarlarda ve ekseriya ma
hallî tesirler ve mukavemetler yüzünden hakiki gayrisâfî kazançların çok aşağısında takdir edil
mektedir. Bu hal, bu mükellef zümresinin diğer zümrelere nispetle çok az vergiye tâbi tutulmasını
intaç ettikten başka aynı komşu vilâyetle hattâ aynı vilâyetin merkeziyle kazalarında takdir edi
len gündelik gayrisâfî kazançlar birbirinden farklı bulunduğu için teklif adaletini de ihlâl eylemek
tedir. Bu sebeplerle mahallî teşekküllerin mütalâasını da almak sartiyle takdir işinin Bakanlığımız
ca yapılmasında lüzum ve zaruret vardır. Verdinin tahsiline taallûk eden hükümler gezici esnaf
vergisindekinin aynıdır.
Tarh ve tahakkuk bakımından halen gündelik gayrisâfî kazanç karinesine tâbi mükellefler için
2395 sayılı kanunda mevcut olan hükümler değiştirilmemiştir.
i

IV.

- Artistler,

çalgı çalanlar, şarkı söyliy enler ve her nevi temsil ve oyun heyetleri .-

2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 37 nci maddesinin Q ve E fıkralariyle 74 no'.i
maddesinin değişik D fıkrasına, göre artistlerle çalgı çalan ve şarkı söyliyenler ve temsil ve her
nevi oyun heyetlerinin kazanç vergileri biletle girilen yerlerde bilet bedelinin % 5 i ve biletle girilmeyip içinde konsomasyon yapılan yerlerde aldıkları ücretlerin fr 10 n nispetinde alınmakta ve
bu vergilere c/r 30 nispetinde buhran ve fevkalade zam ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bu şekliyi"
bir nevi eğlence ve istihlâk vergisi mahiyetini taşıyan bu verginin bir taraftan kontrol imkânsızlığı diğer taraftan mükellefleri .sıkıcı mahiyet taşıması bakımlarından şimdiye kadar birçok şika
yetleri davet ettiği ve esasen Gelir Vergisi tasarısında da böyle bir mükellefiyet şekline yer verilme
miş olduğu ve bu nevi mükelleflerin ekseriyetle seyyar halinde çalıştıkları gözetilerek bunların da
yukarda I I I işaretli fıkrada zikri geçen mükellefler meyan nida gündelik kazanç karinesine göre vergi
lendirilmeleri kabul ve tasarının 13 ncü maddesine ithal olunmuşlardır.
Tasarıdaki esaslı hükümler bunlardan ibarettir, (-îayrisâfi irat karinesine göre vergi vermekte olan
mükellefler bu tasarı ile gerçek kira karinesine ve yeni nispetlere göre teklif 'edilecekleri için bu mü
kelleflerden beyanname usulünü tercih etmeleri veya işgal ettikleri yerlerin gayrisâfî iradının 2 000
lira ve daha fazla olması sebepleriyle 2395 sayılı Kanunun 7 ve 47 nci maddeleri mucibince beyanna
meye tâbi tutulanların 2729 numaralı Kanunun 7 nci maddesinde gösterilen gayrisâfi mükellefiyet
lerinin de yeni karinelere göre değiştirilmesi lüzum ve zarureti hâsıl olmuş ve tasarının 16 mı
maddesindeki hükümler bu maksatla konulmuştur.
Tasarı mevzuuna giren mükelleflerin -vergi matrah ve nlspetlcrindeki değişikliklerle 2395 sayılı
Kanunun ana hükümkrd arasında irtibat tesisi maksadiyle 2395 ve 3692 sayılı kanunların, hükümleri
muhafaza edilecek olan maddelerindeki (gayrisâfî irat) tâbirinin (gerçek kira) ve (gündelik gayri
sâfî kazanç.) tâbirinin (gündelik safi kazanç) olarak değiştirilmesi icabetmiş ve 21 nci madde ile bu
cihet temin olunmuş ve bu vergilerden tebliğ, itiraz ve temyiz usullerinin, müddetlerin sureti hesabı
nın ve maddi hataların ıslah usulünün 3692 sayılı Kanuna göre uygulanacağı da 19 nen madde üe
temin edilmiştir. Tasarının 1949 bütçe gelirleriyle ilgili olması ve 1949 yılı Kazanç vergilerinin
1948 takvim yılı faaliyetine istinat etmesi sebebiyle tasarı hükmünün 1949 Bütçe yılında uygulanabil
mesi maksadiyle birinci geçici madde ve kira mukavelenamelerinin ilk tatbik yılında tanzimi için mü
kelleflere iki nybk bir mühlet verilmesini temin eden ikinci geçici madde yazılmıştır.
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Vüksek
Başbakanlığın 1 . XI . 1948
tarih ve
71. - 1172/6 - 3580 sayılı yazısiyle Büyük Millet
Meclisine sunulan ve Kamutay karariyJe Ko
misyonumuza tevdi buyurulan (2395 sayılı Ka
zanç Vergisi Kanununa ek Kanun tasarısı) Ma
liye Bakanı ve Bakanlar temsilcileri huzuriyle
incelendi:
Hükümetin teklif ettiği bu tadil tasarısı:
1. 2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununun
17, 19 ve 34 neü maddeleri gereğince işgal et
tikleri yerlerin gayrisâfi iratları üzerinden ver
giye tâbi ticaret ve sanat ve serbest meslek
oı babının;
2. Aynı kanunun 20 ve 37 nei maddeleri
1..UCİbince gündelik gayrisâfi kazanç karinesine
göre vergiye tâbi mükelleflerle artişler. çalgı
»•filanlar. şarkı söyliyenler ve hor nevi temsil
v«' oyun heyetlerinin;
Yergi matrah ve nispetlerine taallûk etmek
te- idi. Yapılması teklif edilen tadillerle sebep
leri hulasaten şöyle izah edilebilir.
a) Kazanç Vergisi namı altında bütün
v.\ -,m kiriyle birlikte alınan vergi (370) milyon li
radır. Kazanç Vergisiyle mükellef olanlar ise.
beyannameye tâbi mükellefler; gayrisâfi irat
karinesine tâbi olan mükellefler, gündelik gay
risâfi kazanç, esasına göre teklif olunanlar ve
hizmet erbabı olmak üzere başlıca dört grup
la. toplanmaktadır.
Beyannameye tâbi 7 - 8 bin arasındaki mü
kelleflerin senede ödedikleri vergi 67 milyondur.
fîayrisâfi irat karinesine tâbi olan (29>0) bin
mükellefin verdiği vergi ise. 27 milyondan iba
rettir. (4ündelik gayrisâfi kazanç üzerinden I ek
li ı' olunanlar S milyon 700 bin lira vergi ver
mekte, hizmet erbabı İse 262 milyon lira vergi
ödemektedir.
(îayrisâfi irat karinesine tâbi 2S0 bin unik ol lef in 500 bin civarında bulunan, ve 262 mil
yon vergi ödeyen hizmet erbabından az kazan
madıkları aşikâr olduğu gibi kazanç vergisi ve
renler arasında mühim bir ekseriyet teşkil eden

>aşkanlığa
ve adedi 280 bini bulan gayrisâfi irat karinesine
tâbi mükelleflerin halen verdikleri 27 milyon
liradan ibaret vergi, adedi (8) bine yakın beyannameJi mükelleflerin verdikleri 07 milyon
lira vergi ile kıyaslanamıyaoak kadar az olma
sıdır.
Mükellefiyeti eki bu müsavatsızlık Kazanç
Vergisi Kanununda karine usulüne çok fazla
yor verilmiş olmasından doğduğu gibi esasen
vergiye matrah ittihaz edilen bina gayrisâfi iralları da elastikiyetten mahrum ve donmuş bir ka
rine mahiyetindedir, fr.erçekten memleketimiz
de bina umumi tahrirlerinin, kanuni mecburiyete mğuıoıı 10 yılda bir tekrarla nama ma sı
gayrisâfi iratlar arasında ehemmiyetli farklar
hâsıl olmasına sebebiyet, vermiştir. Binaenaleyh
gelir vergisi sisteminin tatbikma mtizaren bu
adaletsizliği (levam ettirmek doğru olamıyaeağından gelir vergisine bir hazırlık olmak üzere
esnaf vergisindeki esaslardan mülhem olarak
bu mükelleflerin kazanç vergilerinin, gayrisâfi
irat yerine en müsait görülen iş yerlerinin ger
çek kirası üzerinden, bütçeye gelir temini dü
şünülmüştür.
b) 2395 sayılı Kanunun 17 ve 34 neü mad
deleri mucibince gayrisâfi irat üzerinden vergi
veren bu mükellefler vergi nispetleri bakımın
dan 9 grupa ayrılmıştır. Eükümetin teklifinde
en çok kazananlarla az kazananlar ayrılmış ve
bu suretle en yüksek vergiye tâbi olması lâzımgelenler birer birer sayılmak suretiyle birinci
sınıfa ve en az vergi alınması lâzımgelenler de
keza tadat edilmek suretiyle üçüncü sınıfa ayrıl
makta ve geri kalanlar sayılnıaksızın orta sınıfa
yani ikinci sınıfa sokulmakta ve şehirlerde nü
fusları itibariyle dört grupa ayrılmakta ve bu
suretle her şehir grupundaki mükelleflerin bi
rinci, ikinci veya üçüncü sınıf olduklarına göre
değişik vergi nispetleri tâyin ve teklif olunmak
ta ve halen rner'i olan 2395 sayılı Kamında mev
cut olmıyan (Çalışılan yerin nüfus karinesi) de
mütemmim bir karine olarak ilâve edilmek isto-
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nilnıekte idi. Bu nıükelleflerin kira kaıinesi
üzerinden verecekleri verginin en az miktarları
şehir ve mükellef sınıfları itibariyle ayrı bir cetvelde gösterilerek kira üzerinden hesaplanacak
vergi daha az olduğu ahvalde verginin cetvelde
gösterilen miktarlara iblağ edilmesi düşünülmek
teydi.
e) Serbest meslek erbabı için vergi matra
hı keza çalışılan yerin gerçek kirası olarak tek
lif ve vergi' nispetleri yalnız şehir gruplarına
göre değişik olarak tesbit edilmekte ve mükellef
ler arasında «sınıf taksimatı yapılmamakta ve
meslekî teşekküllcree tâyin olunan sınıflarına
göre ayrıca maktu Kazanç Vergisine de tâbi tu
tulmakta idi.
d) Hükümet teklifinde karine olarak (Ger
çek kira) kabul edildiği için gerçek kiranın mü
kellef tarafından her yıl bir beyanname ile bil
dirilmesi ve bunun için kira mukavelenamesi
tanzim ve ibrazı mecburiyetleri ve buna ait mü
eyyidelerle kontrol usulleri de konulmuştur.
e) 2395 sayılı Kanunun 20 ve 37 ııci mad
deleri mucibince gündelik gayrisâfi kazanç üze
rinden vergiye tabi mükellefler için Hükümet
tasarısında yer alan hükümler. Vergi Usul Ka
nunu tasarısındaki esasların şimdiden tatbikini
ve nispetlerin birleştirilmesini ve artislerle çal
gı çalan ve şarkı söyüyelilerden duhuliye bilet
leri bedeli üzerinden aluunakta olan verginin
gündelik safi kazanç, karinesine göre değiştiril
mesini derpiş etmekteydi.
Esasları yukarda (a, b, e. d, e) fıkralarında
hulasaten arzedileıı tadil tasarısının evvelâ Ko
misyonumuzca seçilen bir Su Komisyonunda
Hükümet temsilcileriyle birlikte ve mütaakiben
Komisyonumuzda etraflıca incelenmiş ve aşağı
da arzedüdiği şekilde matrah ve nispetlerde
esaslı tadilât yapmak ve şehir taksimatını da ka
rineyi ilâve etmek suretiyle bir tadile gitmeyi
muvafık bulmuştur.
1. — Halen alınmakta olan Kazanç Vergi
sinin l/c 71 ni hizmet erbabı c/c 16,5 mı beyan
nameye tâbi mükellefler ve •% 7 sini sayıları
280 bini bulan gayrisâfi irat üzerinden vergiye
tâbi olan mükellefler ödemekte ve üst tarafını
da serbest meslek erbabı ile gündelik safi kazanç
özerinden vergiye tâbi olanlar vermektedir.
Kazanç Vergisinin ancak c/c 7 sini veren mükel
leflerin kazançları, hizmet erbabının kazancın

dan elbette çoktuı. Ve kazançlamıa göre bunla
rın ödedikleri vergi pek azdır*. Her vatanda
şın kazancından bir kısınını kamu hizmetleri
karşılığı olarak Devlete vergi şeklinde ödenmesi
/.aruri olduğuna göre ticaret ve sanat erbabının
kazanelariyle mütenasip bir vergi' vermeleri ha
lleder. iler mükellefin âdil bir tarzda vergiye
iştiraki, kazancın bildirilmesi ve bilinmesiyle
kabildir. Bu da beyanname usulünün tatbi
kiyle mümkün olabilir. Gelir Vergisi tasarısı
bu gaye ile hazırlanmış ve Komisyonda tetkik
edlinıekte bulunmuş ise de, aueak ve en erken
1951 senesinde semeresini verecektir. Ikına in
tizamı mevcut adaletsizliği devam ettirmek doğ
ru görülmemiştir. Tasarının adaletsizliği tama
nen kaldıracağı iddia edilemez. Adaletsizliû'i
Gelir Vergisi Kanunu kaldıracaktır. Gelir Ver
<^isi yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçecek iki
senelik devre için tamamen kaldırılın asa dahi
mevcut adaletsizliği devam ettirmeyi Komisyo
numuz, uygun görmemiştir. Gayrisâfi irat kari
nesine tâbi mükellefleri az kazananlar ve çok
kazananlar diye ikiye ayırmak lâzım ve, çok.ka
zananları çok, az kazananları az vergiye tâbi tul
mak ve kârları 50 bin lirayı geçen beyannameli
mükelleflerin <,i 80 nispetini bulan vergilerinde
ki ağırlığı kısmen de olsa hafifletmek yerinde
ve lâzım bir zaruret olarak kabul 'edilmiştir. Bu
maksatla yapılacak tadillerle bütçe açığını kıs
men olsun karsı bunak imkânı elde edilmiş bulu
nacaktır.
2. — Matrahta yapılan değişiklikler:
Gayrisâfi irat karinesin in gerçek kira kar'
nesine nazaran donmuş bir karine olduğu mu
hakkak olmakla beraber Millî Korunma Kanuıi'i
ile kiralar üzerine4 konulan takyidat ve bilhassa
5020 numaralı Kanunun yürürlüğe girnıesind •:ı
sonra inşa edilen binalara ait kiraların serbest
bırakılmış olması neticesinde memleketimiz-hbirbirinden farklı muhtelif kira tipleri hâsıl o!
muştur. Bir taraftan gerçek kiraların tesbititi
deki müşkülât ve hattâ bâzı ahvalde imkânsızlık
diğer taraftan kira bedelleri arasında Millî Ko
rtınma Kanuniyle ihdas --edilen bu farklar karşı
sında Komisyonumuz kira bedellerime istinadMi
alınacak vergilerin teklifi, adaletini bugünkün
den daha fazla bozacağı kanaatine varmıştı'.
Filhakika irat da, kira da birer karinedir. Kaıiue, hiçbir zaman hakiki kazanca götürmez. Fak ut
karine mümkün mertebe htıkikata yakın olmalı.

i* Üa-'vıssı • 80

8—
\c vahdet bulunmalıdır. Millî Korumrıa Kanu
nunun kabul ettiği üç. kira rejimi kiralar arasm
da büyük farklar yaratmıştır. Kinada vahdet
bırakmadığı gibi karine olarak kaıbula halinde de
adalete takarrüp eden;ez; mal nakibi serbest de
ğîldir. (jizli kiralar, hava paraları alınıp veri!
inektedir. Millî Kür anma Kanun anını ceza tak
d idi altında gerçek kiranın tosbiti mümkün ola
m az. 5020 sayılı Kanunun nehrinden sonra yapdan akaar kiraları emsalinin un misti derece
sinde yüksektir. Ayrıca muvazaalar da olacak,
mal sahibi ile kiracı uyuyarak kirayı az göstere
(•eklerdir. Bu sebepleriyle gerçek kirayı bul
m ak mümkün ülamıyacaktır,
T kından başka; belediye vergi ve resimleri
hakkındaki kanun kira mukavelesi mecburiyetini
kaldırdığı halde tasarı noterden ve noter ohnıyan
yerlerde muhtardan tasdikli iiiMikaveie ibrazını
mecburi kılmakta idi. 1948 senesi vergileri ivin
de tatbik edileceğine göre senenin hitamından
.sonra meriyete girecek-bir kanun île mukavele
ibrazı mecburiyeti tahmil etmek hukuk ve adalet
bakımından caiz olmadığı gibi fiilen de mümkün
olmıyacaktır. Millî Korunma Kanununun oto
maıtik kirayı uzatması ve mal sahiplerinin hoş
nutsuzluğu sebebiyle kira mukaveleleri tanzim
edilmemektedir. Mukavele ibraz edilmiyen hal
lerde gerçek kira-yi kazam; re "«en takdir komis
yonları tâyin edecek, 'maliye İle mükellefler ara
sıuda geniş ihtilâflara yol açacaktı. Tarh meka
nizması, muğlâk ve güç. isler bir hal alacaktı,
Bu sebeplerle; gayrisâfi irat. karinesinin, mah
zurlarını mümkün olduğu kadar izale ederek ver
giye matrah ittihaz etmeyi Hükümet temsilcile
riyle mutabakat halinde ve prensip itibariyle kumisyonumuz kabul etmiştir. Bu konu üzerinde
yapılalı incelemeler sonunda Milli Korunma Ka
HLîiıunun kiralar üzerine
takyidat koyduğu
1 . I . 1940 tarihinden evvelki kira rayiçlerine
göre konulan gayrisâfi iratların muhtelif şehir
lerden esas itibariyle mühim bir fark gösterme
diği I . i . 1940 tarihinden 5020 numaralı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 2ö Şubat 1947 tarihine ka
dar geçen devre zarfımda bina kiralarının bele'liye meclislerince yapılan takdirlere göre taay
yün ötmesi sebebiyle bu devre zarfında binalara
konulan gayrisâfi i rafların daha evvelki devreye
nazaran faildi bulunduğu. 5020 numaralı Ka
nunla serbest bırakılan kiralara göre takdir edi
len gayrisâfi iratların ise eskilerinden hayli yük-

sek olduğu a,nlaşilmîstır.
Binaenaleyh 1 . 1 . 1940 tan evvel konulan irat
lara % 75, 1 . E. 1940 tan 28 Şubat 1947 tarihine
kadar konulan inatlara % 50 zam etmek ve 2b .Şu
bat 1947 den sonra serbest kiralar nazara alma
rak konulan iratlardan da 'fb 25 tenzilât yap
mak suretiyle gayrisâfi iratlar arasında mümkün
mertebe bir muadelet tesisi kabil görülmüş ve ver
gi matrahı bu esaslara göre tadil ve tesbit edil
miştir.
;!.
Nispetlerde yapılan değişiklik ;
Yergi matrahında Komisyonumuzca yapılan
bu tadilât vergi nispetlerinin asgari miktarları
nın da değiştirilmesini istilzam etmiştir. Komis
yonumuz evvelemirde şehir grupları üzerinde te
vakkuf etmiştir. Hükümetçe şehirler, nüfuslun
itibariyle :
1) 2 000 den aşağı
2) 2 000 - 20 000 arasında
M» 20 000 - 100 000 arasında
n 100 000 den yukarı
Olmak üzere dört gruba ayrılmıştı. Şehir nü
fuslarının iş hacmına ve kazanca yaptığı te
siri nazara alan komisyonumuz vergi nispetinin
tâyininde tamamlayıcı bir karine olarak şehir nü
fusunun da kabul edilmesini prensip itibariyle
muvafık bulmuştur. Bu tasnifi, memleketimizin
hususiyetleri ve muhtelif şehirlerimizin iktisadi
durumu bakımından biraz daha genişletmeyi da
ha uygun görerek şu şekilde değiştirmiştir
.!
Nüfusu 2 000 dva aşağı yerler
2)
» 2 000 - 20 000 arasındaki yerler
:i:
.» 20 000 - 50 000 arasındaki yerler
!•>
> 50 000 - 100 000 arasındaki yer
ler
51
> 100 000 - :J00 000 arasındaki yer
ler
ö\;
v b'00 000 ika yukarı olan yerler
Yergi nispeti bakımından mükelleflerin sınıf
landırılmasını da komisyonumuz uygun bulmuş
tur. Yukarda da arzettiğiıu gibi Hükümetçe yük
sek vergiye mütehammil olan birinci sınıf mü
kelleflerle az vergi alınması lâzımgelen üçüncü
sınıf mükellefler birer birer sayılmış ve geri
kalanlar sayılmaksızın orta yani ikinci sınıfa
alınmıştı. Bu suretle orta sınıfta birinci ve üçün
cü sınıfta sayılmamış olan ticaret ve üanat er
babı toplanıyordu. Komisyonumuz orta sınıfta
yer alan ticaret erbabile sanat erbabını aynı
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nispette vergilendirmeyi muvafık görmemiş ve
balılardan imal ve tamir isleri yapan sanat er
babı ticaret erbabından biraz daha hafif vergi
ye tâbi tutmak maksadiyle orta sınıfı ikiye
ayırmış ve bu suretle mükellef sınıflarını dör
de çıkarmıştır.
Bundan başka 2395 sayılı Ivazanç Vergisi
Kanununa bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilen iş
nevilerini tasarıdaki iş nevileriyle karşılıklı ola
rak birer birer gözden geçiren komisyonumuz
aşağıdaki iş nevilerinin sınıflarını değiştirmeyi
ve tadilât yapmayı muvafık görmüştür. Şöyle
ki:
a) Hükümet tasarısında birinci sınıf mü
kellefler arasında depo, garaj ve soğuk hava
deposu işletenler zikredilmişti. Bu yerlerin bü
yük binalar olması ve gayrisâfi iratlarının o nis
pette yüksek bulunması sebebiyle zaten fazla
vergi alınacağı ve emniyet ve sağlığa hizmetlei gözetilerek buradan çıkarılmış ve ikinci sını
fa sokulmuştur.
Buna mukabil istimli boyahane işletenlerle,
çiçekten çelenk sepeti ve emsalini yapıp satanla
rı ve tüccar terzileri birinci sınıfa çıkarmıştır.
b) Başkalarının verdikleri malzeme ile ku
yumculuk sanatı yapan, yani işin sanatiyle ge
çinen kuyumcu işçilerini birinci sınıfa almak
doğru olamıyacağından bunları birinci sınıf ha
ricinde bırakmak maksadiyle yazılış değiştiril
miştir.
c) Kazanç Vergisi Kanununun 8 nci mad
desinin değişik birinci bendi haricinde kaldık
larından dolayı yaptırdıkları inşaat ve tesisat
bedellerinden Taahhüt Vergisi kesmiyen İktisa
di Devlet Teşekküllerinin bu durumları; bunla
ra karşı taahhüdatta bulunanların çok az ver
gi vermelerini intaç ettiği anlaşılmıştır. Ger
çekten iktisadi Devlet Teşekküllerine karşı ge
niş mikyasta inşaat veya tesisat taahhüdatında
bulunanların bugünkü hükümlere göre ekseriya
küçük bir yazıhane binasının gayrisâfi iradı
üzerinden çok az miktarda vergi verdikleri bir
vakıadır. Hükümet tasarısında bunların bir bi
na işgal etseler dahi seyyar çalışanlar gibi gün
delik gayrisâfi kazanç karnesine göre vergilen
dirilmeleri teklif ediliyordu. Yıl iptidasında
peşinen tarhedilecek olan bu verginin mütaahhidin yıl sonuna kadar ne iş yapacağı evvelden
bilinemiyeceğinden mükellefin leh veya aley
hinde neticeler verebileceği tabiî bulunduğun

dan bu teklif muvafık görülmemiş ve İktisadi
Devlet Teşekküllerinin de diğer Devlet daireleri
gibi Taahhüt Vergisi kesmeleri maksada daha
uygun görülmüştür.
ç) Birinci sınıf mükellefler meyanında yer
alan (silâh satıcıları) arasından av tüfekleri ve
malzemesi satanlar çıkarılmıştır.
Gene birinci sınıf mükellefler arasında sayılan
içkili yerlerle sinemalar, plajlar ve barların Hü
kümetçe nüfusu 50 binden yukarı olmak kaydiyle takyit edildiği görülmüş ve halbuki vergi nis
petlerinde esasen şehirlerin nüfus itibariyle fark
ihdas edildiğinden bu mükelleflerin sınıflandırıl
masında da tekrar nüfus karinesine gidilmesi
doğru bulunmamıştır.
d) Şu iş nevileri ikinci veya üçüncü sınıf
mükelleflerden ziyade dördüncü sınıf mükellef
lere daha yakın görüldüğünden dördüncü sınıfa
ithal olunmuştur :
Çanak ve çömlek satanlar, çarkçılar, çırak
sız ve kalfasız olarak evlerinde çalışan ter
ziler, mutaflar, sünnetçiler, yük araba levazımı
yapan ve satanlar, paçacılar, gazoz satanlar,
ciğer ve işkembe gibi şeyleri satan sakatçılar,
sebzeciler, yaş meyva satanlar, aile mutfağı işle
tenler, hancılar, buz satanlar, küspe ve arpa
gibi hayvan yemi satanlar, tuz satanlar, ot sa
tanlar, karagöz ve kukla oynatanlar, kum ve
çakıl satanlar. Buna mukabil Hükümetçe dör
düncü sınıfa ithal edilen mahallebiciler, don
durmacılar, tatlıcılar, gazete bayileri de bu sı
nıftan çıkarılarak orta sınıflara alınmıştır.
Bu suretle gerek şehirlerin gruplandırılmasmda gerek mükelleflerin sınıflandırılmasında
yapılan değişiklikten sonra her sınıfa dâhil mü
kelleflerin halen fevkalâde zamlariyle birlik
te verdikleri Kazanç vergileriyle tasarıya göre
vermeleri lâzımgelen vergiler mukayese edil
miş ve Hükümetçe Bütçeye temini düşünülen
geliri de aşmaması göz önünde tutularak bil
hassa büyük şehirlerde toptancılık, mütaahhitlik gibi birinci sınıf işleri yapanlara daha çok
ve şehirler ve mükellef sınıfları küçüldükçe da
ha az olmak suretiyle vergi nispetleri takdim
ettiğimiz (1) numaralı cetvelde yazıldığı veç
hile tesbit olunmuştur.
Serbest meslek erbabının nispetlerinin tâyi
ninde bunların ayrıca Maktu Vergiye tâbi ol
duğu ve bir yazıhanede birden fazla serbest
meslek erbabı çalıştığı ahvalde 2395 sayılı Ka-

( S. Sayısı : 80)
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nunun değişik 19 ncu maddesi mucibince her
birinin o yazıhane iradının tamamı üzerinden
vergilendirildiği gözetilerek
Komisyonumuz
şehir gruplarını da nazara alarak dördüncü
maddedeki nispetleri kabul etmiş ve dördüncü,
beşinci, altıncı grup şehirlerde bunlar için nis
pet farkı yapılmıyarak bu sonuncuların % 75
nispetinde tâbi tutulmaları uygun bulunmuştur.
Serbest meslek erbabının maktu vergilerini
gösteren 4 numaralı cetvel
Komisyonumuzca
şehir grupları diğerlerine mütenazıran değiş
tirilmek ve miktarlarda ehemmiyetsiz bâzı deği
şiklikler yapmak suretiyle (3) numaralı cetvel
halinde tasarıya bağlanmıştır.
Gayrisâfi irat karinesine tâbi mükelleflerin
komisyonumuzca tesbit edilen matrah ve nis
petlere göre verecekleri vergilerin en az mik
tarları da komisyonumuzca yeniden hazırlanan
2 numaralı asgari mükellefiyet cetvelinde gös
terilmiştir.
Bu cetvelde en az vergi miktarlarının gös
terilmesi sebebi, gayrisâfi iradı çok az miktar
larda olan binalarda çalışanların bu kanun ta
sarısına göre hesaplanacak vergilerinin bu cet
veldeki asgari vergi miktarlarına iblâğ edilme
sini sağlamaktan ibarettir. Meselâ, İstanbul'da
100 lira gayrisâfi iradı bulunan bir han oda
sında toptancılık yapan bir kimsenin vergisi
100 liranın % 75 zammiyle baliğ olduğu 175
lira üzerinden (1) numaralı cetvelde yazılı %
400 nispetine göre 700 liradan ibaret olacaktır.
Daha küçük odalarda bu miktarın daha da
düşeceği izaha muhtaç değildir. Binaenaleyh
bu gibilerden hiç olmazsa (2) numaralı cetveide görüldüğü gibi bir yılda 840 lira almak için
asgari vergi cetvelinde lüzum ve ihtiyaç varis
dır. Bu vasfiyle mezkûr cetvel tasarıdaki gayri
sâfi irat, nispet ve şehir grupları gibi karine
leri de kısmen tamamlayıcı bir başka karinemahiyetini taşımaktadır.
4. — Bâzı mükelleflerin vergilerinde yapı
lan indirmeler ve Muaflıklar:
Hükümetçe bu tasarının hazırlanmasında ta
kip edilen maksat, gelir vergisi sisteminin mem
leketimizde kurulmasına intizaren kazanç ver
gisindeki teklif müsavatsızlığını da mümkün
mertebe gidermek olduğuna göre halen safi
kârlarının % 35 nden başlıyarak % 80 nine
kadar yükselen nispette vergi veren beyannameli mükelleflerin vergilerinden bir miktar

tenzilât yapılması komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve bu sebeple beyannameye tâbi gerçek
kişilerin kazanç vergilerine 4437 sayılı Kanunla
yapılmış olan fevkalâde zam komisyonumuzca
tesbit edilen metnin (8) nci maddesiyle kaldı
rılmıştır. Bu zammın kaldırılması neticesinde
mezkûr mükelleflerin vergilerine % 8,5 tan
% 13,80 ne kadar bir hafifletme yapılmış ola
caktır.
Bundan başka 4942 sayılı Kanunla köy muh
tarlarına verilmiş olan muafiyetin şehir ve ka
sabalardaki mahalle mutarlarma da teşmili
doğru olacağı düşüncesile 8 nci maddeye bunu
temin edecek bir hüküm konulmuştur.
Serbest meslek erbabından meslekî hayata
yeni atılanların ilk senelerde çok az kazandıkları
ve yeni muayenehane, yazıhane tedariki zora
muvacehesinde fazla kira verdikleri ve yüksek
iratlı yerlerde oturacakları ve masraflarının faz
la olduğu nazarı itibara almarak bunların nispî
vergilerinden ilk iki yıl için % 50 tenzilât yapıl
ması takdim ettiğimiz tasarının 4 ncü madde
siyle hükme bağlanmıştır. Bu tenzilâttan 1948
takvim yılında meslekî hayata yeni atılmış olan
serbest meslek erbabının da istifadesini sağlamak
maksadiyle geçici 2 nci madde yazılmıştır.
5. — Tasarıdan çıkarılan hükümler :
a) Hükümet tasarısında gündelik gayrisâfi
kazanç karinesine tâbi mükellefler için konulan
hükümler bu raporun başlarmda da temas edil
diği gibi sözü geçen mükellefler hakkında vergi
usul kanuniyle esnaf vergisi kanunu tasarıların
da yer alan esasların şimdiden tatbiki ve nispet
lerin birleştirilmesi maksadına istinat etmekte
idi. Vergi usul kanunu ve esnaf vergisi kanunu
tasarılarının kanunlaşmasiyle halledilecek olan
ve bugün için bir müstaceliyet arzetmiyen bu
hükümler de takdim ettiğimiz tasandan çıkarıl
mıştır.
b) Komisyonumuzca vergi matrahı (gerçek
kira) yerine (gayrisâfi irat) olarak kabul edil
diği için hükümet tasarısında gerçek kira ile
ilgili hükümlere de lüzum kalmamış ve buna ait
maddeler kaldırılmıştır.
c) Hükümet tasarısının 18 nci maddesiyle
Kazanç Vergisi bakımından bina tadilât komis
yonlarına mevdu vazifeler kazanç re'sen takdir
komisyonuna verilmek isteniliyordu. 2395 sayılı
Kanunun ana hükümlerinin bozulmaması ve ira
dın tâyin ve takdiri işinin tadilât komisyonlarınca
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daha iyi yapılabileceği düşüncesiyle bu hüküm
de tasarıdan çıkarılmıştır.
d) Vergilerde tebliğ, itiraz ve temyiz usul
lerini ve maddi yanlışlıkların ıslahı suretini gös
teren 3692 sayılı Kanunun kazanç vergilerine de
şâmildir. Bu tasariyle yapılan değişiklik kazanç
vergilerinin matrah ve nispetlerine taallûk et
mekte ve vasfını değiştirmemektedir. Binaena
leyh yeni matrah ve nispetler üzerinden tarhedilecek vergilerin de 3692 sayılı Kanunun şü
mulüne gireceği tabiî görüldüğünden bunu teyit
maksadiyle ayrı bir hüküm şevkine lüzum görül
memiş ve hükümet tasarısının 19 ncu maddesi
de kaldırılmıştır.
Kamutayın yüksek tasvibine arzedilmek üze
re sunuldu.
Geçici Komisyon Başkanı
Geçici K. Başkan V.
tzmir
tzmir
Münir Birsel
Ekrem Oran
Sözcü
Kâtip
Kayseri
Niğde
Sait Azmi Feyzioğlu
Hüseyin Ulusoy
Afyon Karahisar
Muhalifim
M. Aşkar
Afyon K.
Ankara
Ankara
Muhalifim
A. Çubukçu E. H. Ergun
8. Lâçin
Aydm
Aydın
Balıkesir
îmzada bulunamadı N. Oöktepe F. Tiritoğlu
Dr. S. Akın

Bursu
Bursa
Çanakkale
İmzada bulunmadı F. Yılmazipek N. Çıtakoğlv,
C. Öz
Çankırı
Denizli
R. Dolunay
İmzada bulunmadı
H. Ora!
Denizli
EskişeMr
Gazianteb
İmzada bulunmadı Muhalifim
C. Alevli
K. C. öncel
E. Sazak
Gîimüşane
Hatay
İzmir
A. K. Varınca R.Yurdman imzada bulunmadı
S. Odyak
Kastamonu
Kayseri
Kocaeli
H. Çelen
Muhalifim İmaada bufcmnadı
F. Apaydın
1. R. Aksal
Konya
Manisa
İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı
M. Ş. Altan
Dr. M. N. Otaman
Manisa
Maraş
Mardin
imzada bulunmadı R. Çuhadar M. K. Boran
K. Goşkunoğlu
Mardin
Samsun
Tekirdağ
İmzada bulunmadı R. Isıtan Z. E. Cezaroğlu
Dr. A. Uıras
Tokad
C. Kavalı
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Trabzon
Hastalığımdan bulunamadım
T. Göksel
Trabzon
A. R. Işü
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ
2395 sayılı Kazanç Vergisi Kanununa ek Kanun
tasarısı
MADDE 1. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi
Kanununun (6), (7) ve (8) nci maddelerinde
sayılan mükellefler dışında kalıp da sabit bir iş
yerinde çalışanlara ait vergi matrahı, bunların
işgal ettikleri yerlerin, geçmiş takvim yılma ait
senelik gerçek kiralarının tutarıdır.
Bu nevi mükelleflerden aynı iş yerinde be
yannameye tâbi teşebbüsleri memzucen yapan
lar, ticaret ve muamelelerinin mecmuu üzerin
den beyannameye tâbi tutulurlar.
Aralarında hususi veya âdi şirket kurmuş
olan şahıslar bu şirketin işlerini müstakil bir
yer tahsis etmeksizin, kendilerine veya başkala
rına ait iş yerlerinde tedvir ettikleri takdirde
hususi veya âdi şirketin vergisine de bu işlerin
tedvir edildiği yerin kirası matrah ittihaz olu
nur.
İş yerinin bir kısmını ikametgâh
edenler için kira veya irattan tenzilat
maz. İkametgâhlarının bir kısmını iş yeri
edenlerin vergiye matrah olacak kirası
metgâh kiralarının yarısıdır.

ittihaz
yapıl
ittihaz
o ika

MADDE 2. — Gerçek kira, iş yeri ile iş ye
rinde bulunan demirbaşların, tesisat, makine,
alât ve sairenin işgal ve kullanılması karşılığın
da kiracının kiraya verene her ne adla olursa
olsun ödeyeceği paraların yekûnudur. Kanunen
veya teamülen kiraya veren tarafından öden
mesi icabedip de kiracıya devredilen masraflar
ve mükellefiyetler de kira bedeline ilâve olu
nur.
Gerçek kiranın, gayrisâfi irattan aşağı olma
sı veya iş yerinin içinde çalışana ait bulunması
veya iş yerinin bedelsiz olarak tahsis edilmesi
hallerinde gayrisâfi irat vergiye matrah ittihaz
olunur.
Kıymet esasına göre vergiye tâbi olan gayrimenkullerin gayrisâfi iradı, Bina Vergisi Ka
nunu gereğince hesaben bulunur. İş yerinin
gayrisâfi iradının veya kıymet esasına göre ver
giye tâbi gayrimenkullerde kıymetinin verginin
taallûk ettiği bütçe yılının ilk gününden malûm
olan miktarı nazara alınır.
Bu irat veya kıymetin, Bina ve Arazi Vergişj Kanunları gereğince kesinleşmemiş veya son

radan değişmiş olması Kazanç Vergisi matra
hına müessir değildir.
Gerçek kiranın beyan edilmesi lâzımgeldiği
tarihte iş yerinin gayrisâfi iradı veya kıymeti
mevcut değilse, irat veya kıymetin konulacağı ta
rihi takip eden yıla kadar muteber olmak üzere,
o iş yerine Kazanç Vergisi re'sen takdir komis
yonunca takdir edilecek gayrisâfi irat konulur.
Aralarında ortaklık olmaksızın aynı iş yerinde
belli kiralarla çalışanların vergisi kiralarına göre
hesaplanır. Bu takdirde iş yerinin gayrisâfi
iradı, kiralar nispetinde hesaben ayrılarak muka>yeseye esas tutulur. İş yeri içinde ortak olmak
sızın çalışanların bir veya birkaçının mülkiyet
altında olduğu ahvalde, her birinin çalıştığı yere
isabet eden gayrisâfi irat re'sen takdir Komisyo
nu tarafından ayrılır..
Bu kanunun tatbikında 1 . I . 1940 tarihinden
evvel konulmuş olan gayrisâfi iratlar ve kıymet
ler % 50 fazlasiyle hesaplanır..
MADDE 3. — Bu kanun gereğince işyerleri
nin kirası üzerinden vergiye tâbi tutulan mükel
lefler, iş yerleri için kira mukavelenamesi tan
zimine, noter olan yerlerde noterlere, olmıyan
yerlerde belediyelere, yoksa muhtarlara tasdik
ettirmeye ve istenildiği anda yetkili memurlara
ibraza mecburdurlar.
Kira mukavelenamesi tanzim veya* ibraz edil
mediği takdirde iş yerinin kirası Kazanç Vergisi
re 'sen takdir Komisyonunca gayrisâfi irattan aşa
ğı olmamak üzere emsaline göre takdir veya tâ
yin olunur.
MADDE 4. — Serbest meslek erbabı yazıha
ne, idarehane ve muayenehanelerinin veya ikamet
yerlerinin, yukarki maddelerde yazılı esaslar
dairesinde, gerçek kirası üzerinden vergiye tabi
dirler.
Bu kanunun tatbikında doktorlar, veteriner
ler, diş doktorları, dişçiler, kimyagerler, ebe
ler avukatlar, dâvavekilleri, mimarlar, mühen
disler, müşavirler, mütehassıslar ve bu gibi ilmî
ve meslekî ihtisaslariyle kazanç temin eden ser
best meslek erbabı sayılır.
İkamet ettikleri yerlerin bir kısmını idareha
ne, yazıhane veya muayenehane ittihaz edenlerle
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2. İthal ettikleri malları perakende olarak
satanlar,
3. 8 nci madde haricinde kalan mütaahhitler,
4. Gemi bozanlar,
5. Depo, (Odun ve kömür depoları hariç)
garaj ve sağuk hava deposu işletenler,
6. Lüks eşya satanlarla kuyumcular (Kürk,
buzdolabı, radyo, gramofon ve gramofon plâğı,
sinema makinesi, silâh ve spor levazımı, antika
eşya, fotoğraf makine ve levazımı, dürbin, oto
mobil ve diğer motorlu nakil vasıtaları, bisiklet,
ıtriyat ve tuvalet malddeleri satanlar. Bu kanu
nun tatbikatında, altın, gümüş, mücevherat ve
zikıymet eşya satanlarla bunları yapan veya ta
mir eden sadekâr, mıhlayıeı kakmacı, hakkak,
yaldızcı, kalcı, elmastraş, haddeci, ayarcı, ve
cilâcılar kuyumcu sayılır)
7. Nüfusu 50 binden yukarı olan yerlerde
eğlence istirahat yerleri işletenler: (İçkili ga
zino, içkili lokanta, içkili bahçe, içkili büfelerle
sabit içkili yerler, sinemalar, denizhamamlan,
plajlar ve barlar)
B) İkinci sınıf Mükellefler:
Bu kanunun birinci maddesine dâhil olup da
bu maddenin A ve C bentlerinde zikredilmemiş
bulunan mükellefler.
C) Üçüncü sınıf mükellefler:
I. îmalci ve tamirciler: (Sobacılar, te
nekeciler, demirciler, marangozlar, dülgerler,
doğramacılar, sandalya tamircileri, kürek ya
panlar, çanak ve çömlek yapanlar, hasırcılar
mücellitler, nalıncılar, semerciler, kaltakçılar,
sepet yapanlar, süpürge yapanlar, tel dolapçılar,
elek ve kalbur yapanlar, keçeciler, kıtıkçılar,
kevelciler, çubukçular, tahta kaşık yapanlar,
kalaycılar, kese kâğıdı yapanlar,
kuş kafesi
yapanlar, boynuzdan tahtadan ve kemikten
tarak yapanlar, bıçk yapanlar, tahta makaracılar, mühürcüler, hakkâklar, hattatlar, nakkaşlar,
ip, urgan ve halat yapanlar, kehribarcılar, tesbilıciler, yemeniciler, (Ayakkabı), çarıkçılar,
yün tarakçılar, nalbantlar, köy değirmenlerin
den muafiyet harici kalanlar bileyiciler, kun
dura tamircileri, aıraba tamircileri, halı tamir
cileri, hallaçlar, kundura boyacıları, saat tamir
cileri).
II. Yenilecek ve içilecek maddeleri yapan ve
satanlar, (Ekmek satanlar, pişirici fırınlar, kaj dayif yapıp satanlar, piyazcılar, simitçiler, yufka

muayyen bir yeri olmaksızın çalışanların vergisi
ikametgâh kirasının yarısı üzerinden tarholunur.
Serbest meslek erbabı gerçek kira üzerinden
tarhedilecek vergiye ilâveten bağlı (4) numaralı
cetvelde yazılı maktu vergileri de vermekle mü
kelleftirler.
Bir yazıhane, muayenehane veya idai'ehanede çalışan birden ziyade serbest meslek erbabının
herbirinden
(aralarında
ortaklık
bulunsa
dahi) yukarda yazılı nispî ve maktu vergiler
ayrı ayrı alınır.
Serbest meslek erbabının sınıfları, bulunduk
ları şehirlerde barolar ve etibba odaları gibi
meslekî teşekküller varsa onlar tarafından bu
gibi teşekküller yoksa belediye heyetlerince iş
ve kazanç durumlarına göre her sene Ocak ayın
da tâyin olunur. Meslekî teşekküller, bu teşek
küllere kayıtlı bulunmıyan veya kanunen kay
dedilmeleri mümkün olmıyan mümasil serbest
meslekler erbabı hakkında da karar vermeye
yetkilidirler. Meslekî teşekküller veya belediye
encümenlerince bu kanuna bağlı (4) numaralı
cetvelde yazılı sınıflardan herhangi birinin na
zarı dikkate alınmaması halinde vergi dairesi
namına yapılacak itiraz üzerine bunların tefrik
hakkındaki kararları İtiraz Komisyonlarınca
bozulur. Meslekî teşekküllerle belediye encü
menleri bozma kararma ittiba ederek bütün I
sınıfları nazarı dikkate almak suretiyle yeniden |
tefrik yapmaya mecburdurlar. Buna riayet |
olunmadığı takdirde îtiraz Komisyonlarınca ya- I
pılaeak tetkikata göre aşağı sınıflardan ehil
olanlar, boş bırakılan sınıflara ithal olunur.
îtiraz Komisyonlarının bu husustaki kararları
katidir.
MADDE 5. — Bu Kanunun birinci maddesi»
ne göre mükellefiyete tâbi olanlar Kazanç ver
gilerinin nispetleri bakımından aşağıdaki şekilde
üç. sınıfa ayrılmıştır:
A)

Bilinci sınıf mükellefler:

1. Toptancılar: (Müstahsıldan, tüccardan
resmî daire ve müesseselerden satın aldıkları
veya ithal eyledikleri mahsullerle emtiayı tüc
cara, esnafa, resmî daire ve müesseselere satan
lar veya ithal edenler toptancıdır. Hem toptan
hem de perakende satış yapanlardan işin mahi
yetine ve nevine göre toptan veya perakende
satışlardan hangisinin galip olduğuna bakılır),
-

f

' S- Say m : 80 )

14
yapanlar, börekçiler, boğaçaeılar, yemeği bizzat
pişirip satn aşçılar, bozacılar, çorbacılar, gül
lâç yapanlar, mahallebiciler, dondurmacılar,
köfteciler, kebapçılar, leblebiciler, sirke yapıp
satanlar, sütçüler, yoğurtçular, şiracılar, şerbet
çiler, helvacılar, kurabiyeciler, tatlıcılar, salepti
ler.)
I I I . Diğer küçük iş sahipleri (Ahırcılar,
arabalık işletenler, çıracılar, kayıkhane işleten
ler, ot, saman ve kepek satanlar, gazete bayileri
arzuhalciler, hamam işletenler, kuşçular, ber
berler.)
MADDE 6. — 5 nci maddede yazılı mükellef
ler, iş yerlerinin senelik gerçek kirası üzerinden
bulundukları şehirlere ve dâhil oldukları sınıf
lara göre bu kanuna bağlı (1) numaralı cetvel
de gösterilen nispetler üzerinden vergiye tabi
dirler.
MADDE 7. — 6 ncı madde mucibince hesap
lanacak senelik vergiler bu kanuna bağlı (2)
numaralı cetvelde yazılı miktarlardan eksik
olamaz.
Hususi ve adî ortaklık halinde çalışanlar da
(Karı, koca, usul, füru, ve kerdeşleriyle ortak
çalışanlar hariç) gerek bu maddeye, gerek ev
velki maddeye göre hesaplanacak vergiye her
ortak için %10 ilâve edilir.

durlar. Bu beyannamede en az şu malûmat bu
lunur.
1. Mükellefin adı, soyadı, ticaret unvanı,
2.

İş yerinin veya yerlerinin adresi,

3. ikametgâh adresi,
4. Ortak olarak çalışanlarda ortaklar hak
kında yukarıki 1 - 3 ncü fıkralarda yazılı ma
lûmata ilâveten ortaklar arsında akrabalık mev
cut olup olmadığı, mevcut ise derecesi, ortaklı
ğın idarecisinin kim olduğu, ortaklığın nevi,
5. îş yerinin geçmiş takvim yılındaki yıllık
kirası (işini bırakanlar, bırakmanın tesadüf etti
ği takvim yılma ve mevsimlik yerleri işletenler
o mevsime ait kirayı gösterirler. îş yerinin, için
de çalışana ait olması veya bedelsiz olarak tahsis
edilmesi hallerinde kira yerine gayrisâfi irat ya
zılır.)
6. Kira mukavelenamesinin tarihi, müddeti
ve müddetin başlangıcı ve kiraya verenin adı ve
adresi,
7. Mükellefin iş nevi, (Mütaaddit iş yapı
yorsa her işin nevİyle bunlardan esas işinin han
gisi olduğu açıkça beyan edilir.)
8. Mükellefin imzası.
Kira mukavelenamelerinin mükellefçe tasdik
li bir örneği beyannameye bağlanır.

MADDE 11. — Mükelleflerin beyanı üzerine
vergi dairelerince vergi tarh ve Mart sonuna ka
MADDE 8. — Muhtelif vergi nispetlerine
dar tebliğ olunur. Mükellefler beyannamelerinde
tâbi işler aynı mahalde aynı şahıs tarafından
bildirdikleri kira, gayrisâfi irat ve iş nevine göre
yapıldığı takdirde bu işlere tahsis olunan kı
hesaplanan vergi ile enaz vergi miktarına itiraz
sımlar camekân, bölme ve saire gibi hallerle ay
edemezler. Maddi hatalar bu hükümden hariçtir.
rılmış olsun veya olmasın esas işin tâbi olduğu
Vergi daireleri yılı içinde diledikleri anda
nispet tatbik olunur.
mıntakalarmdaki iş yerlerini kontrol ve çalışanla
7 nci maddede yazılı enaz vergi miktarları
rı tesbit edebilirler.
nın hesabında da aynı suretle hareket olunur.
Kira beyannamesi vermemiş olan mükellefle
rin
vergi matrahları kazanç re'sen Takdir Komis
MADDE 9. — Serbest meslek erbabının,
yonunca
tesbit ve vergileri bu matrahlar üzerin
nispî Kazanç Vergileri dördüncü maddede zik
den
hesapolunur.
Bu suretle hesaplanacak vergi
redilen iş yeri veya ikametgâh kirası üzerinden
enaz vergi miktarından aşağı ise enaz vergi tarhbu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde yazılı
edilir.
nispetler üzerinden tarh olunur.
Sene içinde yeniden işe başlama, terk veya na
MADDE 10. —•• 1 nci ve 4 ncü maddelerde
kil dolayisiyle tarhedilen bir yıldan az müddete
yazılı mükellefler her yıl Ocak ayında, ve işini
ait vergiler, ay kesirleri tam sayılmak suretiyle,
bırakanlar bırakma gününden itibaren bir ay
ay itibariyle hesaplanır.
ve mevsimlik yerleri işletenler, işe başlama ta- !
Bu kanunun tatbikında vergiye matrah teşkil
rihinden itibaren 15 gün içinde iş yerinin kira
eden kira veya gayrisâfi iradın 5 liradan aşağı
sını gösteren bir beyanname vermeye mecbur
miktarları 5 liraya iblâğ olunur.
( S. Sayısı
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Mevsimlik faaliyet yıllık sayılır ve senelik kira
bedelinden tenzilât yapılmaz.
MADDE 12. — Kira beyannamelerini vaktin
de vermiyenlerle iş yerleri için kira mukavelesi
tanzim etmiyenler veya mukavelenameyi tasdik
ettirmiyenler veya ibraz etmiyenler veya örneğini
kira beyannamelerine bağlamıyanların vergilerine
% 50 zam olunur. Ancak kira mukavelesi ibraz
edilmemesi mal sahibinin mukavele yapmaya ya
naşmamasından ileri geldiği ispat edildiği takdir
de bu ceza kiraya verenden alınır.
Beyannamelerinde kira miktarını noksan gös
terenlerle vergi miktarını azaltacak surette yan
lış veya noksan beyanda bulunanlardan noksana
ait vergi iki kat zammiyle alınır. Ancak, noksana
ait vergi ile beyan üzerine tarhedilmiş olan vergi
yekûnu enaz vergi haddini aşmıyorsa yalnız enaz vergi ile fark üzerinden hesaplanacak ceza
alınır.
îş yerlerinin gerçek kiraları üzerinden vergiye
tâbi mükelleflere kiraladıkları mahallerin kira be
deUeri ve kira şartları hakkında vergi dairelerin
ce yazı ile vâki olacak sorulara kiraya verenler
30 gün içinde cevap vermek ve istenilen vesikaları
ibraz etmek mecburiyetindedirler.
Bu mecburiyetlere riayet etmiyenler hakkın
da vergiyi tarhedeeek yerin bulunduğu Sulh
mahkemesince hükmen 50 liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır.
Vâki sorular üzerine noksan veya yanlış ma
lûmat verenler hakkında ayrıca bu yüzden nok
san kalan verginin bir katı nispetinde ceza hükmolunur.

E) Kazanç Vergisi Kanununun 6 ve 7 nci
maddelerinde yazılı mükelleflerle genel, katma ve
hususi bütçeli daire ve müesseseler nezdinde hiz
met erbabı vaziyetinde çalışanlar hariç olmak
üzere bilûmum artistler, çalgı çalanlar, şarkı söyliyenler, her nevi temsil ve oyun heyetlerinde ça
lışanlar ve bu heyetleri idare edenler.
Gündelik safi kazançlarının 20 misli üzerin
den vergiye tabidirler.
MADDE 14. — Gündelik kazanç, Defterdar
lıklarda ilgili resmî daire ve meslekî teşekkül
lerden alınacak mütalâaya ve haricen yapılacak
tetkikata istinaden vâki olacak işar üzerine Ma
liye Bakanlığınca iş nevileri, mahiyetleri ve va
sıtalarına göre her yıl Aralık ayında üç derece
üzerinden, il itibariyle re'sen takdir olunur. Bun
ları ihtiva eden cetvellerin tasdikli nüshaları alâ
kalı Defterdarlıklara gönderilir.
Defterdarlıklar, gündelik safi kazanç cetvel
lerinin bir nüshasını bu hususta mütalâa vermiş
olan meslekî teşekküllere veya belediyelere teb
liğ ederler. Meslekî teşekküller veya belediyeler
Maliye Bakanlığının gündelik safi kazançlar
hakkındaki kararma karşı 15 gün içinde Danıştaya müracaat edebilirler. Danıştay bu itirazları
tercihan tetkik ederek karara bağlar. İtiraz, ver
ginin tarh ve tahsilini geciktirmez.
Gündelik safi kazanç üzerinden vergiye tâbi
mükellefler adına vergi senelik olarak tarh ve
tahakkuk ettirilir. Ancak, bütçe yılının ilk altı
ayı içinde işini bırakanlarla ikinci altı ayı içinde
işe başlıyanlardan yıllık verginin yansı alınır.
Bu mükellefler adma tarh olunacak vergi, biri
Ocak, diğeri Temmuz ayında olmak üzere iki
taksitte alınır. Sene içinde yeniden işe başlıyanların vergileri, işe başladıkları tarihte yukarda
yazılı taksit müddetleri geçmemiş ise bu taksit
müddetleri içinde, geçmiş ise işe başladıkları ta
rihten itibaren 15 gün içinde tahsil olunur.

MADDE 13. — 2395 sayılı Kanunun 6, 7 ve
8 nci maddeleri dışında kalıp da:
A) Kendi hesaplarına gezici surette çalı
şanlar;
B) Karada ve sularda her türlü nakil ve
cer vasıtası işletenlerle bunların müstahdemleri;
C) 3460 ve 3111 sayılı Kanun hükümlerine
giren müesseselere kai'şı inşaat taahhüdünde bu
MADDE 15. — Gündelik safi kazançları üze
lunanlar;
rinden vergi veren mükellefler, çalıştırdıkları
her sınıf memur, müstahdem ve işçiler için bord
Ç) Aynı kanunun 6, 7 ve 8 nci maddeleri
ro vermeye mecbur olan bir müessesede hizmet
ve 3460 ve 3111 sayılı Kanun hükümlerine giren
müesseselere kai'şı taahhüdatta bulunan inşaat < kabul ederlerse o malî yıl için ödemiş oldukları
vergi 365 e taksim edilmek suretiyle bulunacak
mütaahhitleri dışında kalan Kazanç Vergisi mü
bir günlük miktarı esas alınarak hizmet erbabı
kelleflerinin müstahdem ve işçileri;
vaziyetinde çalıştıkları günlere ait istihkakları
D) Mahalle muhtarlariyle mahalle ve çarşı
üzerinden hesaplanacak vergilere mahsup edilir.
bekçileri;
(S. Sayı» : 80)
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MADDE 16. — 2395 sayılı Kanunun 47 nci
maddesi gereğince beyanname usulünü tercih
eden veya 7 nci maddesi gereğince işgal ettikleri
yerlerin gayrisâfi iradı 2 bin lira ve daha fazla
olması sebebiyle beyannameye tâbi tutulan mü
kelleflerin kazanç beyannamelerine müsteniden
tarh edileeek vergi ve zamlarının tutarı, işgal
ettikleri yerlerin gayrisâfi iradı üzerinden bu
kanunun 4, 6, 7 ve 9 ncu maddelerine göre he
saplanacak verginin 1/3 ünden az olamaz. Az ol
duğu takdirde mezkûr 4, 6, 7 ve 9 ncu maddeler
gereğince hesaplanacak verginin 1/3 ü bunların
2729 sayılı Kanunda yazılı asgari mükellefiyet
leri yerine geçer.
MAADE 17. — 2395 sayılı Kanun gereğince
tarh edilen vergilere 2416, 3828, 4040, 4437 ve
4565 sayılı kanunlarla yapılmış olan zamlar, bu
kanun mevzuuna giren mükelleflerin vergilerine
tatbik olunmaz. Ruhsat tezkeresi ve vergi kar
nelerine yapılan fevkalâde zamlara ait hüküm
ler mahfuzdur.

MADDE 22. — 2395 sayılı Kanunla ek ve
tadillerinin, bu kanuna muhalif olan hükümleri
kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 takvim yılı fa
aliyetlerinden mütevellit 1949 bütçe yılı vergi
leri ve cezaları bu kanunda yazılı hükümlere
ve 1 . 10 . 1948 tarihinden evel işlerini terketnıiş olanların vergi ve cezaları eski hükümlere
göre tarhedilir.
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun nesri
tarihinde 3 ncü maddeye uygun olarak kira ınukavelonamesi tanzim etmemiş olanlar yürürlük
tarihinden itibaren 2 ay zarfında kira mukave
lenamesi tanzim ve bunların bir örneğini be
yannamelerine bağlamaya, beyanname daha ev
vel verilmişse kira mukavelenamesi örneğini
ayrıca vergi dairesine tevdie mecburdurlar.
Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında
12 nci maddede yazıb ceza hükmü tatbik olu
nur.

MADDE 18.—2395 sayılı Kanunda gayrisâfi
irat ayrılması hususunda Bina Tadilât Komis
yonlarına verilen yetki kazanç, re'sen Takdir
Komisyonlarınca kullanılır.

MADDE 23. — Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 19. — Bu Kanunda hilâfına hüküm
bulunmıyan hallerde tebliğ, itiraz ve temyiz usulleri, müddetlerin hesabı ve maddî hataların
ıslahı hususlarında 3692 sayılı Kanun hüküm
leri tatbik olunur.

Devlet Bakanı Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
Barutçu
Millî Savunma Bakanı
Adalet Bakanı
//. Çakır
Fuad Sirmcn
Dışişleri Bakanı V.
İçişleri Bakanı
T. B. Balta
M. H. Göle
Millî Eğitim Bakanı
Maliye Bakam
T. Banguoğlu
Ş. Adatan
Ekonomi Bakanı
Bayındırlık Bakam
C. Ekin
Nihat Erim
Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakam
E. Erişirgil
Dr. K. Bayizit
Ulaştırma Bakanı
Taran Bakanı
Oülek
Cavid Oral
Çalışma Bakanı
Ticaret Bakanı
T. B. Balta
C. S. BarUs

MADDE 20. - Bu Kanunun tatbikatında
yeni nüfus sayımı yapılmcıya kadar 1945 sene
sinde yaıplan nüfus sayımı neticeleri esas alı
nır.
MADDE 21. — 2395 sayılı Kanunun 18,47,
54, 55, 57, 74, 80, 82 ve 84 ncü ve 3692 sayılı
Kanunun 18 nci maddeleriyle aynı kanunun
29 ncu maddesinin 1 nci fıkrasında (gayrisâfi
irat) veya (gündelik gayrisâfi kazanç) olarak
ifade edilen vergi matrahları (gerçek kira) ve
(gündelik safi kazanç) olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24.
İn yürütür.
Başbakan
//. Saka
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Hükümetin teklifine bctğk cetveller
[1J NUMARALI CETVEL
1 nci sı
nıf içjh
%

2 nci sı 3 ncü sı
nıf için nıf için

300
250
200
150

%

%

160
125
100
75-

75
70
65
60

İş yerinin bulunduğu mahallin nüfusu
Nüfusu
Nüfusu
Nüfusu
Nifnsa

1Ö0 001 den yukarı olan yerlerde.
20 001 den 100 000 e kadar olan yerlerde.
2 001 den 20 000 e kadar olan yerlerde.
2 001 den az olan yerlerde.

[2] NUMARALI CETVEL
1 nci sınıfa da- 2 nci sınıfa dâ
hil mükellefle hil mükellefle
rin enaz vere
rin enaz vere
cekleri vergi
cekleri vergi
miktarı
miktarı
1 ayda 1 yılda 1 ayda 1 yılda

3 ncü sınıfa dâ
hil mükellefle
rin enaz vere
çekleri vergi
miktarı
1 ayda 1 yılda

480
300

180
120

84
60

180
60

84
48

48
24

U yerinin bulunduğu mahallin nü&su
Nüfusu
Nüfusu
lerde.
Nüfusu
Nüfusu

100 001 den yukarı olan şehirlerde.
20 001 den 100 000 e kadar olan şehir
2 001 den 20 000 e kadar olan yerlerde
2 00 den az olan yerlerde,

[3] NUMARALI CETVEL
Kira Bedelinin %
Nüfusu
Nüfusu
Nüfusu
Nüfusu

100 001 den yukarı olan yerlerde
'de
20 001 den 100 000 e kadar olan yerlerde
2 001 den 20 00 e kadar olan yerlerde
2 000 den aşağı olan yerlerde

150
125
100
75

ILI CETVEL

İş yerinin bulunduğu mahallin nüfusu

1 nci
sınıf
Lira

2 nci
sınıf
Lira

3 noü
sınıf
Lira

4 ncü
sınıf
Lira

5 nci
sınıf
lira

Nüfusu 100 000 den yukarı olan yerlerde ça
1 000
lışanlar
300
200
100
500
Nüfusu 20 001 den 100 000 e kadar olan
yerlerde çalışanlar.
150
200
400
75
Nüfusu 10 001 den 20 000 e kadar olan yer
lerde çalışanlar.
100
75
50
1. ~ Diş tabiplerinden ve dişçilerden birinci sınıfa ayrılacak olanlar bu cetveldeki Maktu Ver
ginin tamamını, diğer sınıflara aynlacak olanlar bu cetveldeki Maktu Verginin yarasını yerecekler.
2. — Veteriner ve ebelerle, nüfusu 10 000 den aşağı olan yerlerdeki serbest meslek erbabı Maktu
Vergiden müstesnadır.
(S. Sayısı: 80)
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞİŞTİEİŞİ
2395 suyıh'ifmmç

Yergisi Kammuna
tasartsı'

MADDE 1. —- 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun 17 ve 19 ncu maddeleri konusuna gi
ren mükelleflerin işgal ettikleri yerlerin gayrisâfi iratları :
A) 1.1.1940 tarihinden evvel takdir edil
miş olanlar •% 75 fazlasiyle;
B) 1.1.1940 tarihinden, 5020 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 28 . Şubat. 1947 tarihine
kadar takdir edilmiş olanlar % 5ü fazlasiyle;
C) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği
28 Şubat 1947 tarihinden sonra mezkûr kanun
la serbest bırakılan kiralara göre takdir edilen
ler % 25 noksaniyle;
Kazanç Vergilerine matrah ittihaz edilir.
Kıymet esasına göre vergiye tâbi bulunan
gayriınenkûlleriıi, 2395 sayılı Kanunun 17 ne i
maddesi gereğince bulunacak iratları da, kıyme
tin takdir tarihi esas tutulmak suretiyle yukarıki A, B ve C fıkralarındaki hükümlere göre Ka
zanç Vergisine matrah tutulur.
Bu madde hükmü, 2395 sayılı Kanunun, deği
şik 7 nci, 30 ncu ve 82 nei maddeleriyle 2729 sa
yılı Kanunun 7 nei maddesinden gayrî hüküm
lerine şâmil değildir.
MADDE 2. — 2395 sayılı Kanunun 17 nci
maddesine göre mükellefiyete tâbi olanlar Kazanç
Vergisinin nispetleri bakımından aşağıdaki şe
kilde dört sınıfa ayrılmıştır :
A) Birinci sınıf mükellefler :
1. Toptancılar : (Müstahsıldan, tüccardan,
resmî daire ve müesseselerden satmaldikları ve
ya ithal ettikleri mahsullerle emtiayı, tüccara,
esnafa, resmî daire ve müesseselere ve mutavas
sıtlara satanlar veya ihraç edenler toptancıdır.
Hem toptan hem de--perakende satış yapanlar
dan işin mahiyetine ve nevine göre toptan veya
perakende satışlardan hangilerinin galip oldu
ğuna bakılır).
2. İthal ettikleri malları perakende olarak
satanlar;
3. 2395 sayılı Kanunun değişik 8 nei mad
desi haricinde kalan mütaahhitler
3111, 3460,
3780 ve 4920 -sayılı kanunların hükümlerine gi
ren müesseselere karşı bu kanunun neşrinden
sonra inşaat ve tesisat taahhütlerinde bulunan

ek kanun

lar, bu taahhütlerinden dolayı 2395 sayılı Ka
zanç Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin deği
şik birinci bendi gereğince vergilendirilirler.
4. Gemi bozanlar;
5. Kürk, buz dolabı, radyo, gramofon ve
gramofon plâğı, sinema makinası, silâh (av tü
feği ve malzemesi hariç) ve spor levazımı, anti
ka eşya, fotoğraf. makina ve levazımı, dürbin,
otomobil ve diğer motorlu nakil vasıtaları, bisik
let. ıtriyat ve tuvalet maddeleri satanlar;
G. Altın ve gümüşü nakit ve maden olarak
alıp. satanlarla her nevi mücevherat ve zikıymet
eşyayı alıp veya yaptırıp veyahut yapıp satan
lar;
7. İçkili gazino, içkili lokanta, içkili bahçe,
içkili büfelerle sair içkili yerler, sinemalar, de
niz hamamları, plajlar ve barları işletenler.
8. Istimli boyahane işletenler, çiçekten çe
lenk, sepet, buket ve saire yapıp satanlar, tüccar
terziler:
B) İkinci sınıf mükellefler :
Birinci ve dördüncü sınıf mükellefler dışın da kalan her türlü ticaret ve meslek erbabı;
O) Üçüncü sınıf mükellefler :
Birinci ve dördünveü sınıf mükellefler dışın
da kalıp da her türlü imal ve tamir işleri yapan
lar ;
<.'.) Dördüncü sınıf mükellefler:
I. Sobacılar, tenekeciler, demirciler, ma
rangozlar. dülgerler, doğramacılar, sandalya
tarimcileri. kürek yapanlar, çanak ve çömlek
yapanlar ve satanlar, hasırcılar, müeellitler, na
lıncılar, semerciler, kaitakçılar, sepet yapanlar,
süpürge yapanlar, tel dolapçılar, elek ve kalbur
yapanlar, keçeciler, kıtıkeılar, kevelciler, çu
bukçular, tahta kaşık yapanlar, kalaycılar, ke
se kâğıdı yapanlar, kuş kafesi yapanlar, boynuz
dan, tahtadan ve kamıştan tarak yapanlar, bı
çak yapanlar, tahta makaraeılar,
mühürcüler.
hakkâklar, hattatlar, nakkaşlar, ip, urgan ve
halat yapanlar, kehribarcılar, teşbihe iler, yeme
niciler, (Ayakkabı) çarıkçılar, yün tarakçıları,
nalbantlar, köy değirmenlerinden muafiyet ha
rici kalanlar, bileyiciler, kundura tamircileri
araba tamircileri, halı
tamircileri, hallaçlar,
J kundura boyacıları, saat tamircileri, earkeüar,
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çif&fcsız ve ikaiitsıa âiaeak evlerinde ea&ışau
terziler,, matafîar' ^iMftn^ejyaijrapöttlar) ısünneiçilcr, yük arabası levazımı yapanlar ve sa
tanlar.
II. Ekmek satanlar, pişirici fırınları, kada
yıf yapıp satanlar, .piyazcılar, simitçiler, yufka
yapanlar, börektiler, poğaçacılar, yemeğf bizzat
pişirip satan aşçılar, bozacılar, çorbacılar, gül
lâç yapanlar, köfteciler, kebapçılar, MfteMcfler,
sirke yapıp satanlar, sütçüler, yoğurtçular, şıraeüar, şerbetçiler, -gazoz-satanlar, bel«a«Hİar, ku
rabiyeciler, salepçiler, buz satanlar, ciğer, iş
kembe, paça ve emsalini satan sakatcılar, sebze
ciler ye yaş meyva satanlar, aile mutfağı işleten
ler, paçacılar, tuzcular.
III. - Ahırcılar ve hancılar, arabalık işle
tenler, çıracılar, kayıkhane işletenler, ot, saman,
kepek, küspe ve arpa gibi hayvan yemi satanlar,
arzuhalcılar, hamam işletenler, kuşçular, berber
Jer, karagöz ve kukla oynatanlar, kum ve çakıl
satanlar.
Bu maddedeki muhtelif işleri aynı mahalde
yapanların vergi nispeti esas işlerine göre tâjriıı
olunur.
MADDE 3. — İkinci maddede yazılı mükel
lefler, iş yerlerinin birinci madde gereğince bu
lunacak matrahlarına ve bulundukları yerlere
ve dâhil oldukları sınıflara göre hu kanuna bağlı
(1) numaralı cetvelde gösterilen nispetler üzerin
den vergiye tabidirler.
Anotîk bu suretle hesaplanacak senelik vergi
bu kanuna bağlı (2) numaralı cetvel de yazılı
miktarlardan eksik olamaz.
Hususi ve âdi ortaklık halinde çalışanlarda
(kârı, koca, usul, flıru ve kardeş ile ortak çalı
şanlar hariç) yukarıki esaslara göre hesaplana
cak vergiye her ortak için % 10 ilâve edilir.
MADDE 4. — Doktorlar, veterinerler, diş
doktorları, dişçiler, kimyagerler, ebeler, avukat
lar, dâvavekitteri, mimarlar, mühendisler, mü
şavirler, mütehassıslar ve bu gibi ilmî ve mesle
kî ihtisasları ile kazanç temin eden serbest mes
lek erbabı, yazıhane, idarehane, veya muayene
hanelerinin, bu kanunun 1 nci maddesi gereğin
ce bulunacak matrahları üzerinden, aşağıda gös
terilen nispetlere göre vergiye tâbi tutulurlar:

Çajmsâfi

-ün#usu:ae8a»i ve daha yukarı olan
yerlerde çalışaalar:
150
Nüfusu 100 001 den 300 000 ne ka
dar olan yerlerde çalışanlar:
125
Nüfusu 50 001 den 100 000 ne kadar
olan yerlerde çalışanlar:
j
100
Nüfusu £0-000-ve daha aşağı olan
yerlerde jgakşanlar:
75
Jkaıttet; ettikleri yerlerin bir kısmını;<y«zıfaane
idarehane veya muayenehane ittihaz edenlerle
muayyen bir yeri olmaksızın çalışan serbest mes
lek erbabı, ikametgâhlarının, bu kanunun birin
ci maddesi gereğince bulunacak gayrisâfi iradı
nın yarısı vergilerine matrah ittihaz edilir.
Meslekî hayata yeni atılmış olduklarını, var-,
sa mensup oldukları meslekî teşekküllerden yoksa
belediyelerden alacakları vesika ile ispat edenlerin
Uk iki yıla ait nispî vergilerinden % 50 tenzilât
yapılır.
MADDE 5. — 2395 sayılı Kazanç Vergisi Ka
nununun muaddel 19 ncu maddesine bağlı olup
3840 sayılı Kanunla değiştirilmiş olan (1) numa
ralı cetvel, bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvel
de yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 6. — 2729 sayılı Kanunun 7 nci mad
desinde yazılı mükelleflerin asgari mükellefiyet
leri, bu kanun gereğince hesapianaeak vergileri
nin üçte biridir.
MADDE 7. — Bu kanun tatbikatında, yeni
nüfus saymıı yapüıncıya kadar, 1945 senesinde
yapılan nüfus sayımı neticeleri esas alınır.
Nüfus kaydı, köy ve belediye hududu içindeki
nüfusu ifade eder.
MADDE 8. — I) Bu kanunun birinci madde
si mevzuuna giren.mükeltefleTm^Kazanç Yergile
rine 2416, 3828, 4040, 4437 ve 4565 sayılı Kanun
larla yaprimış olan foskaiâdeöaasılarla,
2) 2395 sayılı Kanunun değişik 7 nci madde
siyle 47 nci maddesi gereğince beyanname usulün
de vergiye tâbi bulunan gerçek kişilerin Kazanç
Yergilerine 4437 sayılı Kanunla yapılmış olan
fevkalâde zam, kaldırılmıştır.
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Yukarıki fıkralar hükmü, mezkûr mükellef
lerin ruhsat tezkeresi harçlarına yapılmış olan
fevkalâde zamlara şâmil değildir.
3) Mahalle muhtarları, muhtarlık işlerin
den dolayı vergiye tâbi değildirler.
MADDE. 9 — 2395 sayılı Kanunun 34 ve
35 nci maddeleriyle değişik 36 ncı maddesinin
1 nci bendi kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1. — 1948 takvim yılı fa
aliyetlerinden mütevellit 1949 Bütçe yılı vergile
ri, bu kanunda yazılı hükümlere ve 1X11.1948

tarihinden evvel işlerini terk etmiş olanlartn
vergileri eski hükümlere göre tarhedilir.
GEÇİCİ MADDE 2, — Bu Kanununun 4 ÖCÜ
maddesinin son fıkrası hükmü, 1948 takvim yılı
içinde meslekî hayata yeni atılmış olup da bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihte faaliyete devam
eden serbest meslek erbabına şâmil değildir.
MADDE 10.
aynen.

Hükümetin 23 ncü maddesi

MADDE 11. - Hükümetin 24 ncü maddesi
aynen.

(•rccic-i Komisyonun değiştirifine bağlı cetveller
[1] NUMARALI CETVEL
(kıyrimfi irat üzerinden vergiye tâbi ticaret vt sanat tirbabmm vergi nispetleri
Mükelleflerin sınıflan

İş yerinin bulunduğu mahallin nüfusu
Nüfusu
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
de :
Nüfusu

300 001 ve daha yukarı olan yerlerde :
100 001 den 300 000 e kadar olan yer

3 neü sı-

I rıei sı
nıf % nis
peti

2 nci sııııf % nispeti

400

250

225

60

350

200

175

55

250

150

125

50

200

125

100

45

150
100

100
75

75
50

40
35

c

nıf /c nispeti

4 ncü sı
nıf % nispeti

50 001 den 100 000 e kadar olan yer
20 001 den 50 000 e kadar olan yer
2 001 den 20 000 e kadar olan yerler
2 000 ve daha aşağı olan yerlerde :

— 21 [2] NUMABALI OBTVBL
Gayrisâfi irat üzerinden vergiye tâbi ticaret ve sanat erbabının yüda verecekleri en az kazanç vergileri
Mükelleflerin sınıfları

İş yerinin bulunduğu mahallin nüfusu
Nüfusu
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
lerde :
Nüfusu
de :
Nüfusu

300 001 ve daha yukarı olan yerlerde :
100 001 den 300 000 e kadar olan yer
50 001 den 100 000 e kadar

olan yer

20 001 den 50

olan yer

000 e kadar

2 nei !sınıf
Lira

1 nei sı
nıf
Lira

3 neü sınıf
Lira\t

4 neü sı
nıf
Lira

840

265

155

35

740

210

120

30

350

105

75

25

280

85

60

20

İtİO
105

50
40

35
20

15
10

2 001 den 20 000 e kadar olan yerler
200 ve daha aşağı olan yerlerde :

[3] NUMARALI CETVEL
Serbest meslek erbabının maktu

İs, yerinin bulunduğu mahallin nüfusu

Birinci
sınıf
Lira ,

vergileri

İkinci
sınıf
Lira

Üçüncü
sınıf
Lira

Dördüncü
sınıf
Lira

Beşinci
sınıf
Lira

500
200
40
100
Nüfusu 300 001 ve daha yukarı olan yerlerde : 1 000
Nüfusu 100 001 den 300 000 e kadar olan yer
40
500
200
100
lerde :
Nüfusu 50 001 den 100 000 e kadar olan yer
150
40
100
lerde :
Nüfusu 10 001 den 50 000 e kadar olan yerler
40
de :
50
1. — Diş tabiplerinden ve dişçilerden birinci sınıfa ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu ver
ginin tamamını, diğer sınıflara ayrılacak olanlar bu cetveldeki maktu verginin yarısını verirler.
2. — Veterinerler ve ebeler Maktu Vergiye tâbi değildir.
3. — Nüfusu 10 000 ve daha aşağı olan mahallerdeki serbest meslek erbabı Maktu Vergiden
müstesnadır.

»•«
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S. Sayısı:81
Muş'un Ahtno köyünden Hüseyinoğlu Nezir Tophı'nun ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/279)

T. C.
Başbakanlık
Yazı isleri ve sicil Müdürlüğü
Özel No. 5/4-4084, 6/3865
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

25 Kasım 1948

Adam öldürmekten suçlu Hüseyinoğlu 1320 doğumlu Nezir Toplu'nun ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesinden verilen hükmün tasdikma ve sonraki kanuni işle
min Büyük Millet Meclisince yapılmasına dair olup Adalet Bakanlığının 22 . X I . 1948 tarih ve
395/142 sayılı tezkeresiyle gönderilen Yargıtaym 21 . X . 1948 tarih ve 1609/2510/1951 sayılı ilâmı
ile bu işe ilişkin dosyanın bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka

Adalet Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Adalet Komisyonu
Esas No. 3/279
Karar No. 19

8 . T . 1949

Yüksek Başkanlığa
Muş'un Akçan Köyünden Mehmetoğlu Hü
seyin Akgün'ü öldürmekten suçlu Muş'un Ahino Köyünden Hüseyin (Hasso) oğlu 1320 do
ğumlu Nezir Toplu'nun ölüm cezasına çarptırıl
dığı hakkında Muş Ağır Ceza Mahkemesin
den
verilen
hükmün
onanmasına
dair
Yargıtay Beşinci Ceza Dairesinden çıkan
21. X . 1948 tarih ve 1609 esas ve 2510 karar sa
yılı ilâm Anayasanın 26 nei maddesindeki işle
min yapılması için Başbakanlığın 25 Kasım 1948
tarih ve 5 - 4 - 4804/6 - 3865 sayılı tezkeresiyle
birlikte Komisyonumuza havale Duyurulması
üzerine 'bu işle ilgili dâva dosyasının tetkikin
da :
Adıgeçen Nezir Toplu Jnun Hüseyin Akgünü işlediği gasıp suçunun delil ve emarelerini
yoketmek maksadiyle öldürdüğü mahkemece
sabit görülerek hareketine uyan Türk Ceza Ka

nununun 450 nei maddesinin 7 nei bendi gere
ğince ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır.
Komisyonumuzda yapılan görüşme sonunda
suçlu Nezir Toplu'ya hükmedilen ölüm cezası
nın yerine getirilmesine Anayasanın 26 ncı
maddesi hükmü uyarınca karar verilmesinin
Kamutayın Yüce tasvibine sunulmasına oybir
liğiyle karar altına alınmıştır.
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Adalet Komisyonu
Bu Rapor
Sözcü
Başkanı
Mardin
Kayseri
Mehmet Kâmil Boran
Reşid özsoy
Kâtip
Ankara
Manisa
Kmin Halim Erg un
Kâmil Coşkunoğlu
Bursa
Denizli
Antalya
Numan Aksoy
Atıf Akgiiç
Naili Kiiçiitia

2
Erzurum
Ş- îbrahimhakkioğlu
İstanbul
Mekki Hikvtst Oelmbeğ

İsparta
Rifat Güllü
îzmir
Ekrem Oram

Kastamonu
Dr. Fahri Ecevit
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Manisa
Kırşehir
F. Uslu Sahir Kwmtluoğlu
Muğla
N%H (hsam

