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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Newyork'a giden Dışişleri Bakanı Necmettin 

Sadak'm yerine, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 
Nurullah Esat Sümer'in, Vekillik edeceğine dair 
olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, okundu. 

İstanbul Milletvekili Sadi Bekter'in milletve
killiğinden çekildiğini bildiren önergesi, okundu. 

Tokad Milletvekili Reşit önder'in, kurula-
eak olan Tütüncüler Bankası hakkındaki sözlü 
sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakam cevap 
verdi. 

Tokad Milletvekili Recai Güreli'nin, dağlık, 
ormanlık ve yaylâlık bölgelerde bulunan köylü
lerin kalkınması için ne gibi tedbirler alındığı
na dair olan sözlü sorusuna, Tarım Bakanı ce
vap verdi. 

Afyon Karahîsar Milletvekili Hasan Dinç-
er'in, afyon alnn ve satımı hakkındaki sözlü so
rusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap verdi. 

İsparta Milletvekili Sait Köksal'ın, açık bu
lunan Danıştay Birinci Başkanlığı için neden se
çim yaptırılmadığına dair olan sözlü sorusuna, 
Başbakan Yardımcısı cevap verdi. 

Ankara su tesisatının Belediyeye devri ve 
işletilmesi hakkındaki Kanun, kabul olundu. 

Bâzı kimyevi müstasallarm hangi tarife po
zisyonlarına uygulanacağını gösteren cetvelin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kararın 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'm, deri ve kösele Gümrük resimleri hak
kındaki sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Tica
ret Bakanlığına gönderilmiştir. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, Tekel İdaresinin Akhisar ilçesinin 
Marmara Bucağında bir ambar açması ve muba
yaa memuru tâyin etmesi ve Kredi Kooperati
fine borcu olan kırk bin lirayı ödemesi hakkın
daki yazılı soru önergesi, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığına gönderilmiştir. 

Teklif 
1. — Niğde Milletvekili Hüseyin Ulusoy'un, 

Ticaret ve Sanayi Odalariyle Esnaf Odaları ve 
Ticaret Borsaları seçimlerine ait sürenin uzatıl-

onanmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 
Umumi ihtiyaçlar için hariçten getirilecek 

madenî su boruları ile aksam ve teferruatından 
Gümrük Resmi alınmaması hakkındaki Kanun, 
kabul olundu. 

Teknik Ziraat ve Teknik Bahçıvanlık okulla
rı hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına dair olan Kanun, kabul edildi. 

Askerî öğrencilerden başarı gösteremiyen-
ler hakkındaki Kanun tasarısının Komisyondan 
gelen ikinci maddesi üzerinde bir müddet görü
şüldükten sonra, dikkate alman önerce gereğin
ce, tekrar Komisyona verildi. 

Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 
görüşüldü ve Birleşime ara verildi. 

ikinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

üzerindeki görüşmelere devam olundu. 
7 . IV . 1949 Perşembe günü saat 14 tc toplaı-

nılrnak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 

R. Karadeniz Necmeddin SaMr Sılmı 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, Kula - Alaşehir arasında otobüs işle
ten Bekir Bozer'in 'belediye hakkındaki şikâye
ti üzerine ne işlem yapıldığına dair olan yazılı 
soru önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderil
miştir. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'm, zirai sigorta kurulmasına dair olan 
sözlü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığına gönderilmiştir. 

ması hakkında kanun teklifi (2/162) (Ticaret 
Komisyonuna); 

Raporlar 
2. — Ceza ve Tevkifi evleri Genel Müdürlü-

Sorular 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 
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ğûnün Teşkilât ve Vazifeleri haktandaki 4368 
sayılı Knunun 7 nei madd««inin değiştirilmesine 
ve 4 ncü maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Adalet ve Bütçe KomîsyoaUn rakor
ları (1/486) (Gündeme); 

3. — Verem Savası hakkında kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Bitçe Komisyon-

1. — Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm, 
Millî Korunma Kanunumun 5020 saydı Kanun
la değiştirilen 30 nen maddesinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin Geçici Komisyona havale edil
mesine dair İçişleri Komisyonu Başkanlığı tez
keresi (3/350) 

5 . IV . 1949 • 
Yüksek Başkanlığa 

Malatya Milletvekili Şefik Tugay'm Millî 
Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla de
ğiştirilen 3Q ncu maddesinin değiştirilmesi ve 
.bu kanuna bir madde eklenmesi hakkındaki ka
nun teklifi incelendi. 

Kamutayın 3 neü birleşim 8 . XI . 1948 ta
rihli kararı ile teşkil edilen Millî Korunma Ka
nunu Geçici Komisyonunda, bulunan mezkûr 
kanunda değiştirilmesi gereken hükümleri ha
vi diğer üç parça teklif ve önerge ile birleştiri
lerek görüşülmek üzere bu teklifin de adı ge
çen Geçici Komisyona tevdiine müsaadelerini 
üstün saygılarımızla arzeyleriz. 

İçişleri Komisyonu Başkanı 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 

BAŞKAN — Efendim,. Riyasetin mevcut ta
sarıların komisyonlara havalesine dair pek ya-

. ıt. :y u . ı 
lan raporları (1/520) (Gündeme); 

4 —- Yabansı memleketlerden getirilecek bası 
ilâçların Gümrük Resmiyle sair bütün resim ve 
harçlardan muafiyeti hakkında kanun tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım, Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe Komisyonları raporları (1/519) (Günde
me) . 

kında yüksek heyetinize maruzatı olacaktır. Ge
çici Komisyon zaten teşekkül etmemiştir, şim
diden bu komisyona havale edilmesi mevzuuıba-
his olmıyacaktır. Yüksek huzurunuza arzda 
bu teklifi de oyunuza sunacağız. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Çoklukta tereddüt ediyorsunuz 
değil mi? 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Evet; bu konudaki düşüncemi söyliyerek Baş
kanlık Divanmdaki yerimden nisabın husulüne 
kadar ayrılmak mecburiyetinde kaldım. Seksen 
bir kişi ile birleşim açılamaz. Usule riayet edil
mesini bilhassa siz Başkanvekili arkadaşımdan 
rica ederim. 

BAŞKAN — Çokluk olup olmadığını yokla
ma ile anlıyabiliriz. Müsaadenizle celse devam 
edecektir. 

NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Benim müsaademle olmaz. Heyeti umumiye ka-
ani olursa devam edebilir. 

BAŞKAM — Heyeti Umumiye kaanidir. 
NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) — 

Efkârı Umumiye Önünde arzettiğim vaziyette 
görülmemiz doğru değildir. 

BAŞKAN — Rica ederim. 

B Î B Î N C I OTUBUM 
Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli). 

«•» 

BAŞKAN —• Oturum açılmışta'. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 
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NECMEDDİN SAHİR SILAN (Tunceli) - • 
Meclisin mevzuatını ihlâl etmiye hiçbirimizin 

hakkı yoktur. 
BAŞKAN — Rica ederim. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

l. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şe
rikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair olan 1609 say üt Kanunun mer'i olup olma
dığı hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(2/296) 

ADALET BAKANI FUAD SÎRMEN (Rize) 
— Sinan Tekelioğlu arkadaşımız 1609 numaralı 
Kanunun mer'ivet meviinde olup olmadığını so
ruyorlar . 1609 numaralı Kanun meriyettedir 

ve bugün tatbik edilmektedir. 
önergelerindeki ikinci soruya gelince: Bakan* 

lıklardaki memurlar hakkında niçin tatbik edil
memektedir, diyorlar! 

Bakanlıklardaki memurlar hakkında da bu 
kanun tatbik edilmektedir. (Kâfi kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. (Yok sesleri) 
BAŞKAN — Soru sahibi Sinan Tekelioğlu'-

nun olmadığı anlaşılmıştır. 
Soruyu gelecek oturuma bırakıyorum. 

4. - YOKLAMA 

BAŞKAN — Tereddüt hâsıl oldu, yoklama 
yapacağız. 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Eksriyet olduğu anlaşılmıştır. 

2. — Zonguldak Milletvekili Orhan Seyfi 
Orhon'un, Safranbolu Hükümet konağının du
rumu hakkındaki sorusuna içişleri Bakam Emin 
Erişirgil'in sözlü cevabı (6/297) 

Yüksek Başkanlığa 
Sayın İçişleri Bakanının aşağıdaki soruya 

sözlü olarak cevâp vermesini rica ederim. 
1. — Safranbolu Hükümet dairelerinin, 1942 

yılında, şimdiki halde gerçekleşmesine asla im
kân olmıyan bir hayal uğruna, kasabanın mer
kezinden üç kilometre uzaktaki bir kenar ma
halleye kaldırıldığı malûmdur. 

2. — Merkezde mükemmel bir Hükümet ko
nağı varken burası terkedilerek, resmî dairele
rin üç katlı eski bir otelle on kadar harap, ah
şap müteferrik eve dağıtıldığı da kezalik ma
lûmdur. 

3. — Resmî işlerin bu yüzden uğradığı güç
lüklerden başka, halkın senelerdenberi devam 
eden haklı feryat ve şikâyetleri de Bakanlıkça 
meçhul değildir. 

4. — Merkezdeki Hükümet konağı bölge ce
za evi haline konulmuştur. Bundan, başka uy
gun bir bina olmadığından Hükümet tekrar eski 
yerine gelmemektedir. Adalet Bakanlığı i(e 
İçişleri Bakanlığı arasında bu hususta bir anlaş
maya varılmaması yüzünden bu ıstırap ve şikâ

yetler devam edip gitmektedir. 
5. — Şu halde : İşişleri Bakanlığı bunun 

için şu veyahut bu şekilde bir hal çaresi bulma
yı düşünüyor mu? Yakın zamanda bulacağını 
vadediyor mu? Yoksa bu ıstırap ve şikâyetler 
böylece devam edip gidecek mi? 

Zonguldak Milletvekili 
Orhan Seyfi Orhon 

İÇİŞLERİ BAKANI EMİN ERİŞİRÖİL 
(Zonguldak) — Zonguldak Milletvekili Sayın 
Orhan Seyfi Orhon arkadaşımın sorularına ce
vaplarımı arzediyorum. Safranbolu Hükümet 
Konağı 1936 yılında Bayındırlık Bakanlığınca 
tasdik edilen imar plânına göre Safranbolu ka
sabasının üç kilometre mesafesinde bulunan 
Bağlar mevkiine kaldırılması düşünülmüş ve 
Hükümet Konağı da 1942 senesinde şehrin bir 
kenarında olan Misakımillî mahallesinde met
ruk emlâkten ahşap bir otele nakledilmiştir. 

Eski Hükümet konağı da ceza evi yapılmış
tır. Devlet dairelerinin halkın mütekâsif bu
lunduğu mahalden uzak bir yerde olması ve Hü
kümet konağı yapılan Misakımillî mahallesine 
asıl kütlenin kendi ev ve dükkânlarını terkederek 
bina yaptırmamaları yüzünden o zaman, düşü
nülen kasaba nakli asla tahakkuk etmemiştir. 
Hattâ tersine Misakımilliye nakledilmiş olan 
bâzı müessese ve belediye daireleri de bulunabi
len ahşap binalara indirilmiştir. 

Eski kasabadan Hükümet konağına elverişli 
yalnız bir bina vardır ki,,.o'-.da.Sayın arkadagı-
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mm bahis buyurdukları ceza evidir. Bu basit 
arzusunun yerine getirmeyi ne kadar arzu etti
ğimi söylemeye lüzum göremem. Benim seçim 
dairem olan Safranbolu'nun değerli halkının 
onun içindir ki, İçişleri Bakanlığı bu ceza evinjuı 
Hükümet Konağı olarak terkini Adalet Bakan
lığından bir kaç defa rica eylemiştir. Fakat 
Adalet Bakanlığının masraf ihtiyar ederek yap
tığı bölge ceza evini bırakabilmesi için tahsisata 
ve yere ihtiyacı vardır. 

Bu iş için müsait imkân bulunduğu zaman 
Adalet Bakana arkadaşım tahakkuk ettireceğine 
ve Safranbolu halkını sevindireceğine şüphe et
memelidir. 

ORHAN SBYFİ ORHON (Zonguldak) — 
Sayın İçişleri Bakanımıza verdikleri izahattan 
dolayı huzurunuzda teşekkür ederim. 

Safranbolu Hükümet Konağının hikâyesi 
eşine az rastlanan, nevi şahsına mahsus işler
den biri olduğu için, başka bir versiyon halinde 
bunu benim anlatmamdan çok fazla sıkılmıya-
cağınızı umuyorum, kısaca tekrar etmeme 
müsaadenizi rica ederim. 

1936 da Bayındırlık Bakanınca tasdik edi
len bir şehir pılânı yapılır. Fakat bu şehir pı-
lânı şimdiki halde hiçbir suretle tatbikına im
kân bulunmıyan hayali bir şehir pılânıdır: İki 
bin evli, 700 dükkanlı, hanlı, hamamlı, camili, 
eski Şark kervanlarının ticaret yolları üzerin
de kurulmuş, 7, 5 asırlık bir kasabanın, Safran
bolu'nun bağlara doğru daha havadar bir ye
rinde kurulmasını tasarlıyan bir şehir pılânı.. 
Tabiî tatbikına imkân olamaz. Pılân dosyada ve 
kasaba da olduğu yerde kalır. Fakat 1942 de 
idealist, hayalperest bir kaymakam, bakar ki, 
şehir yerinden kımıldamıyor, ben Hükümeti 
kımıldatırım şehir de arkasından gelir der. 
Bir sabah davulla, zurna ile, bayraklarla, her 
türlü ihtiyaca elverişli, Hükümet Konağını 
boşaltır, kasabanın üç kilometre uzağında bir 
kenar mahallesi olan Misakımillî Mahallesine 
göç eder. Bu hamlenin heyecanı içinde belediye 
de bir karar verir, o da bulunduğu yerden Misa
kımillî Mahallesinde Hükümetin bulunduğu 
bir yere nakleder. Fakat şehir yine olduğu yer
de kalır. Pazar yine eski yerinde kurulur, halk 
toplürağu yine eski yerinde durur. 

Nakil yapılırken, Târik İbni Ziyadln İspan
ya s&îıiHerine çıktığı zaman mücahitler geri
ye d&Stiaeyî akıllarından çıkarsın diye gemi-
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lerini yaktığı gibi, Hükümet konağı boş kalırsa 
belki geri dönme fikirleri uyanır diye Hükümet 
konağı Adalet Bakanlığına devredilir, bir ce
za evi haline konur. Fakat işin acıklı tarafı 
da bundan sonra başlar. Halkla Hükümet ara
sına 3 kilometrelik bir yokuş girer. Bu daire
lerde iş görmek istiyenler türlü güçlüklere mâ
ruz kalırlar. Hattâ ceza evindeki mahkûmları 
alıp Hükümetin bulunduğu yerden mahkeme
lere götürmek birçok güçlükleri ve zorlukları 
tevlit eder şikâyetler, müracaatlar, il kongreleri
ne, kurultaya kadar talepler bir birini tevali 
eder. Halk pazara geldiği vakit atını, eşeğini, 
yükünü bırakıp Hükümete, belediyeye müraca
at etmek için bu üç kilometrelik yokuşu tırman
mak zorunda kalınca feryadı koparır. 

Belediye bakar ki; bu iş böyle bitmiyor, 
tekrar karar verir, bulunduğu yere, eski merke
ze döner. Fakat Hükümet için aranır taranır 
ceza evi olan yerden başka Hükümete elverişli 
bir bina değil bir arsa bile bulunmaz. Hükümet 
olduğu yerde kalmak zorunda bulunur. İşte 7 
seneden beri halkın şikâyet ve feryadını mucip 
olan, yedi seneden beri bir türlü halline imkân 
bulunmıyan Hükümet konağı hikâyesi budur. 

Şimdi İçişleri Bakanı Adalet Bakanlığına 
hafifçe kur yapıyor. Ne olur bana eski Hükümet 
konağımı geri ver, çok güç durumdayım, diyor. 
Haklı. Adalet Bakanlığı da cevap veriyor; ben 
de ceza evi sıkıntısı çekiyorum, üstelik para ver
dim, orasını bölge ceza evi haline koydum, vere
mem diyor. O da haklı. Fakat ara yerde sıkıntı 
çeken, ıstırap çeken halktır. 

Bu işin uygunsuzluğu hakkında belki hisleri
me kapılırım diye kendi düşüncelerimi, söylemi
yorum. Bu mevzua ait resmî tahkikat raporun
dan birkaç satır okumakla iktifa edeceğim. 

8 . IX. 1948 tarihli ve 61-713/8670 sayüı ra
pordan. İçişleri Bakanlığının emri üzerine bu 
meseleyi yerinde inceliyen Zonguldak Vilâyeti
nin raporu : 

Aldığım küçük parçaları müsaadenizle aynen 
okuyacağım. 

« . . . Yeni hükümet konağı ve resmî daireler 
kasabanın merkezinden ve halk topluluğunun ya
şadığı piyasa yerinden üç kilometre uzakta bu
lunmaktadır. Kasabanın çok aşağıda, hükümet 
dairelerinin çok yukarda ve üç kilometre uzakta 
kuruluşu halk ile hükümet münasebetlerini ta
savvuredilmiyecek derecede zorlaştırmaktadır, 
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ki; bu durum yurdun hiçbir tarafında, görülme
miştir. » 

Yine rapordan bir parça : 
« Yine hükümet konağı ancak bir kısım hü

kümet dairelerini istiap etmektedir. Mütebaki 
resmî daireler bu otelden başka aynı mahalde 
on muhtelif ve müteferrik harap binalarda otur
maktadır. Askerlik şubesi metruk bir binaya nak
ledilmekle âdeta inzivaya çekilmiş ve halk ile il
gisini çekmiş bir durumdadır. » Rapor bu işin 
esası hakkında da bir fikir veriyor, yine rapor
dan okuyorum : 

« Asırlardan beri yerleşmiş ve gelişmez olan 
bir şehir olduğu yerden bir kumanda veya raa-
navra ile kaldırılarak, istenilen bir yere nakledi-
lemez. Böyle bir teşebbüse girişmek şehircilik 
tarihinde gömlmiyeeeği gibi, akıl ve mantığa da 
uymıyaeağı tabiidir 1 

Yine rapor diyor ki; «Bu durumun halk 
için büyük zorluklar doğurduğu halk ve me
murlar tarafından müttefikan iddia ve kabul 
edilmektedir.» Ve şöyle bitiyor! «Safranbolu 
halkı müspet kararınıza ve yıllardan beri çe
kilen ıstıraba son verileceğine intizar etmekte 
olduklarını üstün saygılarımla arzederim. 

Zannederim ki; buna benim tarafımdan baş
ka bir Sıöz ilâve etmeye hacet kalmıyor. Sayın 
içişleri Bakanımıza verdikleri izahttan dola-

[1] 162 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 161 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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yi tekrar teşekkür ederim, fakat asıl şunun 
için teşekkür ederim ki, Safranbolu halkının 
yedi seneden beri devam eden şikâyet ve rica
larının doğruluğunu kabul etmek hakşinaslı
ğını göstermişlerdir. Bir hakkı kabul etmek, 
şeklen güçlükleri olsa bile, onun halline doğru 
atılmış çok büyük bir adım sayılır. Bu bakım
dan bu işin halkın arzusuna göre halledileceği
ne inanıyorum. Zaten bir halk hükümeti üyesi 
olan Sayın Emin Erişirgil'in başlıca vazifesi 
bu olduğu gibi, Zonguldak Milletvekili olarak 
da başka bir şey değildir. Bu mesele o muhitin 
çok sevdiği ve hürmet ettiği iki Bakan arasın
da hallolunacak bir dâvadır. Birisi Adalet Ba
kanımız ki, vaktiyle Ekonomi Bakanı oldukla
rı zaman yaptıkları hizmetle Zonguldak muhi
tinde büyük bir teveccüh ve güven kazanmış
lardır. İkincisi de, bizzat Zonguldak Milletve
kili olan Sayın İçişleri Bakanımızdır. Halkın 
bu kadar uzun süren, bu derece haklı bir dâ
vası böyle bir hüsnü talie mazhar olduktan 
sonra da hallolunmazsa zannederim, hiçbir 
güçlük halledilemez. Onun için bu bahsi uzat-
mıyacağım, yalnız bu kürsüden Saframbolu'-
lulara dileklerinin mutlaka yerine getirileceği
ni müjdeliyeceğim ve Safranbolu halkıyle, 
Zonguldak Milletvekilleri namına her iki ba
kana teşekkürlerimi söylemekle iktifa edece
ğim. 

[1] i63 sayılı basmayazı tnvtanağın sonunda
dır. 

6. — OÖRÜŞi 

1. — Erzincan Milletvekilliğine seçilen, Rauf 
Bayındır'ın, seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları İnceleme Komisyonu raporu (5/78) [\] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edildi. 

Erzincan Milletvekilliğine seçilen Rauf Ba
yındır'ın, seçim tutanağını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. — Giresun Milletvekilliğine seçilen Tev-
fik Ekmen'in, seçim tutanağı hakkında Tuta
nakları inceleme Komisyonu raporu (5/79) [2] 

EN ÎŞLER 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler^ ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Giresun Milletvekilliğine seçilen Tevfik Ek
men'in seçim tutanağını Yüksek oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Ordu Milletvekilliğine seçilen Arif Hik
met Onat'm, seçim tutanağı hakkında Tutanak
ları, inceleme Komisyonu raporu (5/80) [1] 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen 
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yoktur. Raporu yüksek oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Ordu Milletvekilliğine seçilen Arif Onat'm 
tutanağını yüksek oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

4. — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçi
ci Komisyon raporu (1/17i) 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanunu tasarı
sının görüşülmesine devam ediyoruz. 

Komisyon 5 nei madde hakkında yeni bir me
tin hazırlamıştır. Bir kere bilginize arzedilecek: 

BEŞÎNCÎ MADDE — Aşağıda yazılı yaban
cılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, 
Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar. 

1. Belli ve geçici bir görev veya iş için 
Türkiye'ye gelen iş ve ilim ve fen adamları, uz
manlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri 
ve durumları bunlara benziyen diğer kimselerle 
tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat 
maksadiyle gelenler; 

2. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık 
gibi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de alıko
nulmuş veya kalmış olanlar. 

MALÎYE BAKANI ISMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, 5 nci madde üzerin
de yapılan münakaşalarda iki mevzu vardı. Bâ
zı arkadaşlar, istirahat için memleketimize gel
miş olan yabancıları da bu madde içine almak 
istiyorlardı. Maksadı temin için buraya bir ke
lime koyduk. 

Muammer Alakant arkadaşımın temas ettiği 
nokta, dün de arzedildiği üzere, 7 nci madde
yi alâkadar etmektedir, ozaman konuşulacaktır. 

Maddeye şöyle bir şekil verdik: 
«Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'

ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, 
memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve du
rumları bunlara benziyen diğer kimselerle tah
sil veya tedavi veya istirahat veya seyahat mak
sadiyle gelenler» burada fıkranın birincisi 
daha ziyade muayyen şahıslara taallûk etmek
te, ikincisi de şu maksatlarla gelenleri alâka
landırmaktadır. 

Dün konuşma ve münakaşa mevzuu olan 
noktalardan birisi de, bunlara benziyen bin ifa
dedir. Dikkat buyuruldu ise buradaki madde
nin birinci kısmı daha ziyade tadadîdir. Her 
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hâdiseyi burada derpiş etmeye imkân, yoktur. 
Bu itibarla (bunlara benziyen) tâbirinin kon: 
masında bir zaruret vardır. Bilfarz gelen bir 
işçi ise... Şimdi akla bu geldi böyle elâstiki 
bir fıkra koymazsak yarın tatbikatta birtakım 
güçlükleri mucip olur. 

Kaldı ki, bu hükümlerle, bu madde ile yüz
de yüz katî, sarih bir şekilde tesbite yine de 
imkân yoktur, iki kere iki dört eder gibi katî, 
sarih neticeler vermeye imkân yoktur. 

Bu itibarla bendeniz Komisyon arkadaşla
rımla tamamen bu mevzu üzerinde müttefikim. 
«Durumları bunlara benziyenlerin» tâbiri olma
sı tatbikatta güçlüğü değil, bilâkis karşılaşıla
cak bâzı güçlükleri izale eder kanaatindeyim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — İstirahat şar-" 
tiyle gelenleri de Türkiye'de yerleşmemiş sayı
yorlar. Bu istirahat kaydı ile gelenlerin uzun 
müddet bu halleri devam ederse yine bu hükme 
mi tâbidir? 

MALÎYE BAKANI İSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Evet! Bu hükme tâbidir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Doğru öİmaz. 
BAŞKAN — Bu maddeyi arkadaşların iyice 

anlıyabilmesi için maddeyi bir kere daha yavaş 
yavaş okutacağım. 

(Komisyondan gelen yeni beşinci madde tek
rar okundu) 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — «Belli veya geçici bir görev
le...» cümlesindeki «bir» kelimesinin kalkması 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Zeytinoğlu bu vaziyet karşısın
da tatmin edildiniz mi? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
şekilde kısmen tatmin edilmiş oldum. Bir nok
tanın daha tavzihini rica edeceğim. 

Efendim; hakikaten tabiatı güzel birçok 
memleketlerde olduğu gibi memleketimize de 
gelen bâzı yabancılar, bilhassa İstanbul gibi 
havası ve manzarası güzel şehirlerde, birer 
ikametgâh edinmişlerdir. Bunlar âdeta (tuyuru 
muhacire) gibi, leyleklerle beraber senenin mu
ayyen mevsiminde memleketimize gelirler ve 
sonbahar nihayetinde tekrar dönerler. 

Şimdi bu hüküm, bu gibi, ancak müstehlik 
durumda bulunan, memlekete döviz getirmek
ten başka bir şey yapamıyan kimseleri de tam 
mükellefiyete tâbi tutmaktan kurtaracak mıdır? 
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Bunun tavzihini rica ediyorum. Vakaa istira
hat kelimesi ilâve edilmiştir, fakat Türkiye'de 
evi bulunup da 7-8 ay için gelen veya daha faz
la kalan ecnebilerin bu ikametini seyahat ve 
istirahat olarak kabul edebilecek miyiz? Yok
sa ayrıca bir ikamet kelimesinin de buraya 
ilâvesi lâzımgelmez mi i- İstirahat kelimesi ika
met mânasına gelmez gibd geliyor bendenize. 
Ayrıca bir de «ikamet» ilâve etsek her hangi 
bir zarar olmıyacağı kanaatindeyim. Başka 
memleketlerde de böyledir. Akdeniz sahillerin
deki birçok şehirler bu kabîl kimselerden isti
fade ederler. Oralarda istedikleri kadar ikamet 
ederler. Ve bol miktarda döviz temin ederler. 
îkanıet kelimesinin ilâvesi zannediyorum ki 
tam olarak maksadı ifade edecektir. 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon. 
MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK

SAL (Kocaeli) — Efendim, zaten fıkrada «6 
aydan fazla kalsalar dahi» diyoruz. Bu maksa
dı temin ediyoruz. İstirahat diyoruz, istirahatla 
uzun müddet kalmaları mevzuubahisti. Bura
da gelirleri versa, dar mükellefiyete girerler. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bu. ikamet 
mânasına geliyor mu? 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — İstirahat. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun Sayın Ba
kan, Feyzullah beyin sorusu var. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Son for
müle edilen kısmı zaptedemediğim için soruyo
rum. Bellilik ve geçicilik vasfı tadadi olarak 
saydığımız şeylerin hepsinde esastır, şâmildir 
değil mi ? 

MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Evet, evet. 

BAŞKAN — Kâzim Aydar, maksat hâsıl ol
du mu ? 

K İ Z İ M AYDAR (İsparta) — Evet. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Maksat 

hâsıl oldu. 
BAŞKAN — Üç tane önerge var. Birisi Fey

zullah Uslu 'nundur. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Geri alı

yorum. 
BAŞKAN — Maksat hâsıl oldu, geri alıyor. 
Diğeri Cenap Aksu 'nundur. Türkiye'de isti

rahat edenlere dairdir. 
Geri alıyor musunuz ? 
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CENAP AKSU (Kocaeli) — Almıyorum, 

hayır. 
BAŞKAN — Bir de Afyon Milletvekili Kâ

mil özçaban 'm « Kazanç kastiyle olmamak üze
re » kaydının ilâvesini istiyen önergesi var. 

KÂMÎL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Geri alıyorum, maksat hâsıl oldu. 

BAŞKAN — Şu halde elimizde yalnız bir 
önerge kalıyor. Bu önergede istirahatle beraber, 
ikamet, kelimesinin ilâvesi istenmektedir. 

önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Beşinci maddenin 1 numaralı bendi sonuna 

( Türkiye'de istirahat maksadiyle ikamet eden 
ecnebiler) cümlesinin ilâvesini teklif ederim. 

Kocaeli Milletvekili 
Cenap Aksu 

BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar.... Al-
mıyanlar... önerge dikkate alınmamıştır. Başka 
teklif yoktur. Komisyonun ve Hükümetin müş
tereken teklif ettikleri ve okunmuş olan maddeyi 
Yüksek oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edlimiştir. 

Üçüncü Kısım 
Dar mükellefiyet 

Mükellefler ve mevzu 
ALTINCI MADDE — Türkiye'de yerleşmiş 

olmıyan gerçek kişiler, sadece Türkiye'de elde 
ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendi
rilirler. Şu kadar ki, mevduat faizleri ile menkul 
kıymet satışından doğan kazançlar Türkiye'de 
elde edilmiş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna 
alınmaz. 

MİT AT ŞAKIR ALT AN (Konya) — Benim 
talebim soruya münhasırdı. Komisyonda temas 
ettim, aydınlandım. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim bu 

maddede aydınlanmamız lâzımgelen bir iki nokta 
vardır. 

ister yerli ister ecnebi Türkiye'de yerleşmiş 
olmıyan gerçek kişiler, yani altı aydan az otu
ranlar da, veyahut beşinci madde hükmüne göre 
altı .aydan fazla otursa da, yerleşmiş sayılmıyan-
lar yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve 
iratlardan vergiye tâbidir. Fakat ikinci fıkrada 
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istisnai iki hüküm koymuştur. İstisnai hükmün 
biri bu gibi gerçek kişilerin Bankalarda olan 
mevduat faizlerinin vergi hesabına alınmıyaca-
ğına dairdir. 

ikincisi; yine bu gibi gerçek kişilerin men
kul kıymet satışlarında doğan kazancın vergi 
hesabına abnmıyacağı hakkındadır. 

Bir gerçek kişi eğer Türkiye'de yerleşmiş 
ise, ister Türk olsun, ister ecnebi olsun, yani 
altı aydan fazla Türkiye'de oturuyorsa o kim
senin mevduatının faizleri tasarının aşağıda ge
lecek olan 59 ncu maddesine göre Gelir Vergi
sine matrah ittihaz edilir. Yani Türkiye'de 
yerleşen bir kimse Türkiye'de bir bankaya pa
ra yatırırsa, yatırdığı paranın faizi eğer 200 li
radan yüksek ise 200 lirası müstesna olmak 
üzere 59 ncu madde hükmüne göre bu faiz ver
gi hesabına alınır ve vergi mevzuu teşkil eder. 

Şimdi, Türkiye'de yerleşmemiş olan bir ki
şinin mevduatı faiz hesabına alınmaz, denildiği 
takdirde Türkiye'de yerleşenlerin aleyhine 
arada bir fark hâsıl oluyor Türkiye'de yerleş
miş sayılmıyanlar lehine bir nev'i imtiyaz teş
kil eden bir fark vücut buluyor. Bendeniz aca
ba bu mevduat niçin Gelir Vergisi mevzuuna 
alınmıyor diye düşündüm. Sebep olarak hatı
rıma şu geldi : Belki bu gibi kişilerin banka
larımıza para yatırmalarını sağlamak için ola
cak dedim. Türk bankalarına para yatırırlar-
sa Türk bankaları o paraları kendi işlerinde 
kullanacaklar bir nevi dış sermaye memlekete 
vergi mükellefiyetine tâbi olmadan girecektir. 

Böyle biı* istisnayı sağlamak için bile olsa, 
başka bir mantıki bir sebep olacağını düşün
müyorum, böyle olsa dahi bu sebep, bu sebep, 
mantığa uygun gelmiyor. Niçin bir Tür
kün veya Türkiye'de yerleşen bir ecnebinin 
tasarruf ettiği para için aldığı faizler vergiye 
matrah oluyor da, 5 nci maddede yazılı olduğu 
üzere meselâ istirahat için gelmiş ve bu müd
det zarfında bankadaki parasından da faiz al
makta olan kimse vergi vermeyecek? Bu faiz 
de memleketmizde tahaddüs etmiştir. Onun pa
rası da memleketimizde değerlendirilmiştir. Bi
zim bankalarımızdan faiz alan ve parasını bu 
memlekette değerlendiren Türkiye'de yerleşen 
mükellefler gibi aldığı faizden de bir vergi 
vermeleri ma'delet icabıdır. Aynı zamanda dün 
bir arkadaşımın dediği gibi, burada biraz da 
tahlil edilirse bir nev'i «Capitulaire» mâna da 
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I vardır. Türkiye'de yerleşmemiş olan ecnebile

rin paraları Türkiye'de vergiden müstesna ol
ması Türk vatandaş için kabul etmediğimiz, 
tecviz etmediğimiz imtiyazlı bir istisnadır, bu 
ne mantığa, ne de madelete uygun değildir. 
Bu hükmün bu maddeden çıkarılmasını rica 
ediyorum ve Başkanlığa bir takrir takdim edi
yorum. 

İkinci nokta da şudur : Menkul kıymet sa
tışından doğan kazançları.. Burada (Menkul 
kıymet) tâbirinden acaba yalnız esham ve tah
vilâtı mı kasdetmişlerdir. Yani Türkiye'de 
yerleşmiş olmıyanlar gerek Türk Esham ve Tah
vilâtı gerek ecnebi eaham ve tahvilâtı satarlar
sa ve bundan bir fayda elde ederlerse bu fayda 
kazanç hesabına alınmaz mânasına mıdır?. Yok
sa menkul tâbiri bu gibi esham ve tahvilâttan 
daha geniş mânada bütün emval ve emtiaya şâ
mil midir?. Yani bu gibi yerleşmemiş olanlar 
vardır. Türkiye'ye istirahat için gelenler bura
da mal alıp satar ve ondan da bir kâr elde eder
se bu da mı vergiye tâbi değildir?. Türk vatan
daşları ve Türkiye'ye yerleşmiş ecnebiler nasıl 
vergiye tâbi ise bunlar da olmalıdır, niçin istis
na yapılmıştır? Menkul kıymetler için yapıldı
ğını söylerlerse o hükme bir dereceye kadar cevaz 
verilir, bizim menkul kıymetlerimizi alan ve sa
tan bir unsur olmaları itibariyle bu muaflık ca
iz olabilir. Fakat menkul kıymetler tâbiri esham 
ve tahvilât dışında bütün emval ve emtiaya şâ
mil mânada almacaksa bu hükmün de çıkarıl
ması lâzımdır. Bunu izah etmelerini rica ederim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Vehbi Sandal arkadaşımın, 
maddenin birinci kısmından anladığı mâna doğ
rudur; ikinci kısım yanlıştır. 

Evvelâ ikincisinden başlıyayım. «Menkul kıy
metler» tâbiri, yalnız hisse senedi ve tahvillere 
aittir. Ticaret âlemimizde ve vergi mevzuatımız
da menkul kıymetler bunu ifade eder. 

İkincisi: Filhal, kendilerininde burada izah 
ettikleri şekilde, bu sahada Türkiye'de yerleş
miş olanlarla, Türkiye'de yerleşmemiş olanlar 
arasında bir fark hâsıl olmaktadır. Bu fark bile
rek yapılmıştır, ve komisyonda bunun üzerin de 
durulmuştur. Burada arzu edilen, memlekete bir 
takım mevduatın gelmesi ve borsa muamelâtının 
canlanmasıdır. Bu hususta şu misal verilebilir. 
Hariçte oturan bir adamın burada mevduatı var
dır. Bu mevduattan vergi almak, mevduatını da-
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ha az veya hiç vergi almıyan memlekete^ git
mesini mümkün kılar. Bunun için konulmuş olan 
bu hükmün, memleketimizin çalışma, ticari ve 
iktisadi sahada faydalı olacağına kaniiz. Buna 
katı olarak kani olduğumuz içindir ki, bilerek 
bu istisnayı kabul etmiş bulunuyoruz. Bu. mem
leket için faydalı ve hayırlıdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) — 
6 neı maddede; gerçekten ecnebilere, vatandaşlara 
nazaran bâzı kolaylıklar gösterilmiştir. Dün de bu 
mesele üzerinde uzun uzadıya durduğum gibi, bu 
gibi ticari ve iktisadi meselelerde vatandaş hak 
ve vecibesi ile ecnebilerin hak ve vecibesi arasın
da bâzı farklar bulunması zaruridir. Bu reali
te gösteriyor ki, dün bu hususta uzun uzadıya 
izah ettiğimiz tezin bu maddedeki hüküm ile isa
beti teeyyüt ediyor. 

Bendeniz,- Sayın Maliye Bakanının işaret et
tikleri gibi, mevduatını bankalarımıza tevdi et
tirmek ve biroçk ecnebilerin Türk bankalarına 
paralarını yatırmak, hem de beyle, ecnebilerin 
memleketimize gelip ikamet etmelerine tesir et
mek için konulmuş olan bu hüküm aleyhinde de
ğilim. Bu maddenin olduğu gibi kabul edilme
sinin, bizim iktisadi menfaatlerimize ve millî hak
larımıza mugayeret arzetmiyeceği kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Sandal; önergenizi okutayım mı? 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Okutun 

efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile : 
Türkiye'de yerleşmiş olan yerli ve ecnebi 

gerçek kişilerin mevduatı, tasarının 59 ncu mad
desin^ göre Gelir Vergisine tâbi oldukları hal
de 6 neı maddede Türkiye 'de yerleşmemiş olan 
gerçek kişilerin (Mevduat faizlerinin vergi mev
zuuna dâhil olmıyacağı) hükmü vardır. Bu hü
küm yerleşmiş ve yerleşmemiş olan gerçek ki
şiler arasında imtiyazlı bir fark husule getire
ceğinden bu hükmün çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Önergeyi yüksek dikatinize su
nuyorum. Dikkate alanlar... Almıyanlar... öner
ge dikkate alınmamıştır. 
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! Madeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 

etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kazanç ve iradın Türkiye'de elde edilmesi 
YEDİNCİ MADDE — Dar mükellefiyete 

tâbi kimseler bakımından kazanç ve iradın 
Türkiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre 
tâyin, olunur : 

1. Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin 
Türkiye'de sabit bir iş yeri bulunması veya da
imî bir mümessil bulundurması ve kazancın bu 
yerlerde veya bu mümessiller vasıtasiyle yapılan 
işlerden doğması (bu şartları haiz olsalar dahi, 
ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmak-
sızın yabancı memleketlere sevk ve irsal edenle
rin bu işten doğan kazançları Türkiye'de elde 
edilmiş sayılmaz); 

2. Ücretlerde : 
a) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya 

edilmekte olması ve Türkiye'de değerlendiril
mesi ; 

b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare mec
lisi reisi ve azalarına, murakıplarına, tasfiye 
memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikramiye, te
mettü hissesi ve benzerlerinin Türkiye'de değer
lendirilmesi; 

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

4. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gay
rimenkulun Türkiye'de bulunması veya bu ma
hiyetteki hakların Türkiye'de kullanılması; 

5. Menkul sermaye iratlarında : Sermaye
nin Türkiye'de yatırılmış olması; 

6. Sair kazanç ve iratlarda : Bu kazanç 
veya iratları doğuran işin ve3'a muamelenin Tür
kiye'de ifa edilmesi ve Türkiye'de değerlendi
rilmesi ; 

Bu maddenin 2, 3, ve 6 neı bentlerinde sözü 
edilen değerlendirmeden maksat istihkakların 
Türkiye'de tahakkuk ettirilerek ödenmesi veya
hut yabancı memleketlerde ödenip de Türkiye'
de ki bir müessesenin masraflarına intikal etti
rilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisi ile, ecne
bi sermayelerin ve ecnebi sermayedarların Türk 
sermayedarlarına rekabet edebileceği bâzı ko
laylıklar gösterilmesinin bu kanunda derpiş 
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edildiği hususundaki noktai nazarımız, bilhassa 
bu yedinci maddede, en yüksek noktasına vâsıl 
olmuş bulunmaktadır. 

Dünkü münakaşalarımızda, dünkü itirazla
rımızda, bâzı küçük adımlarla bu aradaki büyük 
açıklığı kapatmak için gayret sarf ettik ve bu 
gayretler Heyeti Celilece de takdir buyrularak 
bundan evvel yapılan bâzı değişiklikler Meclisi 
Millîyi tatmin etmiştir. Ümit ediyorum ki, bu 
mesele de lâyikiyle tavazzuh ettikten sonra gös
tereceğiniz hassasiyet ve alâka hepsinin üstünde 
olacaktır. 

Gelir Vergisi Kanunu ile, vaktiyle kapitü
lâsyonlarda olduğu gibi, ecnebilere gösterilmiş 
olan birçok muafiyetler gösterilmektedir. Bun
lardan bir tanesi en mühimleri, bu 7 nci madde
nin son fıkrasıdır. Fakat bundan sonra gele
cek kanunlarda, Kurum Kanununda göreceğiniz 
gibi, buna mümasil birçok muafiyetler ecne
bilere bahşedilmiş bulunmaktadır. Dün bir mi
sal olmak üzere arzettiğim gibi, Türk mektep
leri Gelir Vergisine tâbidir, fakat Sen Jozef, Sen 
Benuva Gelir Vergisine tâbi değildir; istanbul'
daki Fransız hastanesi Gelir Vergisine tâbi de
ğildir. Fakat Ankara'da, istanbul'da, Türk 
doktorlarının açtıkları hastaneler Gelir Vergisi
ne tâbidir. 

Bunların üzerinde sırası geldiği zaman du
racağız, fakat hepsi bir prensip etrafında toplan
dığı için burada heyeti umumiyesini arzetmek 
mecburiyetinde kaldım. 

7 nci madde, birçok Türk ihracatçıları ken
dileri ile rakip vaziyette bulunan birçok ecnebi 
ihracatçılara nazaran gayet müşkül durumda 
bulunarak. Gelir Vergisine tâbi tutuldukları hal
de, rakiplerini Gelir Vergisinden muaf tutmak
tadır. Yedinci maddenin son Müsaadenizle bir 
kere daha beraber okuyalım: 

(Bu şartları haiz olsalar dahi), yani Türki
ye'de altı ay ve daha fazla otursalar ve sabit iş 
yerleri ve daimî mümessilleri bulunsa dahi; 
(ihraç edilmek üzere Türkiye'de satınaldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de satıl-
maksızın yabancı memleketlere sevk ve irsal 
edenlerin bu işten doğan kazançları Türkiye'de 
elde edilmiş sayılmaz). 

O halde bunlar dar mükellefiyete dahi tâbi 
tutulamazlar. Halbuki ihraç muamelelerinde sa
tışların pek çoğu zaten Türkiye'de yapılmaz. 
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ihraç muamelelerinde satışların bir çoğu 

esasen hariçte yapılır. Bâzı millî mahsullerimi
zin satışı bilhassa bu şekildedir. Halılarımız 
ekseriya harice gönderilir ve hariçte bilâha-
ra satışı yapılır, ihraç muamelelerinde her za
man satışlar memleket dâhilinde kontrat yapı
larak yapılır. Mallar ankonsinyasyon şeklinde 
Newyork'a gider, Paris'e gider, piyasaya geldiği 
zaman satışa arzedilir ve böyle Gelir Vergisi ile 
muafiyet temin edildikten sonra birçok ihracat
çıların muvazaa yoliyle bu cihete gitmeleri ga
yet kolaydır. Haddi zatında ihracat merkez
lerinde günü gününe ihraeat yapılsa dahi, bu
nu ankonsinyasyon satışlar şeklinde göstermek 
kolay olur ve cazip olur. Halı meselesi, bir 
şirket veya bir adam birçok memleketlere halı 
ihracatiyle iştigal ediyor. Bunlar Gelir Ver
gisine tâbi olacaklar. Fakat bir ecnebi şirket 
veya bir adam, burada daha ziyade nıevzuubahis 
olan şirket değil, adamlardır. Bir tüccarın ihraç 
ettiği halılar Gelir Vergisine tâbi olmıyacak-
tır. iskenderiye'de oturan üzüm tüccarı izmir'
den alıp da harice sattığı üzümden dolayı Gelir 
Vergisine tâbi olmıyacaktır. Çünkü Mısır Gelir 
Vergisine tâbi olmadığı için Türk tüccariyle 
âdeta rakip ve her zaman avantajlı bir vazi
yettedir. İncir de böyledir, tütün de böyledir. 
Peki bunu koymakta ne fayda vardır? Ecnebi
leri memleketimize getirip de mallarımızın ihra
cını temin edeceğiz. Bugün tütün kumpanyala
rının ellerindeki tütünleri nazarı itibara alır
sak, bunları Gelir Vergisine tâbi tutarsak bun
ları bu yüzden müşkül vaziyette bırakacağız gibi 
mütalâalar ileri sürülüyor. Bizden onların Ame
rika'da bulunan büyük şirketlerin mümessil
lerinin aldığı tütünleri kazançsız kendi firma
larına tevdi edeceklerdir. Eğer Türkiye'de otu
ran ecnebiler mutlak olarak Gelir Vergisine 
tâbi olsalardı eğer memleketlerindeki kazançla
rından dolayı bizim Türkiye'de vergiye tâbi ol
salardı ozaman müşkül bir vaziyete uğrayacak
lardı. Fakat demin kabul edilen kaydı ihtirazi 
ile ve zaten kanunun esas metninde mevcut olan 
hükümle, bu büyük firmalar, Türkiye'de bulu
nan şubelerinden dolayı ayrıca Gelir Vergisine 
tâbi olmıyacakları için onları bu kanunla Gelir 
Vergisine tâbi tutmak, kendilerini hiçbir müş
külâta duçar edecek değiliz. 

Şöyle bir misal ileri sürülebilir: İzmir'e bir 
ecnebi geliyor, zeytinyazı alacak, bunu Gelir 

ı « -



B : 66 1. 
Vergisine tâbi tutacak mıyız? Bir defa, yüz 
ton zeytinyağı almış, bu kanuna göre Gelir Ver
gisine tâbi tutacak değiliz. İkameti altı aydan 
fazla devam etmiş, o zaman Gelir Vergisine tâ
bi tutacağız. Fakat o müşteriyi kaçıracak de
ğiliz. Çünkü, zaten bu maddeler, hariçteki pa
zarların ihtiyacına göre ihraç edebileceğimiz 
maddelerdir. Haddi zatında bu gibi yerlerde 
yapılan muameleler, hariçte bulunan ithalâtçı
ların, bizim ihracat merkezlerimizde bulunan 
ihracatçılarımızla temas etmeleri neticesinde 
yaptıkları mubayaalardır. Arasıra bir adam 
gelmiş, bir miktar zeytinyağı almış, 3 ay sonra 
bir daha gelmiş, dört ay sonra bir daha gelmiş, 
mal mubayaa etmiş gibi vahimelere istinat eden 
mülâhazalarla Türk ihracatçılarını gelir vergi
sine tâbi tuttuğumuz halde, onları muaf tutmak 
bizim büyük ve ana prensiplerimizden olan, mil
lî dâvalarımızın başında gelen, Lozan Sulhu mü
zakerelerinde baş murahhasımıza direktif ola
rak verilen, büyük prensip Türkleri, Türklerin 
iktisadi, adlı sahada ecnebilerle Türkiye'de be
raber olacakları ve kapitülâsyonların ilga edile
ceği hususundaki büyük prensipi ihlâl eden 
bir hüküm olacaktır. Bu kadar mücadelelerden 
sonra, kapitülâsyonların ilgası hususunda elde 
ettiğimiz muvaffakiyetten sonra böyle bir istis
na ne iktisadi menfaatlerimizle kabili telif, ne
de bunun bin kere üstünde olan, istiklâlimiz 
ve istiklâlimizin ayrılmaz unsuru olan vatan
daşlarımızın, ecnebilerle müsavi olması düsturu 
ile kaabili teliftir. Bilirsiniz, ecdadımız bugün
kü vaziyetimizden çok daha kuvvetli oldukları 
zamanlarda, arkasından ne kadar fena konse-
kanslar geldiğini bilmiyerek, bu kapitülâs
yonları vermişlerdir. Şimdi bu hükmü kabul 
edersek, Millet bizi affetmez. Onun için 
bu maddenin olduğu gibi çıkarılması
nı rica ediyorum. Zannediyorum, buna ko
misyon muvafakat edecektir ve komisyonun 
muvafakatiyle bu iş halledilecektir. Ayrıca tak
rir vermiyorum, komisyonun bu husustaki mu
vafakatine intizar ediyorum. 

Gl. ALÎ RIZA AKTUNKAL (Manisa) — Sa
yın arkadaşlarım; komisyon bu maddeyi her 
halde memlekete yabancı parası celbetmek ve 
memleketin satış maddelerini harice ihraç et
mek için kabul etmiştir. Yalnız şu sorularımın 
tavzihini rica edeceğim: Bizim memlekette bu 
işlerle uğraşanlar ortadan kalkacağına göre, 
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ne kadar zarar göreceğiz ve bu zarar, temin 
edeceğimiz faydaya tekabül eder mi? 

Bir de ecnebilerin muafiyeti haline göre, 
memlekette, bir ticaret ahlâkı bozukluğuna uğ
ramaz mıyız? Mâruzâtım bu kadardır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, bu 
maddenin birinci fıkrası üzerinde, iki sene ev
vel komisyonda çok etraflı görüşme ve münaka
şalar yaptık. Burada parantez içine alınan cüm
lenin mânasını biran için iş hayatına teşmil «der-
sek ne gibi neticeler doğuracağını kolaylıkla 
anlarız. 

Birtakım firmalar ana ihraç maddelerimizi 
mubayaa etmek için muhtelif büyük şehirlerde 
müesseseler kurmuşlar veyahut ajanlar ihdas 
etmişlerdir. Eğe Bölgesine bakıyoruz; İzmir 'de 
yerleşen bu şirketler kollarım Manisa'da, kaza
da değil, ta köylünün istihsal yaptığı köyüne 
tarlasına kadar uzatıyor. Dıştan gelen sermaye 
Türk tütün piyasasının o günün icaplarına gö
re köylünün tarlasındaki mala vâzıülyet ol
makla başlıyor. Para vermek, adamiyle muba
yaa etmek ve bunu İzmir'e getirdikten sonra, 
ambalajını ve sairesini yaptıktan sonra sevke-
diyor. Ve biz bundan vergi almıyoruz. Yine ar
kadaşımın temas ettiği gibi bâzı ihraç malları
mız vardır ki bunlar muhakkak satış üzerinden 
gitmez, ankonsinyasiyon gider, ve gittiği yerde 
satılır. Buna bir misal vereyim; Tiftik. Bu müs-
tahsıldan toplanır, depo edilir ve satılmak üze
re harice sevkedilir. Bunun yanında bir adam 
vardır ki ecnebi tebeasındadır. Hattâ benim 
mubayaa ettiğim, köylünün istihsal ettiği mala 
avans vermek suretiyle, onu bağlamak suretiy
le o malı garanti altında tuta?'. Bu bahsettiğim 
komisyoncu tüccarların elinden geçmeden İs
tanbul'a gelir ve İstanbul'da ankonsinyasyon 
veya satış için ihraç edilir. 

Tarihteki iktisadi kapitülâsyonların nasıl 
bir menfaat anlayışları ile başlayıp ne şekiller 
aldığını hepimiz biliyoruz. Burada mümkün de
ğil midir ki, Türkiye ihracatının dörtte üçünü, 
bugün için Türkiyenin ihracatını teşvik ediyor 
zehabını ve seyrini uyandırarak beş on şehirde 
Türk unsurlarını tüccarlarını bir tarafa atıyor 
ve o bir memleketteki sermaye bu şekilde ka
natlanıyor. Bunun doğuracağı mahzurları, biz 
ic; ticaret hayatımızda köylüye peşin para ve
rerek; birtakım kolaylıklar temin ederek di
ğerlerine nazaran bâzı faydalar sağlıyarak na-
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sil birkaç yıl sonra köylüyü kendi hâkimiyeti
miz altma alabiliyorsak, Gelir Vergisinden is
tisna ettiğimiz, bu istisnai imkânlara sahip olan 
firmalar da Türk ihracat malları üzerinde is
terlerse kısa bir zaman sonra hâkimiyet Bağlı
yacaklarını arzetmek isterim. 

Arkadaşlar bunun yanında bizim düne ka
dar şikâyetimiz; Türkiye'de iş adamı, iş ha
yatında müteşebbis adam çıkmıyor, Türk Mil
leti ticaret hayatından diğer dünya milletleri 
kadar zevk almıyor diye şikâyet ediyorduk. 
Çok şükür ki 20 - 25 yıllık ticaret tarihimize 
bakıyorum da köyden kasabaya, kasabadan 
şehre olan büyük akını, inkişafı göz önünde tu
tuyorum da Türk tüccarlarının da iş âleminde 
diğerlerinden daha kabiliyetli, müteşebbis ol
duklarını görüyoruz. Ben, 25 yıl evvel istanbul 
piyasasında, borsasında tüccar diye, komisyon
cu diye Türk vatandaşlarının nispetini düşünü
yorum ; yüzde bir, iki arasında iken bugün yüz
de 98 ze çıkmıştır. îş bununla da kalmamıştır. 
însiyatifinden, emeğinden, zekâsından istifade 
edip kıymetlendirdiğimiz tüccarın dış memle
ketlere de nasıl kol attığını memnuniyetle gö
rüyorum. Bu gelişmeleri teşvik etmek kadar 
tabiî bir şey olamaz. Kendi istihsal ettiğimiz 
metaları kıymetlendirmeye çalışırken şu mad
de ile bir çıkmaz içine giriyoruz. Diyoruz ki, 
şu iş hayatından çekiliniz bir kenara, siz 50 
ve 100 bin kazanırsanız 50 bin Gelir Vergisi ve
receksiniz. Onun yerine ecnebi alıcı ve mümes
sillerine., geliniz memlekete, o kadar serbest; 
ve o kadar mazhariyetlere maliksiniz ki, kasaba
da, köylerde kalmayınız daha içerlere geliniz, 
nazil kombinozonlarla isterseniz işleri idare edi-
11İ/.. 

Arkadaşlar, bunun bir iki devre sonra yara
tacağı tehlikeleri nazarı dikkate almak lâzım
dı/. 

Burada bir üçüncü vaziyet daha çıkmaktadır. 
Biz yetiştirmek, geliştirmek istediğimiz ticaret 
ahlâkını bu suretle fena bir yola sevkediyoruz. 
Üzüm mü, pamuk mu, fındık mı ihraç edilecek! 
Türk Tüccarı karşınıza çıkmıyacak, önüne per
de gerilecek ve Gelir Vergisine tâbi olmıyan ec
nebi firmalara ben topladığım malı borsa da sa
tacağım, fakat bu satışta müşterekim, ben ko
misyonumu üzerinden hesap edeceğim, fakat an-
konsinas37an gittiği yerden alınan neticelere göre 
o firma ile kazancı paylaşacağım. 
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Bu suretle Türk Tüccarını fena yollara sev-

ketmek gibi bir istikamete gidiyoruz. 
Bendeniî bütün bu maruzatımı komisyonda 

arzetmiştim. O zaman Merhum Maliye Bakanı 
Keşmir'e demiştim ki, şimdi değil ama, muhak
kak buna bir çare bulalım. Bir taraftan da Türk 
malının kıymetlendirilmesi zaruridir. Ecnebi 
sermayenin kaçmaması zaruridir. Bizim malları
mıza rakip vardır. Meselâ limanları birkaç şehi-
re inhisar ettiremez miyiz?. Maalesef bunu dü
şünmek için vaktim kalmadı. Fakat arkadaşlar, 
iş ciddidir, hafif gibi görülüyor. Bir taraftan iş 
hayatımızın tekâmülüne, duş piyasalara atlarken 
vuracağı darbeyi düşünmenizi, diğer tarftan bu 
firmaların kanaliyle bu iş adamlarının benim 
müstahsilim üzerindeki tesirlerinin yarın başka 
olacağını düşünmenizi rica ediyorum. 

Muhterem Komisyondan ricam; bu mahzur
ları önliyecek bir şekil versinler ve bu maddeyi 
o şekilde kabul edelim. 

BAŞKAN — Peyzullah Uslu. 
FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş

lar, yedinci maddenin, bir numaralı bendi çok 
önemlidir, öyle anlıyorum ki, tasarıyı hazırlı-
yan arkadaşlar daha ziyade memlekete yabancı 
sermayenin gelmesini sağlamak için bu bendi 
bu şekilde sevketmiş bulunuyorlar. Muhakkak 
ki, ecnebi sermayesinin memleketimize girme
sinde ve girmesini sağlıya cak tedbirleri almakta 
fayda vardır şüphesiz. 

Fakat bunun yanıbşmda da hatıra gelen bir 
hayli, doğuracağı faydadan çok daha ağır za
rarlar vardır. 

Birinci sebebi benden evvel konuşan arka
daşlarım belirttiler ki, Türk ihracat tüccarları
nın vergi külfeti altında kalıp, diğerlerinin ser
best kalması yüzünden rekabet edecek kudreti 
kendilerinde bulamamış olmalarıdır. Ahmet 
Oğuz arkadaşımın da belirttiği gibi 25 senede 
meydana getirdiğimiz Türk tacirlerini şu bent 
ile müşkül bir duruma sokmamak için Komis
yonun bir tedbir araması ve hepimizin de bunun 
üzerinde durmamız çok yerinde olur. Türk ta
cirini, burada imal edip sevkettiğinden dolayı 
vergiye tâbi tutmak bu bir külfettir. Bunun 
neticesi nihayet ahlâki tesir ve tepkilerdir. Biz 
vatandaştan olağanüstü, fevkalâde ahlâk kaide
lerine uymayı istemek hakkını ha*z değiliz. 

Nihayet bir vasati ahlâk dereoeti vardır. BTJ 
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da alelade ahlâk kaidelerine uydurmaktan iba
rettir. Bunun dışında ideal diye bir ahlâk ka
idesi düşünülebilir, fakat umumi ahlâk kaidele
rinin dışında kalır. Bu ağır külfetin bu gibi 
ahlâk hâdiselerinde vicdanı saptırıcı ve vicdani 
hareketler dışında birtakım kötü ve terbiye dı
şına çıkacak mahiyette bir tehlikeyi ben bu 
bentten sezmekteyim. Bu gibi ağır külfetler, 
tüccarı doğru yollara gitmekten alıkor. Hulâsa 
bu bendin fayda ve zararını ölçebilmek için da
ha evvel Sayın Bakanın veyahut Sözcünün iza
hat vermesini rica edeceğim. 

İkinci ricam, iki numaralı bentte «benzerleri
nin Türkiye'de değerlendirmek» tâbiri vardır, 
bundan ne kasdedilraiş olduğunun açıklanma
sını rica edeceğim. 

Üçüncü, dört nmaralı bentte «veya bu mahi
yetteki hükümlerin Türkiye'de kullanılması» 
diye bir tâbir vardır, bunun açıklanmasını rica 
edeceğim. 

Yine bu bentde bahsedilen gayrimenkul 
iratlarına gemi iradı dâhil midir, değil midir? 
Bunu da izah etmelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Benden ev

vel konuşan arkadaşlarımın görüş tarzlarına 
ben de katılıyorum. Filhakika 7 nci maddenin 
birinci fıkrasında muterijze içindeki «Bu şart
ları haiz olsalar dahi Türkiye'de yerleşmemiş 
olan gerçek kişilerin diğer memleketlere sev-
kettikleri mallardan hâsıl olan kazanç Türki
ye'de elde edilmiş sayılmaz» hükmü türlü ba
kımdan Türk millî iktisadiyatının aleyhine
dir. Bir kere Türk müstahsilinin aleyhinedir, 
Türk müstahsılları, bu hüküm kabul edildiği 
takdirde bir müddet sonra karşılarında vergi 
muafiyetini haiz olan Türkiye'de yerleşmemiş 
gerçek kişilerden başka bir alıcı bulamıyacak-
lardır. 

Çünkü şimdiye kadar Türkiye'de yerleş
miş olan gerek Türk vatandaşı alıcılar, gerek 
hattâ yerleşmiş ecnebi alıcılar tam mükellefiyete 
tâbi olarak Gelir Vergisi verecekleri için bun
lar piyasadan çekilmek zaruretinde kalacaklar
dır. Bu menfi netioe her halde tahakkuk ede
cektir- Artunkal arkadaşımızın söylediği gibi 
piyasadan bu alıcıların çekilmesi yüzünden hu
sule. geleeek sararların.bu yerleşmemiş olan 
alıcıların Gelir Vergisi muafiyetini sağlamak 
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suretiyle «İde edilmesi istenilen vaziyetle mu
kayese edilmesi lâzımdır. Bu mukayese her 
halde bu hükmün memleketin millî iktisadiya
tının aleyhine olacağı neticesine bizi vardıra
caktır. Tütün müstahsilinin aleyhine olabilece
ği gibi, üzüm, incir, fındık müstahsılınnı aley
hine de olacaktır. Bundan başka Millî Hükü
metimizin kurulmasından sonra şu son 25-30 sene 
içinde tieari firma olarak taazzuv etmiş oljan 
gerçek kişilerin Türk ihracat ticareti sahasın
da faal olmaları imkânını da artık katiyen sel-
bedecektir. Meselâ böyle bir muafiyet bahse
dildiği surette tzmir piyasasında veya Samsun 
piyasasında zarar yok, gıyaben müsaadelerini 
rica ederim tütün ihracatçısı Nemlizade firma
sı artık çekilmek zaruretinde kalacaktır. Keza 
Geri Tobako veya diğerleri gibi tütün alıcı yer
leşmiş şirketler de çekilmek zaruretinde kala
caklardır. Ve tütün piyasası vergi muafiyetini 
haiz olan vergiden muaf addolunan Türkiye'de 
yerleşmemiş alıcıların eline inhisar edecektir. 
Böyle bir neticeyi Büyük Millet Meclisinin ka
bul edeceğini katiyen sanmıyorum. Bu mahdut 
alıcıların vereceği fiyat, dun fiyattır, rekabet 
olmıyacaktır. Türk tacirinin aleyhine olacağı 
gibi Türk ihracatına da en mühim darbeyi vur
muş olacakız. Gönül öyle ister ki ve öyle olma
lıdır ki harice satış muamelesi kendi memleke
timizde olacağı yerde o malın satıldığı yerde, 
asıl mahreç memlekette ihracatçılarımızın eliy
le ve daha değerli fiyatlarla yapılmalıdır. 
Muhtelif cins ihracat mallarımıza dış pazarlar
da mahreç temin edecek olan hakiki Türk ih
racat firmalarıdır. Bunları baltahyacak olur
sak Türk malları memleketimize gelebilen müf
terilerin istedikleri bedelle satılacaktır. Bu hu
susta Komisyondan izahat bekliyoruz. Eğer 
Komisyon aynı noktai nazara iştirak ederse bu 
hüküm çıkarılır ve memnun oluruz. îştirak et
mediği takdir de bir önerge ile bu hükmün kal
dırılmasını Kamutaydan riea edeceğim, bu hü
küm Türk ihracatçılarının zararınadır. 

Şunu da ilâve edeyim; bu fıkrada (ihraç 
edilmek üzere satınaidikları veya imal ettikle
ri) kaydı vardır. Buradaki imal ettikleri kay
dın mânasını da kavrıyamadım. Nasıl tasavvur 
ettiler ki, Türkiye'de yerleşmiş olmıyan gerçek 
kişiler Türkiye'de ne suretle mal imal edecek
lerdir? Mal imal etmek işi, hareketi, mal satmak 
hareketi gîbi değildir. Mutlaka bir raanipifriyon 
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veya bir fabrikasyon ameliyesini icabeder. Bu 
nun için Türkiye'de bir imalâthane veya biv 

fabrika tesisi lâzımgelecektir. Türkiye'de yer 
leşmiş olmıyan, gerçek kişilerin fabrika ve ima
lâthane açmaksızın mal imal etmesi nasıl düşü-
nüleibilir? Bunu ben kavrıyamadım. Öyle biv 
kimse ki, Türkiye'de yerleşmiş değildir, fakat 
mal imal edecektir. Bu, olabilir mi? Eğer Tür
kiye'de mal imal ediyorsa, Türkiye'de yerleş
miş demektir, fabrikası vardır, tütün deposu ve 
imalâthanesi vardır. Bu takdirde o gerçek kişi 
Türkiye'de yerleşmiş sayılır. Tekrar arzed*-
yim; Türkiye'de yerleşmiyen bir firmanın, bir 
gerçek kişinin mal imal etmesini tasavvur ede
miyorum. «îmal ettirmesi» denilse idi bu olabi-
lirdi. 

Rica ederim komisyon bu mülâhazalarımla 
mutabakatını ifade buyurursa müteşekkir kab
rim. Muterize içindeki hükmün kalkması lâzım
dır. 

Bundan başka birkaç noktanın da aydınla
tılmasını rica edeceğim. Sabit bir iş yeri veya 
daimî bir mümessili bülunmıyan ve fakat Tür
kiye'de iş yapan ve kazanan gerçek kişiler ver
giye tâbi mi, değil mi? Böyle sabit iş yeri veva 
daimî mümessili olmıyan bir kimse Türkiye'ye 
gelirse ve bu kimse mal satmalırsa bu dahi ver
gi vermiyecek midir? Bunu tavzih ederlerse 
memnun olurum. 

Bu suallerim kaabili tavzihtir. Heyetinizden 
ricam muterize içindeki bu fıkranın maddeden 
çıkarılmasıdır. 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; bendeniz zannediyorum ki, bu mad
de hakikaten Millî iktisadiyatımızın can damarı 
mesabesindedir. Bizim ihraç maddelerimiz ma
lûm; tütün, fındık, üzüm, incir ve belki de bir 
az da hah. Şimdi arkadaşlar bunların içerisinde 
en mühim olanı tütündür. Bugüne kadar tütün 
satışlarımızın nasıl yapıldığı, tütün bölgelerinde 
ne suretle alındığı ve nasıl ihraç edildiği hepi
nizce malûmdur. Kim alıyor ve kim ihraç edi
yor? 

Arkadaşlar bu, memlekete milyonlar getiren 
bir metadır. 

Şimdi bunlar, maddede tasrih edildiği gibi, 
buradan satınalııııp da ihraç edilen mallar, bu
radan satmalmıyor, fakat ecnebi memleketlerde 
imal ediliyor ve satılıyor. Arzettiğim gibi, bun
ların en mühimi tütündür. Bundan memleketl
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mize milyonlar girmektedir. Bugün bu ihraç 
mallarımızdan, dolayı ecnebi firmalardan vergi 
almaya kalkışırsak, şu muhakkak ki, ecnebilerin 
ayaklarını bu memlketten kesmiş olacağız. Be
nim o-örüşüm budur. Bunda ne kapitülâsyon var
dır, ne şu ve ne de bu. Ben arkadaşların fikrine 
iştirak etmiyorum. Bu çok mühim dâva Hükü
met tarafından çok iyi düşünülmüş ve Komisyo
nu teşkil eden arkadaşlarımız da bu maddeyi çok 
iyi düşünmüş, müzakere etmiş ve iyi bir şekil 
vermiştir. Bence maddenin aynen kabulü, mem
leket menfaati, memleket iktisadiyatı bakımın
dan hakikaten yerindedir. Bendeniz maddenin 
aynen kabul edilmesine taraftarım, mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

KÂMİL ÇOŞKUNOĞLÜ (Manisa) — Efen
dini bu 7 nei maddenin bir numaralı bendi üze
rinde komisyonda da çok ve uzun boylu müna
kaşa olmuş, sayın Muammer Alakant da komis
yonda üye olması itibariyle orada noktai nazar
larını söylemişlerdi. Komisyonda bulunan ar
kadaşlarımız bilirler; Bu madde hükmü haki
katen mühim ve memleketin yüksek iktisadi 
menfaatleri gözönünde tutularak komisyon ta
rafından kabul olunmuştur. Yoksa bu hüküm 
ecnebi şirketlerin veya tüccarların menfaatleri
ni korumak için konmamıştır. Bu işi Kapitülâs
yonlarla birlikte mütalâa etmek yersizdir. O bir 
nevi lütfü âtifete delâlet eder ve öyle düşünüle
rek verilmiştir. Halbuki burada biz Türk mal
larını ve Türk istihsalâtmı değerlendirmek 
maksadiyle ve gayesiyle bu hükmü kabul etmiş 
bulunuyoruz. 

İkincisi; kanunun birinci maddesini tetkik 
edelim, madde gerçek kişilerin gelirlerini gelir 
vergisine tâbi tutuyor. Arkadaşlar, Bu konuda 
ve bendin derpiş ettiği halde bir gelir var mı? 
Biz Gelir vergisiyle servet üzerinden, mubayaa 
üzerinden vergi almıyoruz. Aldığımız vergi sa
tılan bir maldan elde edilen gelirlerdendir, ya
pılan bu işlerle burada bir gelir mevzuufoahis 
değildir ki vergi mevzuu ortada bulunsun. 

Sayın Sandal arkadaşımız bu fıkra aynı za
manda müstahsilin aleyhinedir. Yerli tüccarlar 
piyasadan çekilecek, ecnebiler memleketin içi
ne kadar el atacaklardır. İstediği gibi mal ala
caklar değildir. Halbuki hâdise böyle değildir. 
Bu fıkra aynı zamanda müstahsili himayeyi de 
gözetmek suretiyle ve bunda memleketin nıen-
faati mutlak olduğu düşüncesiyle ve bu hedef 
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de gözönünde tutularak maddede yer almıştır. I 
Diğer taraftan bu ecnebi tüccarlar veya kurum
lar esasen kendi memleketlerinde vergiye tâbi j 
olacaklardır. Bu sebeple bizim tüccarımızla re
kabet edememeleri de mevzuubahis olamaz. 
Çünki yabancı tüccarlar bizim memleketimizde 
vergiye tâbi değilse de kendi memleketlerinde 
vergi vereceklerdir. Buna mukabil bizim tücca
rımız da burada vergisini verecektir. Eğer ya- j 
bancılar kendi memleketlerinde vergi vermemiş i 
olsaydı arkadaşların noktai nazarı bir derece
ye kadar haklı olabilirdi halbuki arz ettiğim 
sebeplerlo hâdiso böyle değildir. 

Diğer taraftan eğer biz bu yabancıları ver
giye tâbi tutarsak bendenizce asıl muvazaa bu 
takdirde hâsıl olacaktır. Çünki yerli firmalar 
bizim müstahsılımızdan mal alacaklar, kârları
nı göstermiyerek ve kârsız olarak aldıkları mal
ları ecnebi firmalara devredecekledir. 

İşte muvazaa, bu takdirde hâsıl ola
caktır. Fiiliyatta her sene tütünümüz, fındı
ğımız, üzümümüz ve her türlü ihracat malları
mız satılırken ecnebi firmaların memleket piya
sasına girmelerini arzu ediyoruz. Malımız sa
tılsın, harice gitsin diyoruz. Fakat bir taraftan 
da ihracatı kayda tâbi tutarsak memleket men-
faatıua uygun hareket etmiş olur muyuz? El
bette hayır. Binnetice, bu fıkra Komisyonda 
münakaşa edilmiş ve uzun görüşmelerden sonra 
bu şekilde kabul olunmuştur'. Yüksek Meclisin 
de kabulünü dilerim, 

Gl. ALÎ RİZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Arkadaş Sözcü olarak mı konuşuyor? 

KÂMÎL ÇOŞKUNOÖLU (Manisa) — Hayır, 
şahsım adına konuştum. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Sarfı nazar et

tim, 
BAŞKAN — Necati Erdem. 
NECATÎ ERDEM (Muğla) — Muhterem 

arkadaşlar; 6 ncı madde, vergide adalet prensi-
pini ihlâl etmekte, ecnebilere bir imtiyaz ver
mektedir. Fakat adalet prensipi bertaraf edi
lerek imtiyaz hakkı tanmacaksa bu hakkın ecne
biler için değil, vatandaşların menfaatına ta
nınması millî şuurun en mümtaz icaplarmdan-
dır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo Hocam. 
NECATİ ERDEM (Devamla) — Dar mü

kellefiyet taşıyan tüccarların Gelir Vergisinden i 
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istisnası hakkındaki hükmün ne gibi mahzurlar 
tevlit edeceği arkadaşlar tarafından mufassal 
şekilde izah edilmiş olduğundan bu noktaya te
mas etmiyeceğim. Yalnız dar mükellefiyet sa
hipleri vergiden müstesna olmadıkları takdirde 
memlekete ecnebi parasının celbi imkânsızlığı 
düşüncesinin yerinde olmadığına işaTet edece
ğim. Dar mükellefiyete tâbi olanlar ihracat mal-

1 larından vergiye tâbi olsalar dahi bu memleke
te gelip bizim mallarımızı alacaklar ve memleke
te ecnebi parası getireceklerdir. Çünkü dar mü-
kellefiyetlilerin tâbi oldukları vergi, sair vergi
lerde olduğu gibi hiç şüphe yok ki, iştira bede
line ve binnetice satan vatandaşlara intikal 
edecektir. Dar mükellefiyete tâbi olanlar Parayı 
kesesinden verecektir. Fakat bu para ile hiç bir 
tarafa rücu etmiyecek değildir. Dar mükellefi
yet taşıyan kendisine tarhedilen vergiyi zaten 
alacağı mal bedelinden tenzil edecektir. Bu ver
giyi yine bu vatandaşlar verecek. Binaenaleyh, 
dar mükellefiyetlilerin vergiden zararları oi-
mıyacak ki bu zarardan kaçsın, da memleketi
mizde mal satın almaktan vaz geçsin, memleke
timiz yabancı parasından mahrum kalsın. Bu en
dişe varit değildir. İktisadi bir hakkı rücu var
dır, bunu göz önünde tutarak bu parayı satıcı
lara taksim edecektir, öyle ise dar mükellefi-
yetliler vergiden istisna edildiği takdirde mem
leketimize yabancı para gelmiyeceği hakkındaki 
iddia ve düşünce bendenizce varit değildir. 

Bir de ücretlerde dar mükellefiyete tâbi 
olanların aldıkları ücretlerden Kazanç Vergisi 
alabilmek için bu ücretlerin bu memlekette el
de ettiklerinin tahakkuk etmesi ve bu sebeple 
yapılan hizmetin Türkiye'de yapılması ve bu
na karşı verilen paranın ya Türkiye'de Öden
mesi veyahut yabancı memlektte ödenmiş veya 
yabancı memleketten Türkiye'ye gönderilmişse 
Türkiye'deki bir müessesenin masraflarına in
tikal ettirilmesini veya kârından tenzil edilme
sini şart kılmıştır. Bu şart zararlıdır. Bunun 
zararını iyice anlıyabilmek için müşahhas bir 
hâdise arzedeyim. 

Türkiye'li bir rençber, istihsal edeceği mah
sullerini koymak için bir ambar ve samanlık, 
kendi arazisinde çalıştıracağı rençherleri ikame 
etmek için bir kaç tane ev yaptırmak istemiş
tir. 

Türkiye'de mevcut bulunan dar mükellefi-
yetli mimar ve işçiler vasıtasiyle bu samanlık 
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ve ambarı inşa ettirmiştir. Bedelini burada 
vermfmiş, bunların nan^na tediye edilmek 
üzere Amerika'da bulunan bir yabancıya bir 
poliçe çekmiş, Parayı İşçilere poliçenin muhata
bı Oılan yabancı tediye etmiş, Şim^i Amerikalı'-
ya verilen bu para elbette bizim Türkiye'de in
şaat yapana rençberin mamelekinden çıkmıştır. 
Ora4a b^unun karşılığı yoksa poliçe bedelini 
ödiyece^ ve$ahv$ Amerika 'linin borcu varsa 
Türkiye'deki inşaatçının alacağına mahsup edi
lecek. Ne neticeye vardık? Hizmet Türkiye'de 
ifa edildi, para Türkiye mamelekinden çıktı. 
Vazaı kanunun aradığı şart tahakkuk etti. Ne 
idi. o şart, hizmetin Türkiye'de ifa edilmesi, 
paranın Türk, mamelekinden çıkması. Eğer Türk 
mamelekinden çıkmazsa, Avrupa'lı ve ecnebi 
mamelekinden çıkarsa âlemin parasından ücret 
alınamaz. Bu endişe ile paranın Türk mamele
kinden çıkması şartı konulmak istenilmiştir. 
Şu hâdisede para Türk mamelikinden çıkmış
tır, fakat inşaat yaptıran rençber defter tutma
dığa kâr ve zarar *heşap etmediği için bu üc
retleri ne kendi masraflarına intikal ettirmiş 
ve ne de kârından tenzil etmişi zaten adamın 
defteri yok. İşte bu ücretler bu dar mükellefi
yetlerin bu memlekette yaptıkları işten dolayı 
bu memleket mamelekinden a!4ığı ücretler ver
giden hariç kalacaktır. Arzetmek istediğim 
budur. 

Bir de dar müjtellefiyetli ecnebinin, Türki
ye'de bir iş yeri veya daimî bir mümessili bu
lunmazsa bunun, bu memlekette elde ettiği ka
zançlardan dahi vergiye tâbi tutulmuyor. 

Seyahat için buraya gelmiş ve seyahat mak-
sadiyie geldikten sonra, uzun müddet burada 
oturma)* bahtiyarlığına ermiş olan bir ecnebi 
hurada bir iş yeri tâyin veya bir mümessil bu-
lundurmakşızın Türkiye'deki bir memleket ha
sılatını toplamış ye Türkiye'deki diğer bir mem
lekete sevketmiş oradan kendisine gönderi
len- emtiayı bu memlekette satmış, iki türlü ti
caret yapmıştır» Bu ticaret kendisinin daimî 
bir iş yeri veya daimi bir mümessili bulunmadı
ğından dolayı vergiye tâbi tutulmuyor. Benim 
anlayışıma göre onların vergiye tâbi tutulma-
masınjn sefyebi intizamın temin edilmediğinden 
dolayıdır. Meselâ arzettiğim inşaatı yaptıran 
a4am defter tutsun. Jjöyle perakende işler için 
defter tutma mükellefiyeti konulsun yahut dar 
mükellefiyetle yabancının memlekette kazandığı 

para da birdeftere mi tâbi tutulsun? Bu nasıl 
tahakkuk edilerek elde edilebilsin. Bu mülâha
za ile bunlar feda edilmiş, Devletin bu kazancı 
gözden çıkarılmıştır. Bendeniz ümit ediyorum 
ki, tasarı üzerinde çalışan arkadaşlar bunları 
da, içine alabilecek bir tesviye tarzı bulmak 
kudretini haizdirler. 

BAŞKAN —• İsmail Sabuncu. 
İSMAİL SABUNCU (Giresunj — Arkadaş

lar, ben zannediyorum ki bu mad4e4$ bu kadar 
görüşmeye değer karanlık bir cifcet yoktur. Ga
yet vazıhtır, açıktır. Şimdi buradan ihraca^ ma
lını alıp İtalya'ya gönderen dar, mükellefin 
burda. vergi,yedmesinin.geçmişte çok fena, misal
leri yardır. Bu taşarının bu maddesini hükümet 
gayet iyi dî &fcmüş ye bütün geçmişi de nazarı 
alarak tanzim. etmiş getirmiştir. Kendine, teşek
kür etmek lâzımdır. Bu tarzda muamele, y^pan 
ecnebilerden burada Gelir Vergisine tâbi tutar
sak geçmişte, olduğu gibi, Üsküdar'daki Duhan 
ve Şark Tütün Şirketleri, milyonlarca muamele 
yaparken bırakmış gitmişler ve bu gidişin tütün 
üzerindeki fena tesirleri hâlâ hâtıralarımızdadır. 
Maalesef memlekette tütünün kilosu 20 kuruşa 
düşmüş ve senelerce devam etmiştir. Sa^ış mua
melesi nerede olursa kâr orada tahassül eder. 
Satış neçede olursa p satılan yerin müstehliki bu 
kârı verir. Burada böyle birşey yoktur. Bunlar 
malı yalnjz alıyor ye gönderiyorlar. Burada tica
rethanesi olup da ecnebi memleketlerde mümes
sili olanlar vardır. Oradaki Hükümet mal gön
derdin diye bana kâr vereceksin der mi ? Şu, bir 
teamülü ticari haline gelmiştir. Gayet açjk biy 
hüküm. Bendeniz bu mevzuu bu kadar görüşme
ye tahammülü olan bir mevzu görmüyorum. 

Yalnız bir ricam var : Birinci fıkranın üçün
cü satırında « bu yerlerde» diyor. Bundan mak
sat Türkiye ise « Türkiye » olarak yazmayı daha 
uygun görüyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Evet, «Türkiye'de» demek
tir. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Benda 
buunn Türkiye olarak tashihini rica ediyorum. 

Bu madde gayet uızıhtır, reye konulmasını 
rica ederim. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Yeknazarda 
tütünlerimizi minnetle satıyoruz. Hariçten gelen 
tütün alıcüarma eziyet etmemek, kolaylık göster-
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inek lâzımdır. İsmail Sabuncu arkadaşımız da ' 
bir misal göstererek bu fikre iştirak etti. J 

Ben Vehbi bey arkadaşımızın konuştuğunu 
dinledim, haklıdır. Onun için bu korku varsa, 
sırf tütün alıcıları için ayrı bir hüküm koyalım. 
Tütün alıcıları bizim elâ gözlerimizin hatırı için 
almıyor. Bizim tütünlerimizin kalitesi onlara 
uygun geliyor da onun için alıyorlar. 

İleride bu vasıfta tütün yetiştirirlerse,. ki bir 
çok teşebbüsler de vardır, almazlar. Benim ho
şuma gider; Türk tüccarı kalksın, gitsin, pazarı 
o bulsun. Bu iki firma yerine beş firma bulsun. 
Madde bu şekilde kaldığı takdirde, bundan son
ra Türk tüccarından ihracatçı olmıyacaktır, bu
nun mânası budur. Buna başka kün ne derse 
inanmam. Yarın bu adam bu salâhiyeti, bu ka
nuni salâhiyeti eline alırsa, ta köylere kadar so
kulup mal almaya başlıyacaklar ve tütüne, tifti
ğe, pamuğa ve ihracat mallarımız ne varsa hep
sine hâkim olacaklar. Ben komisyon arkadaşla
rımızın hissiyatına tâbi olmayıp bunun üzerinde 
biraz daha sıkıca düşünmelerini rica ediyorum. 
îmalât meselesi. O da müphem. Maksadımız, ser
best mıntaka ise bunu ayıralım, bu fıkranın içi
ne sokmıyalım. Bilmem falan gelecek, falan 
şeyin montajını yapacak, efendim, falan yerde 
falan mıntakada bir yer yapar, imal eder. Bu
nu ayıralım, bunu hariç bırakalım. Böyle müp
hem geçmesi doğru değildir. Bundan ne fayda 
olur? Onu da bilmem, çok bir fayda da olmaz. 
Şahsan ben bunun aleyhindeyim. Belki gelir, 
fabrika kurar da imalât yapar, dünyanın birçok 
taraflarına gönderilir. 

Arkadaşlar; dışarıdan gelen ihracat tacir
lerinin vergiden muaf tutulması, bu, köylere 
kadar uzanır. Bizim memleketimizde ihracatçı 
bir tüccar yetiştiremezsiniz. Bu memleketin 
selâmeti; her işi millete yaptırmaktadır. Bu
gün böyledir, yarın şöyledir. Onun için ar
kadaşlar; düşünerek yapalım. Burada ben şu
nu da düşündüm, buradan mal almış, Ameri
ka'ya göndermiş bunun gelirini nasıl tâyin 
edeceğiz? Bunun da tesbiti biraz zor ama bir 
formülünü bulmak lâzımdır. Açıkça ifade ede
yim ki, ihracatçı tüccarın Türk olmamasını şim 
diden kabul etmiş olacağız. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim; 
dış ticaret ve onun manivelası olan sermaye iş 
hayatında hatır gönül saymaz. Bu en iyi ve en 
kolay çareleri kendisi bulur ve oraya kayar. 
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Bütün milletlerin, bütün memleketlerin tanıdık
ları bir vergi sisteminden ötürü benim malımı 
almaz, benim memleketime gelmez, benim mem
leketimden kaçar gibi mütalâalar yerinde değil
dir. Ticaret hayatında böyle birşey bahis mev
zuu olmaz. 

Sazak arkadaşımın dediği gibi; ucuz bulabil
diği yere daha evvel koşar, yüksek piyasanın 
yüzüne bile bakmaz. Dünya piyasasında fiyat 
bakımından 4en uygun nereyi bulursa oraya gi
der. 

Binaenaleyh Sabuncu arkadaşımızın; bu ka
yıttan dolayı bizim mallarmıız satılamayacak, 
iyi görmiyecek meselesi katiyyen bahis mevzuu 
olamaz. Böyle olmuşsa, onun sebeplerini başka 
yönlerde aramak lâzımgelir. 

Biraz evvel izah ettiğim mevzular hakkında; 
bana kim cevap verebilir ki, şu mekanizmayı 
koyduktan sonra, isterlerse bir firma bir yıl için
de, iki yıl içinde Türk tüccarını piyasadan ekarte 
edemez. Türk tüccarının inisiyatifini öldüre-
mezler, bana bu salâhiyeti veriniz iki yılda 
Türkiye'de iktisadi tahakkümünü elde edeyim. 
.Kim temin edebilir ki; bir iki yılda üç beş ku
ruş, kasten de olsa, Gelir Vergisi ödemez de fe
dakârdık yaparak piyasayı eline alamaz. 

Köylüye avans vermeye hiç kimse mâni ola-
mıyacağına göre, evvelâ tatlı görünen bu yolla 
Türk tüccarının inisiyatifini, dış düccarın inisi
yatifini öldürdükten sonra politika imi çevirip 
başka yoldan harekete geçemezler mi, bu ola
maz mı? Bu, ecnebi sermayenin eseri olamaz 
mı, bunun dünyada misali yok mudur? Pek çok
tur arkadaşlar. 

Binaenaleyh burada şunu arzetmek istiyo
rum ki, Kanuni Süleyman zamanında bir şeref 
payesi olarak Lâfore'ye verilen vesika ne ise 
bu kayıtta da aynı mahiyettedir. Yüksek hasle
tinizin, Türk Milletinin misafirperverlik hasle
tinin bir vesikası olan şu müsaadenin 5 yıl son
ra nasıl tekevvün edebileceğini kestiremeyiz. Bu
nu şimdiden düşünmek mümkündür. Bu kapı 
açıktır. Ben isterim, ecnebi sermayesinin Türk 
piyasalarında, dünya piyasaları muvacehesinde 
•benimle alış veriş yapmasını. Bu gayet tabiîdir. 
Ama şu maddenin, şu şekli, şu parantez içinde
ki şeyin mânası o verdiğiniz malî şeyden fark
sız £İbi geliyor bana. istenirse şu vesikayı 3 yıl 
idinde, 5 yıl içinde Türk tüccarlarının inisiyati
fini öldürmemek için başka bir şekilde düşünü-
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lebilir. Ben bu düşünce iledir ki, iki yıl evvel 
Maliye Bakanından rica etmiştim, bir şekil bu-
luna-bilir, ben bu komisyonun âzası değilim, arı
zi olarak gelmiş bulunuyordum, ama bir şekil 
bulunabilir, büyük liman mı, yoksa büyük şehir 
mi ? Gibi bir kayıt bulunabilir, bugünkü Türk 
tüccarının inisiyatifini dış piyasalarla ilgilendir
meye muhtacız. Komisyon tasarıyı ele alabilir 
ve bir şekil bulup yerine getirebilir. 

. İSMET EKEB (Çorum) — Arkadaşlar bu 
mevzuu çok incelediler ve çok konuştular. Ge
çici Komisyon da herhalde bu arkadaşların mü
lâhazalarına cevap verecektir. Ama ben de bir 
noktanın izahiyle bütün bu uzun konuşmaların 
neticesini elde ederim kanaatiyle söz aldım. Bü
tün bu mülâhazalar, doğrudur, eğridir, bunun 
hakkında hiçbirşey söylemiyeceğim. Ancak pren
sip bakımından bu parentezin buraya konması
nın zaruretini izah edebimek için birkaç söz söy-
liyeceğim. 

Vergi kanunlarının tekniğinde esas şart, ver
ginin tahakuk ve tahsiline ait olan iktidar ve 
kolaylıktır., 

Binaenaleyh bu iktidarı ölçmek Vergi ka
nunlarında hâkimdir. Burada tam mükellefiyet, 
dar mükellefiyet diye iki çeşit olan mükellefiyet 
esasına gitmemizin sebebi ve zarureti işte bura
dandır. Binaenaleyh biz dar mükellefiyeti kabul 
ediyoruz. Dar mükellefiyeti kabul ettikten sonra 
Türkiye'den mal alıp satmaksızın dış pazarlara 
götürüp satanların elde ettikleri kârı, Türkiye'
de elde etmiş addetsek, Türkiye'deki kazancına 
hariçteki kazancının dahi eklenmesi mânasında 
bir mükellefiyet ihdas etmiş olacağız. Tam mü
kellefiyetleri biz, dar mükellefiyete ancak vergi 
tekniğinde tahsil ve tahakkuk zaruretinin ikti
darından dolayı kabul ettik. Şimdi bu iktidar 
hâsıl olduğuna göre, dar mükellefiyet demek, 
Türkiye'de elde edilen kazançtan Kazanç Ver
gisi almak demektir. Türkiye haricinde, burada 
alım satım yapmadan sattıkları mallardan dola
yı vergi ile mükelleftir; bunu almak için hiçbir 
iktidar mevcut değildir. Bunlar Devletlerarası 
mütekabil kaidelerdir. Bu fıkra tamamen bu za
ruretin mahsulü, prensipi icabıdır. Bunu kal
dırdığımız zaman, dar mükellefiyete sokmuş ola
caksınız. Burada kapitilâsyon ve saire meselesi 
mevzuubahis değildir. Ancak bir vergi kanu
nunda tahsil ve tahakkuku lâzungelen iktidarın 
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elde edilmesi ile mümkün olacaktır. Başka tür
lü birşey yoktur. 

BAŞKAN — özsan 
NURÎ ÖZSAN (Muğla,) — Efendim, 7 nci 

maddenin birinci bendinde mevcut parantez 
içindeki muafeyetten endişe duyan arkadaş
larım oldu. Bendeniz bu arkadaşların endişele
rine iştirak etmiyorum. Ve bir kapitülâsyon te
sisi veya bir imtiyaz yaratmak gibi bir vaziyet 
ve bir tehlike müşahade etmiyorum. Arkadaş
larım takdir ederler ki, bu çatı altında istiye-
rek veya müsamaha ile yeni bir imtiyaz ve bir 
kapitülâsyon yaratmak istiyen tek bir kişi bu
lunmamaktadır. 

Şimdi bir misal ile bu muafiyetin lüzumunu 
belirtmek isterim. Gerek seçim bölgeme taal
lûku itibariyle ve gerekse iktisadi öne
mi bakımından ben de tütün kumpanyalarını 
ele alacağım. Bilirsiniz, Amerika'da tütün ve 
sigara ticareti büyük Tröstler elindedir. Büyük 
kumpanyaların Türkiye'de bir mümessil ve bir 
şubeleri mevcuttur. Bu mümessiller ve şubeler 
vasıtasiyle Türk müstahsıllarından tütün satın 
alırlar, Türkiye'de ve Türk işçisi ile bunları iş
letirler ve bilâhara kendi fabrikalarına sevke-
derler ve orada da sigara imal edip dünyanın 
her tarafına arzederler. Bu parantez içindeki 
muafiyet kalktığı takdirde ne olacaktır? Bun
lar dar mükellefiyete gireceklerdir. Yani sen 

I bu tütünleri Türkiye'den aldın, Türkiye'de 
] kıymetlendirdin, harice götürüp sattın fiyat 
I farkından elde ettiğin kârın mebdeini Türki

ye'de kazandın, binaenaleyh gel bütün dünya
daki sattığın sigaarlarm hesabım v«r demek 
icap edecek bu şekilde bir mahzur muafiyet 
fıkrasını kabul etmediğiniz müddetçe karşımız
da bulunacaktır. Arkadaşlar takdir edersiniz 
ki başka yerde elde edilen kazancın hesabını 
Türkiye'de vermek mevkiinde olan ve burada 
Kazanç Vergisi vermekle mükellef tutulan hiç
bir ecnebi firma gelip bizden tütün almıyacak-
tır. 

Esasen^ Türk. tütünlerinin nefasetini kötüle
mek için aleyhimizde birçok çalışmalar da mev
cuttur. Binaenaleyh bir defa Türkiye'den al
mış, kendi müessesesine göndermiş, Türkiye'de 
satmıyacaktır, Türkiye'de satmadığına göre, 
Türkiye'de bir kâr mevzuubahis değildir. Bilâ
kis ihraç malımızı kendi ayağımıza kadar gelip 

ı — 157 — 



B : 66 7.4 
almak ve Türkiye'nin muhtaç olduğu dövizi ge
tirmek gibi bir fayda sağlıyacaktır. 

Ahmet Oğuz arkadaşım; bana fırsat verin 
iki senede derhal iktisadi tahakkümü temin 
edeyim diyor. îki senede değil, benim bildiği
me göre 15 senedir vergi vermedikleri * halde 
bu nevi bir tahakküm temin edememiştir. Bina* 
enaleyh iktisadi bünyemiz bakımından toprak 
mahsullerimizin kıymetlendirilmesi ve ihracı
nın lüzumu bakımından böyle bir muafiyet te
sisine lüzum vardır. Bu hiçbir zaman bir kapi
tülâsyon tesisi mahiyetinde değildir. 

Söz almışken şunu da arz edeyim ki, bu 
madde maalesef ifade itibariyle fazla muğlak 
yazılmıştır. Ne gariptir ki ekseriya vergi ka
nunları vuzuhtan uzaktırlar. Bu, niçin iltizam 
edilir bilmem. Ve bu yüzden de daima ihtilâf
lar mevcuttur. Kazanç Kanunu sabit karinelere 
istinat etmiş olmasına rağmen namütenahi ihti
lâf mevzuubahis olmuştlr, her yıl 30 bin vatan
daş itiraz komisyonlarına, 15 küsur bin vatan
daş temyiz komisyonlarına baş vurmak zorun
da kalmıştır. Hattâ elimizden geçen bütçede 
tetkik buyurmuşsunuzdur ki 5 milyon liralık 
vergi cezaları gelir faslına alınmıştır. Bu ceza
lar vuzuhsuzluktan ileri gelmektedir. Diğer 
maddelerde de vuzuhsuzluk vardır, sırası gel
diği zaman arzedeceğim. 

Burada ikinci bentte, ücretler kısmında (Hiz
metin Türkiye'de değerlendirilmesi) gibi bir 
kelime vardır. Hakkı huzur, ikramiye filân fi
lân bunların Türkiye'de değerlendirilmesi. De
ğerlendirmenin. sonunda bir tarifi yapılmıştır 
fakat oda muğlâktır. Ne demek istediğini ben
deniz kavrıyamadım. Değerlendirme, bunun ye
rine hizmet karşılığı Türkiye'de ödenen ücret 
sr'bi sarih bir ifade olurdu. Bu da maksadı te
min p kâfi idi. Meselâ doktora, «viziten kaçtır» 
diveeek verde, «senin vizitenin değeri kaçtır» 
dî^ppcrjz veya Milletvekili ödeneği yerine. 
M'iMvckilinin hizmetinin değeri diyeceğiz 
bö^V tuhaf bir ifade kullanacağız. 

Son^a, Feyzullah Uslu temas ettiler, dör
düncü bentte Oavrimenkul iratlarından gayri-
mnnkub"n Türkiye'de bulunması veya bu ma-
blöf teki hakların Türkive'de kullanılmasıV tâ-
b H vaw. Bu mahivetteki' haklardan ne kasd 
ed^niştir izahını rica ediyorum. 
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I ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Ahmet 

Oğuz arkadaşıma cevap vermek mecburiyetinde 
kaldığım için tekrar çıktım. Affmızı dilerim. 
Ben demin de arzettiğim gibi bu istisnayı bir 
misalle ortaya korsam mesele gayet iyi anlaşılır. 

Farzedelim ki, Çekoslovak Rejisi buraya bir 
mümessil göndermiştir. Mümessil burada oturu
yor, tütünü alıyor, işliyor ve monoplasyon ya
pıyor. Bu mümessil hiç satış yapmadan bu 
tütünleri sevkederse, yahut üzümü, inciri aldı 
fakat burada hiç satış yapmadı yalnız işledi. 

I Bu vaziyette bir adama hesap vermek nıecburi-
J yetini nasıl tahmil ederiz Burada Emin Sazak 
I bir noktaya temas etti ; canım bunu Türkler 
I yapsın. Türkler de yapsa böyle olacaktır. Türk 
I aldığı mala beyanname vermek mecburiyetin-
I dedir. Tüccar satış yerinde vergisini verdi be-
I yaımamesinde gösterecek, borcu varsa verecek, 
I alacağı varsa kendisinden on para dahi almmı-
j yacaktır. Bunda böyle imtiyaz gibi, kapitülâs

yona gider gibi bir şey yoktur. Yalnız fıkrada 
I şu"var. Bunların yaptığı Muamelede burada bir 
t kazanç tahassül ederse, zaman zaman bu da 
j olur, bunun vergisini verirler, elbette vermeye 
1 mecburdurlar. Bunu da bir misal ile izah ede

yim. Bunlar bu suretle mal alırlar, malı toplu 
alır ve aldıkları malın içinde kendilerine sipa-

I "iş edilen vasıfta olmıyanlar çıkar. Bunları 
'cinden çıkarıp burada satarlar. Bu muamelede 

I bir kazanç hâsıl olursa onun vergisini vermek 
I mecburiyetindedir. Fakat hiç böyle bir mua-
J mele yapmadan, mal almış ve doğrudan doğru-
I ya göndermiştir, kazandı mı, kazanmadı mı bi-
I 'enleyiz. Nasıl beyanname verecek. Onun için 
I rica ediyorum bu madde sarihtir, olduğu gibi 
I reye konsun. 

AHMET KEMAL SÎLÎVRÎLÎ (İstanbul) — 
I Arkadaşlar, Kazanç Vergisindeki adaletsizliği 
I düzeltmek için ve müsavat üzere bir Kazanç Ver-
I gisi tenim etmek için gerek hükümet ve gerek 
I Meclis, Gelir Vergisi Kanunu namı altında bir 
I kanun yapmayı muvafık bulmuş ve biz de bugün 
I bu kanunu müzakere ediyoruz. 

Fakat gerek Türk imalâtçısı, gerekse Türk 
I müstahsili, Türk tüccarı bu kanunun ismi çık-
I tığı günden beri büyük bir ıstırap ve isparmos 
I geçirmektedir ve ben: şimdi anlıyorum ki bu tüc-
I carlar tamamen haklıdırlar. 
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7. — DİSİPLİN CEZASI 

2, — istanbul Milletvekili Ahmet Kemal Si-
MtiHH hakkinda disiplin cezası uygulanması. 

AHMET KEMAL SiLİVRİLl (İstanbul) — 
Arkadaşlar, Gelir Vergisi kanunumu yapıyoruz, 
tüccarları tahdit mi ediyoruz, yoksa Türk tücca
rım tamamen öldürmek için tor yol mu arıyoruz. 
Allah aşkına olsun iyi düşünün, vicdani hareket 
«din. Şimdiye -kadar olduğu gibi Toprak Kanu
nu gibi, Varlık Vergisi kanunu gibi, Orman 
kanunu gibi yüz kızartıcı bir kanun yapmayalım. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) —. Heps- do 
! iyi kanunlardır onlar. 

AHMET KEMAL SiLİVRİLl (Devamla) 
— Hiç de iyi kanunlar değildir, eğer iyi kanun
lar olsa -idi kabili tatbik olurdu, hükümet bun
ları nasıl tadil edeceğim diye üç senedir Komis
yonlarda uyutmazdı. (Yü/ kızartıcı kanun Mec
listen çıkmaz sesleri1). 

Ben böyle söylüyorum ve ısrar ediyorum. Yüz 
kızartıcı «kanundur. 

BAŞKAN — Meclisten yüz kızartıcı kanun 
çikmaz. Kemal Bey sözünüzü geri alın. 

AHMET KEMAL SİLİVRİLÎ (İstanbul) — 
İzah edeyim. Bir kilo çürük zeytin tanesine, 
üzerinde 50 liralık odun, iki metre kereste bulu
nan bir dönüm orman alınırım? Bu, yüz kızar
tıcı değil de nedir ? 

BAŞKAN — Muaheze etmeyin. Meclisten 
yüz kızartıcı kanun çıkmaz. Bu sözü geri alıyor 
musunuz 1 

AHMET KEMAL SiLİVRİLl (İstanbul) — 
Almıyorum. 

BAŞKAN —Tekrar size İhtar ediyorum. Sö 
zünüzü geri âlın. Yoksa hakkınızda lâzımgelen 
muameleyi tatbik ederim. 

Sözünüzü geri alınız. Meclis yüz kızartıcı ka-
-nün yapmaz. Yapılan kânunların her biri zama
nın ihtiyâcına müstenit kanunlardır. Rica ede
rim, sözünüzü geri almazsanız hakkınızda mua
mele yapmaya mecburum. (Soldan hata oldu 
sesleri) (Gürültüler). 

Müsaade buyurun, itidal ve sükûnete ihtiya
cımız vardır. 

AHMET KEMAL SiLİVRİLl (İstanbul) — 
Benim Toprak Kanunu ve Orman Kanunu hak
kında söylediklerimden dolayı hakkımda bir mu

amele yaparsanız haksız yapmış olursunuz, bu 
• büyük bir dâvadır, geri almıyorum. 

BAŞKAN — Bir kanunu tenkit edersiniz fa
kat yüz kızartıcı deyemezsiniz, bu şekilde demok
rasi yürümez. 

Sözünüzü geri âldınız-mı-? 
AHMET KEMAL SiLİVRİLl (İstanbul) — 

Hayır, almıyorum. 
BAŞKAN — Bu memleketin ; kanunu olarak 

çıkmış olan 3 kanun hakkında ^Ytiz/kızartıe*) 
tâbirini kullanan bu arkadaşımız hakkında 'bir 
birleşim için ihraç cezasının tatbikini Yüksek 
Heyetinize teklif ediyorum. Ancak bu tekliften 
sonra kendisini müdafaa etmesi için müsaade 
veriyorum. Buyurunuz müdafaanızı yapmız. 

(Israr ediyor sesleri) 
Efendim ısrar başkadır, o fiile aittir. Şimdi 

verilen söz müdafaasına taallûk eder: 
• Ahmet Kemal Silivrili buyurun müdafaanı

zı yapınız. Müdafaa hakkınızı kullanacak'mı
sınız 1 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Müsaade 
ederseniz ben arkadaşımın yerine müdafaasını 
yapayım. 

BAŞKAN — Kendisi size bir vekaletname 
vermemiştir. Ben kendisine hitap ediyorum. 

AHMET KEMAL StElVRÎLÎ (İstanbul) — 
İçtüzük mucibince bir MiUetveKili istediği bir 
arkadaşını tevkil edebilir, heyecanlıyım, Ah
met Oğuz'u vekil ediyorum, beni müdâfaa et
sin. , 

BAŞKAN — Tüzüğe atfı nazar etmemize 
müsaade buyurun. Evet, tüzüğün 189 ncu mad
desi mucibince böyle bir cezaya uğratılmak is
tenen Milletvekilinin açıklamalarda bulunmak 
veya bir Milletvekiline bunu "yaptırmak "hak
kıdır. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Eferi&m, 
bendenizin anladığım, vasıf müspet olur veya 
olmaz, yüz ağartım dediğimiz zaman ne kaste
diyoruz, bunu bu'du mücerrette o kelimenin 
ifade ettiği mânaya bakarak vehleten tâyin 
güçtür. Yüz kızartıcı kelimelerinden, mutlaka 
atfedilen kanunların böyle olduğu veya bu'va
sıfta bulunduğunu söylemek neticesi çıkarıl
mamalıdır. Bu arkadaş şu kanunu yüz kızartı
cı bulur, görüşü budur, ama kamun kanundur. 
Kanun Yüksek Meclisin tasdikından çıkmıştır, 
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• 

hürmete lâyıktır. Ayniyle o kanunu da kendi 
görüşiyle yüz kızartıcı bulabilir. Kanun vasfını 
haizdir. Binaenaleyh burada vasıf menfi oldu 
diyerek hislerin harekete gelip bir hüküm ver
mek mi lâzımdır. Benim kanaatim odur ki mil
letlerin tarihinde de birçok hukuki kitaplarda 
da şu, şu devrede çıkan kanunlar şu, şu şekiller
de vasıfları haiz, yüz kızartıcı veya yüz ağar-
tıcı olduğu söylenebilir. Bunu .söylemek o kanu
nu çıkaran Yüksek Meclisin şahsiyeti mânevi-
yesine bir ithamda bulunulması demek değildir. 
Binaenaleyh benim ricam »arkadaşımın kullan
dığı kelimenin, kendi anlayışına göre yaptığı 
bir vasıf olarak telâkki edilmesidir. (Gürültü
ler) 

Yüz ağartıcı olunca güzel de, yüz kızartıcı 
olunca fena mı? 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) - - Ahmet bey ge
ri al, sen vekilisin. 

BAŞKAN — Ahmet bey; bir demokraside 
çıkan kanunlara yüz kızartıcı kanun denirse 
bunun sonu ne olur? Vatandaşın kanuna hür
meti kalır mı? 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Efendim, ben 
hisle hareket etmek istemiyorum. Kanun Yük
sek Meclisin tasdikmdan çıkmış olabilir. Bir 
vatandaş o kanunun kabulünde menfi rey ver
sin vermesin, hakkında yüz ağartıcı tâbirini 
kullanabileceği gibi yüz kızartıcı tâbirini de 
kullanmasında bir mahzur olmasa gerektir. Bu 
Yüksek Meclisin çıkardığı kanunun mutlaka 
yüz kızartıcı olduğu mânasına gelmemelidir. 

Dr. MAZHAR GERMEN (Aydın) — Mecli
sin çıkardığı kanuna yÜ7 kızartıcı kanun denir 
mi? 

BAŞKAN ~ Rica ederim arkadaşlar, bu gö
rüşmesiz, gösterme oyu ile olur, fakat ortadan 
kalkmış, kaybolmuş bir hak yoktur. İçtüzükte 
mütemmim müdafaa kullanılamaz diye bir hü
küm olmadığından kendisine mütemmim müda
faasını yapmak üzere söz veriyorum. 

AHMET KEMAL SİLİVRÎLİ (İstanbul) 
— Arkadaşlar, ben Meclise hakaret etmedim, 
yapılan kanunun tatbikatında müşkülât çekildi, 
dedim. Pena bir kanun yapıldı, halk bundan çok 
mütessirdir dedim. Yoksa Meclise hakaret et
mek aklımdan geçmez. Ben de bu Meclisin bir 
âzasiyım. Eğer bu sözlerimizi Reis Bey hakaret 
telâkki ediyorsa... Haşa. Ben de bu Meclisin âza-
sıvım. 
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BAŞKAN — Kemal Bey, yüz kızartıcı tâbi

rini geri alıyormusunuz?. 
AHMET KEMAL SİLİVRİLİ (İstanbul) 

— Almıyorum efendim, siz benim sözümden dön-
m iveceği mi bilirsiniz, size şunu çok evvel ispat 
etmiştim, geri alamam. (Ahmet Bey, ne fark var 
geri al sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Arkadaşı
mız kendi müdafaasını yapmış. Yüksek Meclisi-
nizce hakaret mahiyetinde telâkki edilen ve öy
le olduğu Riyasetçe de aynı suretle takdir edilen 
sözü hakkında müdafaasını kullandı. Binaena
leyh İçtüzük mucibince kendisinin bir birleşim 
Meclisten çıkarılmasını Yüksek Oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
'"•dilmiştiı. 

Ahmet Kemal Silivrilinhij Meclise ve Mec
lisin yaptığı kanunlara hakaret maddesinden do
layı. bir birleşim muvakkaten ihracına karar ve
rilmiştir. 

.MUAMMER ALAKANT (Manisa) - 15 da
kika istirahat verseniz. 

BAŞKAN —' Saat 17 de vereceğim. Buyu
run Necati Erdem. 

NECATİ ERDEM (Muğla) Sayın arka
daşlar; bir noktayı tebarüz ettirmek isterim. Dar 
mükellefiyete tâbi olanların kazançları Türki
ye'de olsa dâhi, ithalât, ihracat mallarından yap
tıkları kazanç işine şümulü yoktur. 

Arkadaşlar buyurdular ki, bir ecnebi Tür
kiye'de satın aldığı veya imal ettiği ve fakat 
satmaksızm memleket haricine ihraç ettiği mal
ları burada satılmadığı için satış bedelinin tes-
biti imkânsızdır. Böyle dediler. Eğer bu satış be
delinin tesbiti imkânsız ise bu, yalnız bu hâdi
seye münhasır değildir. 

Muhterem arkadaşlar; tam mükellefiyetli 
değil, tam mükellefiytli bir gerçek kişi bu mem-
lektte altı aydan fazla oturmuş, bu adam ec
nebi de olabilir. Burada satın aldıkları malı 
memleket haricine çıkarır da satarsa elbette 
hem Türkiye'de, hem dışarda yaptığı kazançlar 
vergiye tâbi olduğu için bu ihraç maddeleri de 
vergiye tâbidir. Onunkini nasıl tesbit edecekse
niz, harice sevkettiği ve sattığı mallar bedelini, 
bu kazancın vergi matrahını nasıl teshil ede
cekseniz dar mükellefiyete tâbi olan kimselerin 
harice çıkardıkları ve orada sattıkları malların 
bedelini ve satıştan hâsıl olacak kazancın Vergi 
matrahını da aynı suretle tesbit etmek lâzımge-

160 



B : 66 7 . 4 
lir. Nasıl olur da birini tesbit mümkündür de 
diğerini değildir? 

Arkadaşların bu mütalâası doğru değildir. 
Hattâ Komisyon bu esbabı mucibeye dayanmamış-
tır. Komisyon memlekete ecnebi parası getir
mek esbabı mucibesini ileri sürüyor. Binaena
leyh, dar mükellefiyete tâbi olanlar Türkiyeden 
satın aldıkları malları Türkiye'de satmaksızm 
dışarıya çıkardıkları ve dışarda sattıkları takdir
de satış bedelini ve satıştan hâsıl olan kârı Tür
kiye'de tesbit etmek .mümkündür. 

İSMET EKER (Çorum) — Efendim, Necati 
Erdem arkadaşımız ilk konuşmasına, bu 7 nci 
maddenin vergi adaletine muhalif olduğunu 
söylediler, Sora da sugrasını, kübrasmı yaptı
lar. Fakat .bir verginin mükerrer alınmasında 
vergi adaletinin olup olmadığını izah etmediler. 
Orada, buradan aldığı malı veya imal ettiği 
malı ecnebi memleektlerde satan ve bu satıştan 
elde ettiği kazancı cebine koyan insan bunu 
Türkiye'de elde etmiş sayılmaz. Çünkü orada 
bunun Kazanç Vergisini vermiş bulunmaktadır. 
Orada bu kazanç Vergisini verenlerin dahi bu
rada verenlerden tecridi lâzımdır. Mükerrer 
vergi yoktur. Asıl vergi adaletsizliği budur. 

Şimdi Hocanın kendi söylediği sözü tekrar 
edeyim, af buyursunlar: Geçenlerde bir izahı 
sırasmda « bilenler de söylüyor, bilmiyenler de » 
demişlerdi. Acaba kendileri hangi mevkidedir-
ler? 

NECATİ ERDEM (Muğla) — Çifte vergi 
vermenin adalet harici olduğunu kabul ediyo
rum. Fakat dün "de Komisyon Sözcüsü tarafın
dan izah edildiği veçhile 106 ncı madde muci
bince dışarda verilen vergiyi burada verilen 
vergiden tenzil ediyoruz. Kendisini mütehas
sıs mevkiine koyan ve beni bilmiyen mevkiine 
sokan arkadaşın bu noktayı bilmemesi şayanı te
essüftür. Binaenaleyh, kendisi anlamamışsa an-
lıyanlardan öğrenmesi icabederdi. 106 ncı mad
deye göre oradaki vergi buradaki vergiden in
dirilirse tekrar vergi vermek mahzuru bertaraf 
edilmiş olur. 

Yabancı memleektlere yapılan satış Türk 
sermayesidir. Türkiye'den alınan mal satılmış
tır. O mal, buradan satın alındığı gün, kazanç 
tahakuk etmiş demektir. Oradaki satış bedeli bu
radaki mala muzaaftır. Binaenaleyh, kazanç 
Türkiye'dedir. Birinci fıkra şudur : 

« Ticari kazançlarda : Kazanç sahibinin Tür-
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kiyeVe sabit bir iş • yeri bulunması veya daimî 
bir mümessil bulundurması ve kazancın bu yer
lerde veya bu mümessiller vasıtasiyle yapılan 
işlerden doğması (bu şartları haiz olsalar dahi 
ihraç edilmek üzere Türkiye'den satınaldıkları 
veya imal ettikleri mallan Türkiye'de satmak
sızm yabancı memleketlere sevk ve irsal eden
lerin bu işten doğan kazançları Türkiye'de el
de edilmiş sayılmaz.) 

Dar mükellefiyetlinin mümessili vasıtasiyb 
veyahut bir iş yeri tâyin etmek suretiyle o iş ye
rinde elde etmiş olduğu kazançlar vergiye tâbi
dir. Mümessil vasıtasiyle yapılmış kazançlar nere
de yapılırsa yapılsın, nerede satılırsa satılsın kanu
nen vergiye tâbi olduğu halde bunlardan yalnız ih
raç mallarında vergiye tâbi olmadıkları tasrih 
edilmektedir. Bu hüküm sayın arkadaşımın an
layışına mugayir bir nassı kanunidir. Eğer bu 
ihraç malı olmasaydı tam şartları haizdi, vergi 
alınması lâzımgelir. Çünkü o kazanç Türkiye'
de elde edilmiş malî bir kazançtır. Bu itibarla 
yapılan itiraz yerinde değildir. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Efendim, iş çok uzadı. Ben bu işe karışmıyacak-
tım, fakat icabetti, af buyurunuz. 

Şimdi birçok arkadaşlar diyorlar ki, ihraç 
malı vergiye tâbidir. Bu kaydı korsak, bu mem
lekete bir tek santim ecnebi parası girmez. Bir 
ecnebi Avrupa'dan kalkmış, gelmiş, üzüm ve 
fındık alıyor, bir iki ay oturuyor ve sonra al
dığı malları ambalaj yapıyor ve gidiyor. Bu 
adamdan vergi alınır mı arkadaşlar? Binaena
leyh, bu işi daha uzatmak doğru değildir. Ko
misyonun noktai nazarı çok yerindedir, millî 
menfaatlerimize uygundur, kapitülâsyon falan 
yoktur bu işte. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar, muhtelif arkadaşların konuşmaları 
bende şu kanaati hâsıl etti ; ortada bir anlaş-
mamazlık vardır. Şöyle ki, ben demek istiyo
rum ki ; eğer bu muterize içindeki hüküm ka
bul edilirse memleketimizde öteden beri yerleş
miş müesses, muhtelif ecnebi tütün alıcıları, 
meselâ Gelentobako, geritobako gibi bâzı fir
malar üzüm alıcısı veya fındık alıcısı etabli, 
yerleşmiş firmalar tam mükellefiyete tâbidir, 
ecnebi dahi olsa. Şimdi bu hüküm konunca 
bunlar etabli olmaktan çıkarak, kendilerini 
etabli olmıyan müesseseler haline getirecekler
dir. 
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Arkadaşlar, bu vergi muafiyetini bütün ec

nebilere 'bahşedilmiş değildir, etabli olanlar yer
li olsun, yabancı olsun tam mükellefiyete tabi
dirler. Eğer memlekette yerleşmişse, memleke
te yerleşme şartı olan altı aydan fazla oturu-
yorsa, etabli sayılır. Meselâ alıcı tütünün fir
maları yıllarca Türkiye'dedir ve daimî surette 
tütün alıeısıdır ve tam mükellefiyete tabidirler. 
Bu firmalar satın aldıkları mallardan dolayı Ge
lir Vergisine tabidirler. Fakat bu muaflık hükmü 
konulunca onlar da yerlesmiyen firma haline 
geçerler mahzur buradadır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli') — Efendim; Yüksek Heyetinizi 
hemen hemen bir buçuk sattan beri işgal eden bu 
mevzu Geçici Komisyonda da konuşulduğu za
man birçok münakaşalara sebebiyet verdi ve bu 
mevzu 'her tarafından incelendi, nihayet bura- • 
da bu tarzda bir hükmün sevkedilmesi hem ada
let hem de memleket menfaati bakımından mu
vafık görüldü. Ortada bir vergi muafiyeti mev
zuubahis değildir. Ortada bir mükerrer vergi
ye tâbi tutmamak meselesi mevzuubahistir. Çün
kü ecnebi şirketlerin kendi memleketlerinde ver
giye tâbi tutulacakları pek tabiî olduğuna göre 
onları burada bir vergiye mâruz bırakmamak lâ-
zımgeîmektedir. îşi bu şekilde mütalâa edince, 
ecnebilere muafiyet veriliyor, kapitülâsyonlar 
ihya ediliyor gibi sözler mesnetsiz kalıyor. Ne biz 
ve ne de bizden evvelki Hükümetlerin ve'Mecli
sin .-böyle kapitüler vaziyette imtiyazlar vermesi 
katiyen mevzuubahis değildir ve olamaz. Hat
tâ bu kürsüden kapitülâsyon kelimesinin telef fu-
y.nnun bu kanun münasebetiyle geçmesi bile doğ
ru değildir* 

Muammer Alakan t diyor ki, memleketteki' ec
nebi hastaneler vergiden muaftır, yerliler değil
dirler. Bunların da maddeleri gelecektir, mu
vazi hükümler mevcuttur. Ozaman ayrı ayrı 
görüşürüz. Ama hiçbir zaman ne Gelir Yergi
sinde ne -Kurun) i ar Vergisinde ecnebilere kapü-
tiiler vasiyetler tanımak mevzuubahis .değildir 

Demin arzettim, bilhassa 7 nci madde dola-
yısiyle ihracat muaflığında Türkiye'de yerleş
miş kimselerin muaflığı mevzuubahis değildir. 
Bu adamlar burada yerleşmiş değilerse buradan 
aldıkları malı götürüp Amerika'da veya ingil
tere 'de veya şu ve bu memlekette satacak ve vergi
sini verecektir. Şimdi buradaki .alışlarından do
la vı bunları burada vergi ve tâbi tutmak müra-
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kün müdür? Çünkü bizimkine benzer Gelir Vergisi
ni o memlekette vermiştir, bunlara bu memle
kette bir daha külfet yüklemek demektir. Bu 
bizim İhracatımızı sektedar eder. Bunu muhter 
lif arkadaşlarım muhtelif şekilde vazıh olarak 
ifade buyurdular. Kaldı ki, birkaç noktayı, 
esaslı ve fıkralara taallûk eden hususları - de
ğerlendirme mevzuu da dâhil - teknik bakımın 
dan diğer arkadaşlarım izah edeceklerdir. 

Şimdi arkadaşlar; Necati Erdem ayrıca diyor 
ki, mücerret alım yaptı, kâr tahassül etti. Eğer 
Maliyenize mücerret alımla kazanç tahassülü im
kânını verirseniz o ayrı meseledir. Fakat ka
zancın tahassül ve tekevvün edebilmesi için satı-r 
şın yapılması lâzımdır. Bunda vergicilik hukuku 
bakımından kazanç tahassül etmemiştir. Bir ar
kadaşım dedi ki, böyle birşeyi kabul edersek 
yerli olan ihracatçılar ortadan kalkar. Arkadaş
lar, 15 neneden beri, bunu izah ettiğim şu sırada 
burada yerleşmiş addedilen firmalara ihracattan 
mütevellit kârlarını vergiye tâbi tutulmamakta 
dır. Bu, bir memleket zaruretine binaen kon
muştur. Binaenaleyh biz yeni bir hüküm tedvin 
etmi}r0Taı^. Memleket zaruretleri itibariyle ve 
demin de arzettiğim gibi mükerrer vergicilik ba
kımından ecnebi firmalara burada lüzumsuz kül
fetler tahmil ederek ihracatımızı sektedar etme
mek için halen mevcut olan hükmü, Gelir Vergisi 
Kanununa almış bulunmuyoruz. 

Sonra bir arkadaşım dedi ki, dünyanın ne
resinde vardır'. Benim bildiğime göre bu tarz
da bir iki memleket vardır. Kaldı ki bunları ver
giye tâbi tutsak da «Ventilâtion» diye birşey ya
pacağız. Türkiye'de tahassül eden kısmı ayıra-, 
cağız. Bunu tahakkuk ettiren Almanya'dır. Bu
nun haricinde Yunanistan, İtalya vardır. Bü
tün memleketler ecnebi ihracatçı tacirleri muaf
lığı tanımaktadırlar. Bu vergi mükerrerliğine 
de mâni olmak bakımından çok yerindedir. Diğer 
taraftan biz bu firmalara burada lüzumsuz kül
fetler tahmil ettiğimiz zaman şimdi bu hükme 
kapitüler talan diye itiraz edenlerin ozaman 
malımız satılmıyor şeklindeki itirazlariyle kar-
şılaşacağnnız aşikârdır. Bu bir zaruretin ifadesi
dir. Esas olarak söyliyeceğim budur. Hükü
met olarak, komisyon olarak bunun üzerinde 
çok durulmuştur, nihayet bu, bugün de yaşı-
yan bir hüküm halindedir. Müstahsilin bunda 
menfaati olmadığından bahsettiler. Bilâkis bun
da müstahsilin menfaati büyüktür. Bir yerli ih-
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racûtçı tacirle, öteki de kendi memleketinde bir 
vergiye tâbi tutulduğuna göre, bunun arasında 
farklı bir vaziyet hâsıl oluyor gibi bir endişe va
rit değildir. 

Maddelere ait izahatı ilgili maddelerde arze-
derim. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, 
bendeniz ikinci defa maruzatımda ortada müm
kün olabilecek bir noktaya işaret etmiştim. Bu 
firmaların müstahsıla ikraz yapmalarını, para 
vermelerini meneden bir hüküm yoktur. Bu 
firmaların, İzmir, İstanbul hattâ daha küçük 
şehir, kasaba ve köylere kadar uzanmaması 
için mâni bir hüküm yoktur. Çünkü biri gelir
de bir ecnebi firma sıfatiyle işlerini çoğaltır ve 
ihraç tüccarı olmasını arzuladığımız Türk tüc
carına, nazaran bir kaç kuruş farkla piyasayı 
kapatırsa? Meselâ ben, avantajım var, belki 
dışarıya da vergi vereceğim, ama az vereceğim, 
bir senede, iki senede gayet uygun şekillerde 
köylüye avanslar vermek suretiyle onları bana 
bağlamak ve diğer Türk tüccarlara nazaran 
daha fazla para verimek suretiyle, bu işle işti
gal eden Türk tüccarları ekarte edemez miyim? 
Ederim. Ve yine ecnebi sermayesi olarak günün 
birinde fasit bir düşünceye saplanarak bu yolu 
tahrik etmek suretiyle, tiftik müstahsilini, ya
pağı müstahsilini, pamuk, üzüm, incir, tütün 
müstahsilini, üç yıl içinde bu şekilde ecnebi fir
ma olarak kavrayıp, onların elinden mahsulünü 
alıp, Türk tüccarının insiyatifini felce uğrata-
maz mıyım? Uğratırım. Arkadaşlar buna mâni 
yoktur. Ticaret Kanununda aynı hükümler var
dır. Binaenaleyh biz yeni bir kanun tedvin eder
ken, bu kanunu tedvin eden arkadaşlarım, ha
rici ticaretin gelişmesindeki engelin, bu gibi 
tedbirlerin bir neticei tabiiyesi olduğunu dü
şündüler mi Mîayır. Benim burada Yüksek He
yetinizin dikkat nazarını celbetmek istediğim 
nokta şudur: Mademki bu noktada uzun vadeli 
bir görüşle, günün birinde bunun fena düşün
celere âlet edilebileceğini de düşünerek diyo
rum ki; bir çıkar yol, bir formül bulamaz mı
yız? Bu işi limanlara mı, büyük şehirlere mi in-
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I hisar ettirelim Gelip benim memleketimde iş 

yapanlar hakkında, müstahsilin ayağına kadar 
gidip iş yapmasına mâni olacak hükümler mi 
koyalım! Dış ticarette Türk tüccarının inkişaf 
etmesi için Türk tüccarım da aynı hükümlerle 
takviye mi edelim Şimdi önümüzde bir yol var, 
fakat fena kullanılırsa dış firmalar tarafından 
memleketimin aleyhine dönebilir. 

[ Yine tekrar ediyorum, dış ticarette geri git
memizin sebeplerinden biri, dış ticarette serma
yenin bu şekilde mazhariyete uğramasının bir 
neticesi sayılamaz mı? Dış sermayelerin burada 
çalışmasını, kabul ediyorum, fakat bir taraftan 
bu kadar geriye gidebilecek bir ihtimali önle
mek istiyorum. Bu o maddede yoktur. Benim 
ricam odur ki; bir taraftan bu imkânı öııliye-
lim, öbür taraftan Türk tüccarının faaliyetini 
mühim şehir ve merkezlerde bir esasa bağlıya
lım. 

BAŞKAN — Bu hususta başka söz istiyen 
yoktur. 

YUNUS MUAMMER AL AK ANT (Manisa) 
— Bendenizin sözü vardır. Fakat oturuma ara
lık verecekseniz mütaakiben arzedcyim. 

BAŞKAN — Sözünüzü beş dakikada bitire-
bilirseniz buyurun. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
— Hayır efendim. 

BAŞKAN — O halde komisyon şunları tav
zih etsin.. 

Sabuncunun sorduğu sual cevaplandı. 
B bendinde (Hissesi ve benzerlerinin) tâbiri 

var. 
Dördüncü bentte (Gemi) dâhil mi? değil 

mi? 
Sonra (Bu mahiyetteki haklarından) maksat 

nedir? 
Nihayet muhtelif bentlerdeki (Değerlendir

me) mevzuunu mahallî tereddüt görüyorlar. 
İsterseniz bunu teneffüsten sonraya bıraka

lım. O müddet zarfında hazırlarsınız. 
15 dakika sonra toplanılmak üzere Oturuma 

son veriyorum. 
Kapanma saati : 17 
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ÎKÎNCÎ OTUEUM 
Açılma saati: 17,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER: Sait Koksal (İsparta), Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. I 
ALİ ALAYBEK (Maliye Bakam adına) — 

Efendim; 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (B) 
bendinde «Benzerlerinin)» denmiştir, umumiyet 
itibariyle bu gibi idare meclisi reis ve azalarına 
hakkı huzur, aidat ve temettü hissesi, ikramiye 
tevzi edilir. Bunların dışında tahsisen ücret 
verilir şeklinde Ödeme yapma varit değildir. Bu 
itibarla bunları içine alacak şekilde kanundaki 
madde ifade edilmiştir. İkinci nokta; değer
lendirme şudur: Kanunumuzda ücretler ve ser
best meslek kazançlarının kıymetlendirilmesini 
bahis mevzuu olmaktadır. 

Vergi hukukumuza yeni giren bir terimdir. 
Maksat şudur: Istahkaklarm Türkiye 'de tahak
kuk ve Türkiye'de ödenmesi asıldır. Fakat bâzı 
hallerde yabancı memleketlerde ödenen bir pa
ranın Türkiye'de bir müessesenin hesaplarına, 
geçirilmesi, masraflarına kaydedilmesi ka
bildir. Binaenaleyh bu Türkiyenin mamelekin- | 
den çıkmış bir para olması itibariyle bu da na- I 
zarı itibara alınmıştır. Bu sebeple Türkiye'de 
tahakkuk eden ve Türkiye 'de ödenen denmemiş, 
Türkiye'de bir masrafa kaydedilmesi denmiş
tir. 

BAŞKAN — Ücret faslının 4 numaralı kıs
mında «Gayrimenkul sermaye iştiraklerinde bu 
mahiyetteki hakların Türkiye'de kullanılması» 
denmiştir. Bundan maksat nedir? 

ALİ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, gayrimenkul sermaye irat
ları, tasarısının 54 ncü maddesinde tas
rih ve tesbit edilmiştir. Maddenin buna ait olan 
bendinde, gayrimenkule taallûk eden ve bina 
arazi dışında başkaca haklar da bu mahiyette 
telâkki edilerek vergi mevzuuna alınmıştır. 
Bunlar da intifa ve irtifak haklarıdır. Bunlar
dan başka tesisat, demirbaş eşya, mefruşat, alâ
meti farika, ticaret unvanı, ve saire gibi hak- | 
lar vardır. Bunların da kiraya verilmesinden ! 

I elde edilen iratlar vergi mevzuuna alınmıştır. 
Bunu, hükümde bir bir saymamak için, bu 

mahiyetteki haklar, tâbiri kullanılmıştır. Pro
jenin buna ait bölümünde sarahat vardır. 

BAŞKAN — Gemi tâbiri gayrimenkule dâhil 
midir? 

ALİ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı Temsil* 
cisi) — Hayır efendim dâhil değildir. 

Deniz Ticaret Hukuku, İcra İflâs Kanunu 
bakımından bâzı muameleler dolayısiyle gayri
menkule benzerlik arzederse de Ticaret Kanu
nunun 20 nci maddesi hükümlerine göre, gemi 
alımı ve satımı ve kiralanması sarahaten mua
melâtı ticariyeden maduttur denildiğine göre, 
biz Gelir Vergisi Kanununda gemilerin kiralan
masını, ticari mahiyette addetmek suretiyle 
bu kısımda mütalâa ettik. Binaenaleyh gayri
menkul mahiyetinde telâkki edilmemiştir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Şimdi efen-
I dim; bir türk tüccarının Amerika'da, Ingilte-
I re'de, Fransa'da ve sair yerlerde daimî bir iş 

yeri var. Bu iş yerinde yaptığı muamele şu; 
oranın mamul maddelerini alıyor, ya bize gön
deriyor ve yahut da başka yere gönderiyor. Ya
hut mamul madde almıyor da, mevaddı iptida
iye alıyor, bunu satmak üzere bize veyahut baş
ka yere gönderiyor, Oralarda, yani bulunduğu 
yerlerde; İngiltere'de, Fransa'da şurada, bura
da ; Gelir Vergisine veya buna mümasil bir Ka
zanç Vergisine tâbi midir, değil midir? Bunu 
sarahatle ifade etmelerini rica ediyorum. 

ALİ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi)— Efendim; merkezi Türkiye'de bu
lunan bir müessesenin yabancı bir mem
lekette şubesi varsa, bu noktadan yabancı 
memlekette dar mükellefiyete tâbi olur. Bina
enaleyh o memlekette istihsal etmiş olduğu ka
zancı üzerinden Gelir Vergisine tâbi olur. Yani 

I oradaki kazancına inhisar etmek şartiyle, mer-
! kezi yabancı bir memlekette bulunan bir ya-
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bancı şirketin buradaki şubesi de yalnız bizim 
memleketimizde elde ettiği kazanç üzerinden 
Gelir Vergisine tâbi tutulur. Bu, mahdut mü
kellefiyettir, Kurumlar Vergisinde buna dair 
hükümler vardır. 

KAMÎL GÜNDEŞ (Kayseri) — Ben onu 
sormadım, dar mükellefiyeti de sormadım. Ben 
bu maddenin tamamen tersini soruyorum. Bu 
madde ecnebilerin buradaki muafiyetini göste
riyor, ecnebi memleketlerde de Türk'lere ait 
muafiyet var mıdır, yok mudur? 

ALÎ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Bu ihracat muaflığı ile ilgili bir vazi
yettir. Vergi hukuku ve reel görüş itibariyle 
yapılan beynelmilel anlaşmalarda ve sairede, 
dünyanın hiçbir yerinde vergi mükerrerliğine 
mahal vermemek bakımından ihracat, vergi 
mevzuu içerisinde mütalâa edilmemektedir. Bi
zim müessesemizin İngiltere'de bir şubesi bulu
nur ve oradan bir mal satın alıp da ihraç ede
cek olursa bu müessesemiz orada vergiye tâbi 
olmaz. Bu, 19 ucu asırdan beri böyle devam 
edipgelmektedir. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Bunu öğren
mek istiyordum, mesele yoktur. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Benim ri
cam, daha ziyade hukukçu arkadaşların cevap
landırmasına taallûk edecekti, bilmem arkada
şım cevaplandırabilir mi? 

BAŞKAN — Amelî bakımdan cevap verir
ler. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Efendim, 
yedinci maddenin birinci bendinde (Kazanç sa
hihinin Türkiye'de sabit bir iş yeri bulunması 
veya daimî bir mümessil bulundurması. . .) di
yor. Kanunu Medeninin hükümlerine göre mü
kellefin burada yerleşmiş olması şarttır. Tica
ret Kanununu alâkalandıran kısım ise, Türki
ye'de sabit bir iş yeri bulunan veya daimî mü
messil bulundurup ticaret siciline kaydedilmiş 
müessesei ticariyedir. Ticaret Kanununun tarif 
ettiği şekilde mi muhakeme yürütülecektir? 

ALÎ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı temsil
cisi) — Efendim, mesele hakikî şahıslara 
taallûk eder. Hakikî şahıs ya tam mükellefiye
te, ya dar mükellefiyete tâbidir. İkametgâhı 
burada ise ve altı aydan fazla olmak üzere bu
rada ikamet ediyorsa - istisnalar baki kalmak 
şartiyle - Türkiye'de yerleşmiş sayılacaktır ,o 
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j şahsın gerek Türkiye'deki, gerekse hariçteki 

kazancı vergiye tâbi tutulacaktır. Fakat kendisi 
Türkiye'ye hiç gelmiyen ve altı aydan fazla 
Türkiye'de ikamet dahi etmiyen kimsenin Ge
lir Vergisine tâbi olması için Türkiye'de mü
messil bulundurması şarttır. İş yeri bulunmaz 
veya komivuvayyajörler vasıtasiyle satış ya
par veyahut taahhüt işine girerse o firma ver
giye tâbi olmıyacaktır. O komivuvayyajör de 
vergiye tâbi olmıyacaktır. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Onu anlı
yorum. Türkiye'de daimî bir iş yeri bulunan 
kimse Türkiye'de ikamet ediyor sayılacak mı
dır? 

ALİ ALAYBEK (Maliye Bakanlığı adına) 
— Hayır, sahibi ikamet etmiyorsa şahsi bir 

I vergi olduğuna göre bu iş ticari kazanç bakı
mından Türkiye'de ikamet etmiyen bir şahsı 
ne suretle vergilendirebiliriz? Şayet ikametgâhı 

I Türkiye'de ise bunun ticarethanesi olup ol-
I madığma dahi bakılmaz. Türkiye'de mutlak ola

rak vergiye tâbi tutulur. Yalnız burada iş ye
ri vardır, ikametgâhı yabancı memlekettedir. 

I Yalnız burada iş yeri vardır veya firmanın mü-
I messili bulunuyor. Bu itibarla burada istihsa-
I linin kazancı üzerinden vergiye tâbi tutulacak

tır. 
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 

— Muhterem arkadaşlar, şunu memnuniyetle 
I arzetmek isterim ki. uzun saatlerden beri esasi t 

bir vergi reformu olan Gelir Vergisinin, ecnebi 
I sermayedarlara muafiyet temin edecek olan kısmı-
I m, tam Meclisin malı olarak, bir parti mücadelesi, 

bir parti zihniyeti takip edilmeksizin, münaka-
I şa ve müzakere etmekte bulunuyoruz. Halk Par-
I tililerden hatiplerin büyük bir kısmı evvelâ be

nim arzettiğim noktai nazarı terviç buyurdular. 
I Ona mukabil Demokrat Partiden bir arkadaş 
I bu noktai nazara iştirak etmedi. Bir kere Bü-
I yük Meclis bu meseleyi bir Meclis meselesi ha-
I linde ele aldıktan sonra, en güzel yolu bulaca-
I gına itminanım vardır. Bu itminanladır ki bir 
I kere daha huzurunuza çıkmış ve anlaşılmadığı-
I m gördüğüm bâzı hususları tekrar tavzih ar-
I zusunu izhar etmiş bulunuyorum. Bâzı arkadaş-
I ların konuşmalarından meselenin kendileri ta-
I rafından anlaşıldığı ve meselenin mahiyetine 
I nüfuz edilmediği ayan beyan görünüyor. Sa-
I yın Kocaeli Milletvekili Abasıyanık arkadaşı-
I mut yaptıkları itirazda dediler ki; ihracattan 
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vergi almak teklif ediliyor. Bir adam gelecek. I 
Türkiye'de mal mubayaa edecek, bundan vergi 
isteniyor, bu nasıl olur? istediğimiz bu değil
dir arkadaşlar. Muafiyetten istifade ediyor di
ye itiraz ettiğimiz bu değildir. Malûmu âliniz 
Gelir Vergisi mükellefleri iki kısma ayırmak
tadır. Birinci kısım tam mükellefiyete tâbi 
olanlar, ikinci kısım da dar mükellefiyete tâbi 
olanlardır. Dar mükellefiyete tâbi olan kısım
lardan bahseden yedinci maddenin birinci ben
dinin son fıkrası diyor ki, 6 aydan fazla Tür
kiye'de oturanlar, Türkiye'de mümessil bulun
duranlar, daimî ikametgâhı olanlar dahi ihra
cat yaptıkları takdirde ihracattan mütevellit 
kazançları kendi gelirlerinden hesap edilmez 
ve bundan Gelir Vergisi vermezler, diyor. Za
ten bu bent kalkmış olsa ve bizim dediğimiz 
kabul edilmiş olsa dahi Abasıyanık arkadaşı
mızın dediği gibi, İhracat Vergisi almak mev
zuu bahis değildir. 

Sonra, bir defa, iki defa memlekete gelip 
de muhtelif mallar alanlar, götürenler de ver
giye tâbi olacak değil. Ancak bunların haricin
de daimî surette Türkiye'de oturan, iş yerleri 
olan. mümessilleri bulunan ticarethaneler ih
racat yaptıkları takdirde bu ihracattan dolayı 
Gelir Vergisi vereceklerdir. 

Bir arkadaşımız, Sayın İsmet Eker, vergi 
prensiplerinden bahsettiler. Biz vergi prensip
lerinin, bu yedinci maddenin birinci bendinin 
son fıkrasının kaldırılmasını âmir olduğunu 
telâkki ediyoruz. Gelir Vergisinin prensiplerin
den birisi de, her memlekette kazanılan gelirden, 
o geliri kazanan gerçek kişilerin vergi vermesi
dir. Fakat burada muafiyet veriyoruz. Binaen
aleyh prensip bilâkis bunların dahi vergi ver
melerini emreder. Bütün vergilerde beynelmilel 
bir kaide olarak kabul edilen prensip bütün ka
zananların vergi vermesidir. İkinci prensip, bir 
Devletin İstiklâline müessir olan ikinci prensip, 
bu hükümler dâhilinde vatandaşlarla ecnebilerin 
aynı vergiyi vermeleridir. Bir memleket içerisin
de vatandaşların başka türlü, ecnebilerin başka 
türlü vergiye tâbi tutulmaları bir nevi imtiyaz 
yaratır. Böyle olduğu zaman bunun birçok huku- ! 
ki neticeleri olur. Halbuki misallerle izah ettiği
miz gibi Türk ticarethaneleri harice ihracat yap- ' 
tıkları zaman bu ihracı yapmaktan mütevellit 
kazançları umumi gelirleri arasında hesap edil
diği halde, yabancı firmalar bu yedinci madde- ı 

.1949 0 : 2 
nin şu fıkralarından istifade ederek Türk vatan-
daşlaırndan ayrılarak vergi vermiyeceklerdir. 
Demek ki bu muafiyetin, bu yedinci maddenin bi
rinci bendinin son fıkrasının değiştirilmesi lâzım
dır. 

Dedim ki, bu Gelir Vergisinde ecnebilere bir 
çok muafiyetler veriliyor, bunun başlıcası da bu 
yedinci maddedir. Bundan sonra Kurum Vergi
sinde ecnebi hastane ve mekteplerine de bu şe
kilde muafiyetler veriliyor. Sayın Maliye Bakanı 
hayır, böyle birşey yoktur diyorlar. Bakanlar 
Milletvekillerini tekzip ederlerken daha dikkatli 
olmalıdırlar. Benim burada söylediğim sözlerde 
bir fikir hatası olabilir, kanaat hatası olabilir, 
fakat bir hâdise olarak arzettiğim şeyler için 
gayet dikkatli hareket ederim. Bundan evvel bir 
Ticaret Bakanı da Muammer Alakant'm sözleri 
varit değildir demişti, fakat ertesi günü Manisa 
Halk Partisi Başkanlığından, Halk Partisi Genel 
Sekreterliğine gelen telgrafta, hayır Muammer 
Alakant'm hatası yoktur, Bakanın vardır diyor
du. 

Huzurunuza gelecek Kurumlar Vergisi tasa
rısında, sarahaten, ecnebi hastanelerin, ecnebi 
mekteplerin Kurum Vergisinden muaf olduğu 
söylenmiyor, ama cemiyetler tarafından işletilen 
hastaneler, mektepler Kurum Vergisinden muaf
tır deniyor. Bizzat Cemiyetler tarafından işle
tilenler vergiden muaftır deniyor. Hepiniz takdir 
buyurursunuz ki, ecnebi hastanelerin hepsi d« 
bir cemiyet tarafından işletilmektedir. Fakat 
Türklerden 3-4 doktor bir araya gelir, onlar 
tarafından işletilir. Keza Türk mektepleri birer 
şirket haline gelir, Kurum Vergisine tabidirler. 
Halbuki ecnebi mektepler ecnebiler tarafından 
işletildiği için vergiye tâbi değildir. Bunun bi
rinci merhalesi karşımıza çıkmıştır. Buna bir 
çare bulmak lüzumuna kaniim. Bâzı arkadaşla
rım bu hususta kâfi derecede hassasiyet göster
diler. Yine millî hassasiyetinden şüphe etme
diğim Recai Güreli arkadaşıma da hatasının 
bu hassasiyet noksanlığından olmadığını, tica
ri işleri bilmemesinden tevellüt ettiğini hatır
latmak isterim. Bu işlerin nasıl gittiğini etra-
fiylc bilmediklerinden, memlekete bundan za
rar geleceğini zannediyorlar. Bendeniz ticaret 
işleriyle uğraşmış, onun içinde çalışmış bir ar
kadaşınızım. Bendeniz daima toprak mahsulle
rinin kıymetlendirilmesi ve ihracatımızın en 

ı büyük kolaylıklara mazhar olması için uğraşan 
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bir milletvekiliyim. Eğer teklif ettiğim noktai 
nazarın kabulü halinde ihracatımızda bir güç
lük olmuş olsaydı ve ecnebi sermayelerin mem
leketimize girmemesi mevzuubahis olsaydı, el
bette böyle bir teklifte bulunmuş olmazdım. 
Bundan evvelki maddede, ecnebilerin kendi 
memleketlerindeki gelirlerinden dolayı vergiye 
tâbi tutulmaması hususunda fikrimi izhar et
tim. Demek ki bir ecnebi düşmanlığı yoktur. 
Ecnebilerin memletimize gelip burada oturma
larını ve memleketimizin varlığına hizmet et
melerine yarıyan tedbirlerin alınmasını istiyo
rum. Eğer bunda ecnebileri korkutacak bir şey 
olsaydı elbette bunda kendi kendime bir tezada 
düşerek burada teklif etmezdim. 

Mükellefiyetlerin takririnden içtinap edebil
mek için Türkiye'de bulunan ecnebi şahısları 
Gelir Vergisine tâbi tutuyoruz, sebep olarak bu
nu ileri sürdüler. Sayın Maliye Bakanı da bu 
kanaatte olduğunu beyan etti. Biz bu kanunda 
daha evvel kabul ettik ki, hariçte bulunan bir 
Türk, o memlekette Gelir Vergisi verirse, Tür
kiye'de vereceği gelir vergisinden, o memleket
te ödediği Gelir Vergisi tenzil edilir. Aynı hü
küm ecnebi mevzuatta da vardır. Eğer bir ec
nebi Türkiye'de Gelir Vergisi verirse onun mem
leketindeki kanun mucibince bu vergi, orada 
vereceği vergisinden tenzil ediliyor. Benim va
tandaşım Türkiye'de Gelir Vergisi verirse, 
onun verdiği Gelir Vergisi, kendi ana vatanında 
vereceği vergiden tenzil edilir, diyor. Şimdi ni
çin Gelir Vergisi almıyayım. Bütçeme koymıya-
yım. Ve ben bunu yapmakla vatanımda kurula
cak şirketleri ecnebi şirketlerle rekabet haline 
getireyim. 

Gelir Vergisi nedir.? Ne ithalat ve ne de ih
racattan alman muamele ve gümrük resmidir. 
Gelir Vergisi, bütün memleketlerden hâsıl olan 
kazançtan hâsıl olacak muayyen bir gelir, bir 
pursantajdır. 

Tütün şirketlerinden bahis buyurdular. Ev
velâ tütün şirketlerinin, Gelir Vergisi ile alâ
kası yoktur, Kurum Vergisi ile alâkalıdır. Son
ra onların Gelir Vergisine tâbi olmaları dahi as
la tütün şirketlerinin jbir zarara sokacak değil
di?. 

Tütün Şirketi; hariçteki büyük şirketlerin 
birer şubesidir. Meselâ Amerikan Tobako ser
mayesi, dışardan gelen bir şirkettir. Gelir, Tür- t 
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kiye'den tütün mubayaa eder. 36.Ö kuruşa mal 
ettiği tütünü, temsil ettiği ihracat müessesesi
ne gönderir, bu müessese bu suretle mal ettiği 
tütünler için oraya kendisi uygun bir nispet 
koyar. Ana şirkete gönderir. 

Şimdi biz bu kaydi kaldırmakla ne yapıyo
ruz? Bu kabil şirketler bu kanunda değil, Ku
rumlar Vergisinde mevzuubahis olacaktır. Ye
ri İzmir'de ve İstanbul'da bulunan bir Ameri
kalı tüccarı, dar gelir vergisine tâbi tutaca
ğız, sene nihayetinde bilançosunu göreceğiz. 
Türkiye'deki kâr ettiği bir nispet üzerinden 
vergi verecek, bir türk tüccarı ne kadar vergi 
veriyorsa o da verecek. Binaenaleyh, ecnebi 
şirketlerin bu yüzden mutazarrır olacağı ve 
memleketimizden kaçacağı hakkında asla bir 
tehlike mevcut değildir. Bu tasarı Komisyon
da uzun uzun mevzuubahis edildiğinden, bu
nun üzerinde artık konuşulacak başka birşey 
kalmadığından bahis buyurdular. Bu, B. M. 
Meclisine karşı ileri sürülecek bir delil olarak 
ikame edilemez, ikame edilecekse, her tasarıda 
bu esbabı mucibe ikame edilmelidir. Gelir Ver
gisi Komisyonunda ben de âza olarak bulun
dum. Zaman geldi ki, bir tek üye ile ekseri
yet temin edildi. Hükümetin teklif ettiği mad
deler büyük değişikliklere uğradı. Bunlar ola
bilir. Bunlar B. M. Meclisinin, B. M. Meclisi 
olarak, parti mücadelelerinden azade olarak 
çalışmaya başladığı zaman ne kadar güzel ka
rarlar getireceğinin, bir misalidir. Bu tasarmın 
üzerinde Hükümet on sene çalışmış olabilir. Ko
misyon geceli, gündüzlü çalışmış ve bu hale ge
tirmiş gibi bir noktai nazar, bir delil burada 
ikame edilemez. 

Arkadaşlarım, hulâsatan mâruzâtım şunlar
dan ibarettir : Klâsik olarak her memlekette 
kullanılan gelirden her şahıs vergi verir. Bu 
Vergiyi Türkiye'de kazanan şahıs ecnebi de ol
sa verecektir. 

İkinci prensip; Türk ve ecnebi vergi ver
mekte müsavidir. Eğer bir memlekette ecnebi 
olan bir şahıs o memleektin vatandaşı kadar 
vergi vermezse, o memlekette tam bir istiklâl 
yoktur. Kapitülâsyon diyoruz, bunun burada 
telâffuzundan içtinap ediyoruz. Buna ait ta
rihimizde misaller vardır. Bir vakit, Fransız
lar Türkiye'ye dokuma mensucatı sokmak is
temişler, bunlara siz şu kadar Gümrük Resmi 
veeeksiniz denmiş, bir İtalyan balık ticareti 
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yaptığı zaman şu kadar resim verecektir, de
nilmiş. 

Bugün ne yapıyoruz? Umumi olarak, bir iş 
yapan bir Türk vatandaşını tâbi tuttuğumuz 
mükellefiyete, kanun nazarında aynı işi yapan 
ecnebi firmaları tâbi tutmuyoruz. 

Bu işle alâkadar hususlar Kurum Vergisin
de gelecektir. Bundan bir zarar olmıyacağını 
beyan eden arkadaşlarımız, harici ticaret işle
riyle uğraşmamış ve onun neticelerini hesaplıya-
mamış olan arkadaşlardır. Bendeniz de bu Ko
misyonda bir buçuk senedir âza olarak çalıştım 
ve iktisadi mevzularda daima konuşan, çalışan 
bir arkadaşınızım. Bilhassa bunlarda tereddü
de düşmemenizi rica ederim. Katiyen ecnebi 
sermayesi kaçmaz, bir tehdide mâruz değildir 
ve bir zararı yoktur. 

Eğer onlar da kâr yaparlarsa bu yaptıkları 
kâr için sene nihayetinde bir Türk firması gibi 
beyannamesini verecek, kendisi dar mükellefi
yet içerisinde kalacaktır. Onlara da bir mu
afiyet kabul etmiş oluyoruz. Onlara bu dar mü
kellefiyet şekli kâfi derecede bir muafiyet ve 
cemiledir. Bunun da fevkine çıkıp, büsbütün 
istisnaya gitmekte asla menfaat yoktur. Her 
partiden olan muhtelif arkadaşlarımız bunun 
üzerinde durdular, belirttiler. Türk ticarethane
leri onların rekabeti karşısında çalışamaz hale 
geleceklerdir. Bugün güzel bir kararın neticesi 
olarak çıkarmak durumunda bulunduğumuz ge
lir tasarısının içinde bu ecnebilere tanınan mu
afiyetler, kötü esaslar olarak kalacak ve kötü 
bir zemin ve vasat olarak hukuki mevzuat ara
sına serpilecektir. Bunların kötü tesirleriyle 
az zaman zarfında karşı karşıya geleceğiz. 

Belki ilk günlerde bunun tepkileriyle hepi
miz müteessir olacağız. Onun için bu maddeyi 
bir kere daha Komisyona havale edelim. Ko
misyon bu mesele üzerinde tetkikte bulunsun. 
Büyük Meclisin âmir kararı tecelli etsin. Bu 
karar gerek hukuk bakımından, gerek iktisadi 
bakımdan vatandaşlarla ecnebiler arasında, ec
nebiler lehine bir fark olmamasiyle tecelli 
edecektir. Bu karar Komisyonda incelendikten 
sonra, Büyük Meclisi ve bütün efkârı umumi-
yeyi tatmin edecek bir çarei hal bulunmamasına 
imkân yoktur. 

Bu hususta hazırladığımız bir takriri Meclis 
Riyasetine takdim ediyoruz. 

Çok ümit ediyordum ki, bu takriri takrir et-
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meye ihtiyaç kalmıyacak. Çünkü Maliye Ba
kanı daha 5 nci maddenin konuşulmasında, bu 
maddenin 7 nci maddede konuşulacağını söyle
mekle halledileceği ümidini bize vermiştir. Bu
rada konuşan hatiplerin ekseriyetinin mütalâa
ları nazarı itibara alınırsa üyelerin çoğunluğu
nun bu işte kararsızlığını görürüz. 

Arkadaşlar, burada Birinci Büyük Millet 
Meclisinin vârisleriyiz. Kapitülâsyonları ilga 
eden Birinci Büyük Millet Meclisinin vârisleri 
olarak bu mesele üzerinde hassasiyetle durma
nızı ve aykırı bir karar vermemenizi rica ede
rim. 

FEYZULLAH USLU (Manisa) — Arkadaş-
larım, tatbikatta yanlışlıklara mydan verilme
mesi için bâzı hukuki tezatların olduğunu gör
düğümden, bu hususun açıklanmasını komisyon
dan rica etmek üzere kürsüye gelmiş bulunu
yorum. 

Şimdi tasarıya göre tam mükellefiyet esası, 
Türkiye'ye yerleşmiş olmaktır. Bundan da ne 
kasdedildiği dördüncü maddeden anlaşılıyor, 
ikametgâhı Türkiye'de olanlar, bir takvim yılı 
içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan 
fazla ikamet edenler. 

Dar mükellefiyetin noktai hareketi de, Tür
kiye'de yerleşmiş olmamaktır. 7 nci maddenin bi
rinci bendinde, kazanç sahibinin Türkiye'de sa
bit bir iş, yeri bulunması veya daimî bir mümes
sil bulundurması ve kazancının bu yerlerde ve
ya fcu mümessiller vasıtasiyle.... 

Şimdi arkadaşlar, ikametgâh, gerçek veya 
mânevi şahsın hukuki faaliyetini icra edebilme
si için bir merkez aramak ve bulmak ihtiyaç ve 
zaruretinden doğmuştur. Medeni Kanunun 19 
ncu maddesinde yazılı olduğu veçhile ikametgâhı 
yerleşmek niyeti ile oturduğu yerdir. Bir 
adamın birden fazla ikametgâhı olmaz. Fakat 
altında ticari ve sınai müesseseler bunun dışın
da tutulmuştur. Halbuki mevzuata ve ticaret 
Kanunumuza göre ibir de ticari ikametgâh var
dır. Demin söylediğim 4 ncü madde Medeni Ka
nunun 19 ncu madde ve mütaakıp maddelerini 
içine aldığına göre demek ki, ticaret hukukunu 
da içine almış demektir. Böyle olunca bir yerde 
daimî mümessili bulunan bir müessese orada 
yerleşmiş ve orada ikametgâh kurmuş sayıla
caktır. Ticaret hukukuna göre orada yerleşmiş, 
orada ikametgâh tesis #tmi§ olan dar mükelle-
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âyetin nokta! hareketi olan yerleşmemiş olmak- i 
la nasıl izah, telif olunacaktır! Bu hukuki fikir- j 
leri yanyana getirince insan bir tezatla karşı 
karşıya kalıyor. Komisyondan rica ediyorum.; 
burada, yerleşmiş olmıyan gereçk kişileri kas-
detmiş olmalarına göre, daimî bir iş yeri bulun
durmayı yani ticari mânada yerleşmiş olan, yer
leşmiş sayılmıyacak mı? Buriu açıklarlarsa vazi
yet tevazzuh etmiş ve tatbikatta da birtakım 
güçlükler bertaraf edilmiş olur. 

Teknisîyen arkadaşım; gayrimenkul mükel
lefiyetine taallûk eden kısımları tadat ederken 
alât, edevat işletmesini de gayrimenkul haklar 
meyanında saydılar, halbuki bendenizce alât ve 
edevat işletme menkul mülkiyeti içerisine gi
rer. Bunun yerinde konuşulacağını ifade ettiler, i 
Ben de bu hususun zapta geçmesini sağlamakla i 
iktifa ediyor, münakaşayı asıl yerine bırakıyo
rum. 

BAŞKAN — Sabuncu. | 
ÎSMAÎL SABUNCU (Giresun) — Efendim, j 

müsaadenizle meselenin iyice anlaşılması için I 
size tüccarlar arasında geçen muameleyi arzede-
yim, siz de kararınızı ona göre verirsiniz. Fa
kat bu üzerinde durulmaya değer birşey değildir. 

Burada bir noktaya yüksek dikkatinizi celbet-
nıek isterim. Bu Gelir Vergisi münasebetiyle 
tüccarlar toplanmış ve bu hususta bir de bülten 
neşretmişlerdir. Bunda bu maddeye dokunan 
hiçbir mütalâa yoktur. Eğer böyle olmasa kapi-
tülâsiyon gibi birşey bulunsaydı buna emin olu
nuz onlar bu mahzuru bizden çok daha iyi gö
rürlerdi. 

Yine tütünden misal alacağını; üzüm ve in
cir de olabilir. Müstahsıldan tütünü kim alır? 
Ya ecnebi bir müessese veya mümessili veya bir 
Türk. Ecnebi mümessil aldı, maddenin paran
tezle gösterilen fıkrası diyor ki, (Türkiye'de sat-
maksızın yabancı memleketlere sevk ve irsal edi
len). 

Şimdi burada bir nokta kalıyor. Muammer 
Alakant arkadaşımız diyor kî, kambiyo beyanın
da; bunun üzerine % 3 - 5 birşey kor. Bu yüzde
yi ister kor, ister koynıaz. Belki kendisi tâbi 
olduğu müesseseden bir maaş alıyor, burada ça
lışıyor, yahut da bir komisyonla çalışıyor. Ko
misyonla çalışan ecnebi slacağı gibi bir Türk de 
olabilir. îsminî burada vermiyeceğim, büyük 
mikyasta tütün alan, fakat kendi hesabına de- 1 
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yapan memleketimizde bir Türk tüccar vardır 
ki, kim olduğunu bilenler de içinizde çoktur. Bu 
zat, tüzel olsun, gerçek olsun, emeğine muka
bil aldığı ücreti elbette defterinde göstermek mec
buriyetindedir. Belki yanlış gösterir. Fakat be-
raeti zimmet asıl olduğuna göre doğru gösterdi
ğini kabul edersek bu miktar defterde yazılıdır. 
fakat kendisi bu tütünün ne kadar doğruluğunu 
bilmez. Binaenaleyh bu vaziyette o şahıs yahut 
müessese aldığı komisyonu gösterecek ve başkaca 
kendinin gayrimenkullerde geliri varsa ceme-
decek ve bu kanun mucibince vermesi lâzımgelen 
beyannameyi verecektir. Bir de tütünü muba
yaa eden Türk tüccarıdır. Tüccar müstahsıldan 
aldığını topladı, manüple etti. Burada Türk ol
sun, ecnebi olsun, bu malı ihracatçıya satarsa, 
satış bedelini defterine yazacaktır ve kân defter
de gözükecektir. Ama satış muamelesi bu su
retle tekemmül etmiştir. Yahut.da tütünü al
mıştır, satamıyor. Berlin'le muhabere etti, Se
nin hesabına bunu Berlin'de satalnn malı gönder 
diyorlar. Malı gönderdi. Tütün orada satıldı, 
giriş fiyatiyle, patış fiyatı arasında bir fark ta-
lıassül etti. Ondan dolayı orada Gelir Vergisi 
verdi ise buradaki beyannamesinde kân göster
mekle beraber orada ödediği vergiyi de bildire
cek ve tevsik ettiği takdirde bu ödediği kısım 
burada tahakkuk ettirilmesi gereken vergiden dü
şülecek. Eğer geride bizim kanunumuza naza
ran nispetimiz daha yüksekse bir vergi farkı alı
nacaktır. Eğer kanunun mahiyeti benim anla
dığım gibi ise anlaşılmıyacak bir tarafını gör
müyorum. Madde yeniden encümene gitsin, ka
pitülâsyona giriyor, girmiyor, ben bunları an
lamıyorum. Bunun açık kalan bir tarafı var 
mı? Türk tüccarına rekabet ediyor, ecnebiye 
muafiyet veriliyor gibi şeyleri ben görmüyorum. 
Meselâ Amerika'lı bir firmanın burada bir mü-

I messili var. Ne yapacak? Burada tütün aldı, bu
nu gönderecek. Burada bu adam ne kâr ettiğini 
bilmez ki, Bizden alır, Yunanistan'dan alır 
fabrikasına gönderir, bunlar sigara haline gelir 
ve bilâhara satıldıktan sonra, hammadde fiyaatı 
ile satış fiyatı arasında bir fark tahakkuk eder 
ve bu fark üzerinden, memlektinde vergisini 
öder. Peki buradaki adam ne üzerinden Gelir 
Vergisi verecek? Baştan da arzettiğim gibi, 
eğer tütünü bizden ihraç eden komisyon almışsa 
elbette Malîye bunu kaçırtmaz ve kaçırtmaması 
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lâzımgelir. Onun muhaberesini defterlerini ve 
sairesini tetkik eder, eğer böyle bir vaziyet tes-
bit edilirse burada tahakkuk eden komisyondan 
dolayı vergisini alır. B^akat satışın ne olacağını 
bilmiyen ve ne kâr- ettiğini bilmiyen bir adam
dan ne alınacak? Bu, nasıl tesbit edilir? Onun 
iyin anlaşılmıyacak bir nokta göremiyorum. Ka
nunu sabote eder gibi böyle mütemadiyen, uzu fi 
uzadıya istiklâlimiz tehlikededir, vatan tehlike
dedir, nıalıvoluyoruz, harap oluyoruz gibi. Ben 
böyle bir vaziyet görmüyorum. Böyle şey olsa 
biz de hassasiyetle üzerinde dururuz. 

Sonra hastaneleri karıştırdılar, onun da ye
ri burası değildir, yeri geldiği zaman kaçmış bir 
menfaatimiz varvı orada ineedn inceye münakaşa 
ederiz. Mesele aydınlanmıştır, kifayeti müza
kere hakkında bir önerge takdim ediyorum, ka 
bulünü rica ederim. 

MALİYE BAKANİ İSMAİL BÜSTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, Muammer Alakant 
arkadaşımızın söz alması üzerine bendeniz de 
söz almak mecburiyetinde kaldım. Evvelâ bana 
'birtakım hata, sevap isnat ettiler. Daha evvel 
beyanatım sırasında demişim ki ; bu mesele ko
misyonda da uzun boylu konuşuldu, etraflı şe
kilde münakaşa edildi. 

Hakikaten üzerinde müzakere cereyan etti. 
Muammer Alakant arkadaşım aynı fikirleri ha
raretle müdafaa ettiler. Yoksa komisyonda ka
bul edilen bir meselenin burada aksi olamaz di
ye bir mütalâa ileri sürülmedi. Sonra; komis
yonda verilen kararlar nassı kati değildir. Eğer 
böyle olmuş olsaydı Heyeti Unıunıiyede bir 
maddenin müzakeresine lüzum kalmazdı. Bu, 
malûmu ilân kabilinden bir şeydir. 

Şimdi arkadaşlar; bu mevzu hakikaten çok 
konuşuldu ve bundan evvelki izahatımda, bu ec
nebi firmaların ihracatından mütevellit kazanç
larından alınacak vergi mevzuu üzerinde etraf
lıca izahatta bulundum. 

Arkadaşını burada vergi usullerinden bahset
tiler ve lırir memlekette kazanç tahassül etmişse, 
temin etmişse ondan vergi alınmıyaeak mı de
diler. Elbette alacağız, fakat mücerret ihraç ile 
kazanç tahassül etmemiştir, bana aksini iddia 
edebilirler mi? 

Sonra birinci beyanatımda şunu izah ettin» 
ve dedim ki; bunun kapitülâsyonla katiyen alâ
kası yoktur. Bu basit bir mevzudur, burada 
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böyle bir şeyin bahis mevzuu olması doğru de
ğildir. Meselâ ingiltere'de bunlar hakkında bir 
ihraç muaflığı vardır diye İngiltere kapitüler 
mahiyette haklar veriyor diyebilir miyiz? Ar
kadaşım izah etsin. 

Mesele şudur : Burada yerleşmiş olan ecnebi 
firmalar hakkında ihracat muaflığı mevzuuba-
his değildir. 

Bir Türk tüccarı böyle bir muamelede İn-
gilterede'de aynı muaflığa mazhardır. Şimdi, 
burada bir mubayaa yapan tüccar aldığı malı 
Amerika'da İngiltere'de satıyor, orada bura-
dakinden daha ağır bir mükellefiyete tâbidir. 
Simdi bir daha bunu burada mükellefiyete tâ
bi tutmak demek ona lüzumsuz külfetler yük
lemek demektir, eğer böyle yaparsak bu adam 
kalkacak buradan bilhassa tütün mevzuunda 
yanımızdaki Yunanistan'a gidecektir, çünkü 
orada böyle bir mükellefiyet yoktur. Niçin bu 
mevzuda bu kadar ısrar ediyoruz. Bunda niçin 

.bir türk tüccarını mükellef kılıyoruz da bir ec
nebi şirketine favori tanıyoruz diye bir formül
den bahsediyoruz. Yanlıştır arkadaşlar. Zaten 
bu adamlar kendi memleketlerinde vergiye ta
bidirler. Tekrar ediyorum, burada kendisini 
tekrar vergiye tâbi tutsak dahi netice vermiye-
cektir. Çünkü kazancın burada tahassül etti
ğini kabul etsek dahi eninde sonunda memleke
tinde ödediği vergiyi tenzil edeceğiz. Bu for
maliteler olsa olsa bu adamın buradan muba
yaa yapmasına mâni olacaktır. Halen bu hü
küm yaşamaktadır. Niçin şimdiye kadar Türk 
tacirlerinin bu kadar müdafii kesilen arkada
şımız Kazanç Vergisinin mahiyeti kapitüledir 
diye bir müracaatla bir teklifle karşımıza gel
memiş bulunuyor. (Kâfi, kâfi sesleri). 

Sonra, bir noktaya daha temas edeyim: Be
nim hata ettiğimi ifade buyurdular. Ben de ha
ta ederim. Maliye Bakanlığını üzerime almakla 
hatadan salim olduğumu ifade etmiyorum. 

Ama, tekrar ediyorum; bahsettikleri Kırım
lar Vergisindedir. Orada ecnebi Devlet ve mü
esseselerine bunu bahşediyoruz. 

(Kâfi, kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Yal-

ııız bir nokta hakkında, Peyzullah Uslu'nun sor
duğu sualin tavzihi için Komisyon Başkanına 
söz vereceğim. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, tatbikatta ehem-
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miyetli olabilir diye bir noktayı tavzih etmekte 
fayda vardır. 

$im&i, hakikaten Kanunu Medeninin 19 ncu 
maddesinin son fıkrasında; « Ticari ve sınai mü- | 
esseseler bu hükümden müstesnadır » der. Bu, | 
ancak ticari ikametgâh mevzuundadır. j 

Gelir Vergisi ise bildiğiniz gibi, ve birinci 
maddesinde açıkça yazıldığı üzere, şahsi bir 
vergi olması itibariyle ticari ikametgâh ile 
alâkası yoktur. Mükellef olan şahsın, şahsan 
yerleşmiş bulunduğu şahsi ikametgâhı esas
tır. Yani ecnebi bir memlekette oturan ve Tür
kiye'de oturmıyan ve bu kanunda yazılı şe
kilde Türkiye'de yerleşmiş olmıyan bir kimse
nin Türkiye'de ticari müessesesi ve bu ticari 
müessesesi bakımından ticari ikametgâhı olsa 
bile bu kanun bakımından Türkiye'de yerleşmiş 
sayılmaz. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter, maddenin reye konmasını 

teklif ederim. 
Giresun Milletvekili 

î. Sabuncu 

BAŞKAN — Görüşmenin yeterliğini kabul 
edenler... etmiyenler... Kabul edildi. 

Şimdi diğer önergeleri okutuyorum.: 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim veçhile 7 nci maddenin 

birinci fıkrasında «Bu şartları haiz olsalar. . . > 
diye başlıyan fıkranın çıkarılmasını teklif ede
rim. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen izah edildiği üzere, saatlerdir tar

tışmalara sebep olduğu halde müspet bir neti
ceye ve telâkkilerde anlaşmaya imkân hâsıl ol
mayan 7 nci maddenin yeniden tetkikten geçi
rilmesi için Komisyona havalesini arz ve tek
ili ederiz. 

Manisa Kayseri Kütahya 
M. Alakant K. Gündeş A. Gürsoy 

BAŞKAN — Çıkarma teklifi daha geniş ol-
<teğu için VehbkSarıdal'ın öneçgesini reye ko-
yaoûğım. Kabul -edenler... Etmiyeııler.., öner-
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ge reddolunmuştur. 

Muammer Alakant'm, yedinci maddenin ko
misyona iade edilmesini istiyen önergesini oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... 

i Önerge reddolunmuştur. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

j Sabit iş yeri 
SEKÎZÎNCt MADDE — 7 nci maddenin 1 

numaralı fıkrasında yazılı sabit iş yeri, Vergi 
Usul Kanununun hükümlerine göre tâyin edilir. 

Daimî mümessil 
Aynı maddede yazılı daimî mümessil, bir hiz

met akdi veya ticari vekâlet ile temsil edilene 
I bağlı olup onun nam ve hesabına müddetli ve

ya mütaaddit ticari muameleler ifasına yetkili 
bulunan kimsedir. 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar 
aranmaksızın, temsil edilenin daimî mümessili 
sayılırlar -. 

I 1. Ticaret Kanununa göre tüccar memuru 
ve mümessili durumunda bulunanlar; 

2. Masrafları devamlı olarak kısmen veya 
tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen 
müessese hesabına konsinyansiyon suretiyle 

satmak üzere devamlı olarak mal bulunduran
lar. 

Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda 
temsil etmesi, daimî mümessillik vasfını değiş
tirmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul olunmuş
tur. 

İkinci kısım 
I Muafiyetler ve istisnalar 

Birinci Bölüm 
Esnaf muaflığı 

Vergiden muaf esnaf 
I DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Gelir Ver

gisinden muaftır. 
Bir kimsenin bu vergi karşısında esnaf olup 

olmadığı, 10 ve 11 nci maddelerde yazılı umu-
I mi ve hususi şartlara göre tâyin olunur. Bu şart-
• lardan her hangi birini haiz olmıyanlar, esnaf 

I muaflığından faydalanamazlar. 

-m 
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Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 

10 ncu maddede yazılı iş yeri kirası ile 11 nei 
maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak 
tatbik edilir; diğer şartlar ortaklardan her bi-
rinde ayrı ayrı aranır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, do

kuzuncu madde bence kendini takip eden mad
delere atıf yapmak suretiyle işin içinden çıkıyor, 
ne demek istiyorlar anlamıyorum. Lütfen izah 
etsinler. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Aşağıdaki mad
delerde ne demek istendiği anlaşılıyor,. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Bu madde ile 
kendinden sonraki maddelere atıf yapılarak 
cümle bitiriliyor. 

BAŞKAN — Madde, aşağıdaki maddelerle 
tekemmül ediyor. 

Başka söz istiyen yoktur. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Esnaf muaflığının umumi şartları 
ONUNCU MADDE — Esnaf muaflığının 

umumi şartları şunlardır : 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulun

mak (işinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak; 
seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutuklu
luk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dola-
yısiyle geçici olarak bilfiil işinin başında bu
lunmamak bu şartı bozmaz, ölüm halinde iş sa- j 
hibinin dul eşi veya küçük çocukları namına j 
işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil iş j 
başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz.) 

2. İş yerlerinin senelik kira yekûnu 720 li
rayı aşmamak (Kira gayrisâfi irattan aşağı ola-

. maz. Kira bulunmıyan hallerde gayrisâfi irada 
itibar olunur. İratları 1 . I . 1940 tarihinden 
evvel konmuş olan binalarda, gayrisâfi iradın 
'bir buçuk misli alınır.); 

3. Ayrıca ticari kazancı dolayısiyle Gelir 
Vergisine tâbi olmamak; 

2 ve 3 numaralı fıkraların hükümleri takvim 
yılı başındaki ve yeniden işe başlıyanlar için ise 
başlama tarihindeki duruma göre tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Buradaki mevkuf hık ve mah- i 
kumluk; tutukluluk ve hükümlülük diye düzel
tilmiştir. 
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MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK 

SAL (Kocaeli) — Efendini, ikinci fıkranın Ko
misyona iadesini rica edeceğim. Burada « İşyer
lerinin senelik kira yekûnu 720 lirayı aşmamak 
( Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz kira bulun
mıyan hallerde gayrisâfi irada itibar olunur. 
İratları 1 . 1 . 1940 tarihinden evvel konmuş olan 
binalarda, gayrisâfi iradın bir buçuk misli ab 
nır ) diye bir fıkra vardır. Burada gerçek ki 
rasınm Gelir Vergisine esas olması lâzımdır, asıl 
budur. Şimdi Millî Korunma kanunu ile bağlı 
bulunulduğu için o zaman bu şekilde derpiş edil
miştir. Yalnız orada iki vaziyet derpiş edilmiş
tir, biri 1940 dan evvel ve sonra ve 5020 numa
ralı Kanundan sonra olmak üzere üç nevi devre 
vardır. Kazanç Vergisinin tadili dolayısiyle bu 
mevzu Komisyonda çok konuşulmuş ve bir for
mül bulunmuştu. Biz bunu tadil edip yeni bir 
formül bulması için Komisyona iadesini rica 
ediyoruz. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim bir 
sualim var, biliyorsunuz Yüksek Mecliste kabuî 
edilen belediye vergi ve resimlerine ait son ka
nunda kontrat mecburiyeti kaldırılmıştı. Halbu 
ki bu maddeden öğreniyoruz ki yer yer bu mec
buriyetler iade ve ihdas olunmaktadır. Hazır 
madde encümene alınmışken bunun da tetkik 
edilmesini rica ederim. 

MALİYE BAKANİ İSMAİL RÜŞTÜ AK 
SAL (Kocaeli) •-- Bunu bilmiyorum, madde Ko
misyona alındığına göre bittabi her cihet etra-
fiyle incelenecektir. 

BAŞKAN — Madde Komisyona alındığına 
göre mesele kalmamıştır. 

11 nci maddeye geçiyoruz. 

Esnaf muaflığının hususi şartları 
ON BİRİNCİ MADDE — Esnaf muaflığının 

işin nevi ve mahiyetine göre değişen hususi şart
ları şunlardır : 

I - Küçük ticaret işlerinde: 
1. Toptancı olmamak (Müstahsıldan, tüccar

dan, kurumlardan satın aldıkları veya ithal ey
ledikleri mahsûllerle emtiayı tüccara, esnafa, ku
rumlara ve kamu idare ve müesseselerine satan
lar veya ihraç edenler toptancıdır. Müstahsıldan 
topladıkları malları dükkân açmaksızın satan
lardan bir takvim yılı içindeki satışlarının tu
tarı 30 000 lirayı aşmıyanlar toptancı sayılmaz); 

2. Perakendecilerde tüccardan, kummlar-
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dan bir takvim yılında satın aldıkları veya it- i 
hal ettikleri emtianın tutarı 60 000 lirayı aşma- | 
mak (perakendeciler doğrudan doğruya müsteh- j 
like satış yapanlardır. Bunların yıllık tutarı j 
30 000 lirayı aşmamak üzere tüccara, esnafa, 
kurumlara, kamu idare ve müesseselerine toptan | 
«atış yapmaları perakendecilik vasıflarını değiş
tirmez.) ; 

II - Küçük sanat ve inşaat işlerinde : 
1. Satın alman iptidai madde ve yardımcı 

malzemenin yıllık tutarı 40 000 lirayı aşmamak; 
2. Gelir Vergisine tâbi tüccara, kurumlara 

ve kamu idare ve müesseselerine ücretle yapılan 
işler mukabilinde bir takvim yılı içinde alman ı 
ücretlerin tutarı 20 000 lirayı aşmamak;; 

3. Hem kendi hesabına inşaat ve imalât hem ı 
de 2 numaralı fıkrada yazılı olanlara ücretle iş 
yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alman 
ücretlerin iki katı ile satın alman iptidai madde 
ve yardımcı malzeme tutarının yekûnu 40 000 li
rayı aşmamak; 

I I I - Nakliyat işlerinde : 
1. a) Kara nakliyatında; iş sahibinin 3 

taneden fazla otomobil, veya kamyon veya oto
mobil ve kamyonu veya 10 dan fazla arabası ol
mamak; 

b) Su üzerindeki nakliyatta: iş sahibinin iş
lettiği nakil veya cer vasıtalarının rüsum tonilâto 
tutarı 300 tondan fazla olmamak; 

2. Tüccara, kurumlara ve kamu idare ve 
müesseselerine yapılan hizmetler mukabilinde 
bir takvim yılı içinde alman bedellerin tutarı 
40 000 lirayı aşmamak; 

- IV - Tavassut işlerinde : 
Tavassut işlerinde bir takvim yılı içinde alı

nan ücretlerin tutarı 5 000 lirayı aşmamak; 
V - Küçük maden işletmeleri ile taş ve kireç 

ocaklarında, tuğla harmanlarında, kum ve çakıl 
istihsal işlerinde: Bir takvim yılı içindeki satış
ların tutarı 60 000 lirayı aşmamak. 

" ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar, bu madde esnafların Gelir 
Vergisinden hangi derecelere kadar muaf oldu-
gTO? göstermektedir. Bir esnaf, 60 bin liraya 
kaslar ciro yaparsa gelir vergisinden muaftır, 
es?w*î ve l i s ine tâbi oluyor. Biliyorsunuz ki, 
Tüvk parasının iştira kıymeti bugün çok dü
şüktü c, mal fiyatları yüksektir, buna göre ya
pılacak cirolar daima yüksek miktar irae ede
cektir. Meselâ ben bir kaç gün evvel piyasada 
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bir tetkik yaptun, bu tetkikimi yüksek huzuru
nuzda arzetmek istiyorum. 

Yenişehir'de, Ulus'ta, Hacıbayram'da ve 
Hamamöııü'nde çalışan birkaç bakkalla, birkaç 
kunduracı ile ve birkaç manifaturacı -üe temas 
ettim. Bunların yaptıktan cirolar, ufak esnaf 
oldukları halde, 60 bin liradan çok yüksektir. 
Bir bakkalı ele alalım. 10 bin lira sermayesi 
olan bir bakkal mağazasında şeker, pirinç, sa
bam, zeytin yağı, sade yağ fasulye, nohut, mer
cimek, bulgur, makarna, un, pirinç ve zeytin 
satmaktadır. Bunun yanında daha birçok mad
deler vardır. Bu maddelerden ufak miktarda 
olanlarını nazarı itibara alıyorum. Yalnız şu 
okuduğum maddeler üzerinde yapteğım tetkika-
tiB neticesini arzedeeeğim: 

Bu birkaç yerde temas ettiğim bakkallardan 
edindiğim intiba şudur: Bir bakkal bir senede 
3,600 - kilo şeker sarf etmektedir. Bu günde 10 
kilo tutar. Bu 10 kilo şekeri bir bakkal her za
man için satabilir, asgari bir miktardır. 3,600 
kilo şeker bugünkü fiyatiyle 7,200 - liradır. 

Pirinç; bunu da asgari 3,600 kil© olarak teh-
min ediyorlar; 110 kuruştan 3,800- lira eder. 

Sabun; fazla kullanılan bir meta olduğu hal
de fakir halk daha fazla kullanamadığı için 
ancak günde beş kilo kadar bir sabun sarfiyatı 
yapabilmektedir. Bu da ayda 1,800 kilo eder ve 
tu tan 2,700 - liradır. 

Zeytinyağı; her gün 10 kilo zeytin yağı sar-
fedildiği kabul edilmektedir. Bundan fazla sa
tanlar da vardır. Fakat bu arzetüğim vasati
leridir. 3 600 kilo 280 kuruştan 9 000 lira, sade 
yağ, 10 kilo sade yağ satılamıyor, 7 - 8 kilo 
olarak kabul ediyorlar 2 500 kilo, bugünkü fi
yatla 15 000 lira tutuyor. 

Fasulya 3 600 kilo 1 800 Ura, 
Nohut 2 000 » 1 0 0 0 » 
Mercimek 2 000 » 1 000 » 
Makarna 3 600 » 2 500 » 
Konserve 3 000 liralık kadar satılacağı 

tahmin ediliyor, xm, bu da on kilo »olarak kabul 
ediliyor, fırınlarda yapılan ekmek hariçtir, 
3 600 kilo 2 000 lira peynir 3 000 Mlo 6 000 li
ra. Yekûn 60 900 liradır. 

Ufak bir bakkalın bir sene zaafında sattığı 
bu şeyler yalnız zaruri ihtiyaç maddeleridir... 
Bunun haricinde daha birçok maddeler de bu
lunmaktadır. Şu halde ufak sermayeli bir bak
kalı böyle Gelir Vergisine tâbi tutmak meebu-
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riyetinde kalırsak bunun altından kalkmanın 
imkânı yoktur. Çünkü 60 bin liralık ciro ya
pan bir bakkal işletme muhasebesi tutmak mec
buriyetinde kalacaktır. Bu defteri tutmak Sa
yın Maliye Bakanı arkadaşımızın geçen gün 
izah ettikleri gibi basit bir şey değildir. Bu al
dığı maddeleri defterin bir tarafına sattığı 
maddeleri de defterin diğer tarafına yazacak, 
aradaki farkı tesbit edecek, envanter yapacak, 
aradaki bu fark kârı gösterecek. Bunu böyle 
söylemesi gayet kolaydır ama defter tutmak 
meselesi o kadar basit bir şey değildir; tutu
lacak olan bu defterlerin bir de tasdikli olma
sı şarttır, geçen gün kanun tümü üzerinde ko
nuşulurken, bir arkadaşım, lâalettâyin bir def
tere yazacaktır, onun üzerinden muamele ya
pılacaktır, istediği zaman kalemi alır, yazar, 
dedi. Bu böyle değildir, noterlikten musaddak 
bir deftere yazacaktır. Bunu bir bakkal yaza
maz, bir kâtip tutmak mecburiyetindedir. Bu
gün bir kâtip, bir bankada çalışan bir kâtip, 
akşamları birkaç saat çalışmak için aşağı yu
karı 100 - 150 lira ister. Bu parayı bir bakkal 
veremez. 

60 bin lira ciro yapan bir esnaf defter tut
maya tâbi değildir. Bu esnaf 60 bin liralık ciro
dan ne kazanır? Tesbit ettiğime göre yüzde on
dan fazla kazanamaz. Çünkü bunlar zaruri ih
tiyaç maddeleridir. Şekerden 2 yahut 3 kuruş 
kazanır pirinçten nihayet 5 kuruş, âzami 10 ku
ruş kâr edebilir. Sabun fire veren bir şeydir % 
10 ya tutar ya tutmaz. Zeytin yağı akıcı bir 
maddedir. 

Şimdi bu şekilde mütalâa edildiğine göre 
ancak % 10 hesap edilmektedir ki bu suretle 6 
bin lira bir kâr temin etmiş oluyor. 

Bu kârdan ne masraf yapıyor : 
Bu bakkal mahallelerde bulunduğuna göre 

asgari ayda 50 lira kira ile bir dükkân tut
maktadır, şu halde 600 lira dükkân kirası mas
rafı vardır. Ayrıca Tanzifat, Tenvirat Vergisi 
olarak 120 lira vermektedir. Bir de tezgâhtar 
bulundurmaktadır, bugün bu tezgâhtara mu
hakkak ki 100 liradan aşağı verilmez, aşağı bu
lunamaz, şu halde 1 200 lira da bu tutuyor. Ay
rıca orada elektrik ve su sarfetmektedir, bu 
masrafı da 180 lira kabul edelim, çünkü elinde 
makbuzları var ona göre hesap edilmektedir. Bü
tün bu saydığım masrafların yekûnu 2 100 lira 
tutmaktadır. Bunu 6 000 liradan çıkarınca ge-
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riye 3 900 lira kalmaktadır. Bundan, bir aile
nin 5 nüfuslu olduğunu kabul ederseniz kendi
sine ne kaldığını yüksek Heyetinizin takdirine 
bırakıyorum. Bendeniz, şu teklifte bulunuyo
rum. Ufak esnafı defter tutmaya mecbur eder
sek büyük müşkülâta mâruz kalacağız. Bu 
miktarın 100 bin liraya çıkarılması her halde 
daha iyi bir hareket olur, kanaatinde
yim. Şimdi bu bakkad misali, kunduracılara, 
tuhafiyeciler ve manifaturacılara ve is
pirtolu meşrubat satanlara da teşmil 
edilebilir. Meşrubat satanlar % 5, tütün satan
lar % 2 bey'iye ücreti almaktadırlar. Bunla
rın fiyatları yüksek olduğu için ciro miktarı 
daha yüksek olur. Bunları da nazarı itibara 
alarak * bu miktarın 100 bin liraya çıkarılmasını 
teklif ediyorum. Diğer maddelerin de bu arzet-
tiğim şekilde 40 binin, 60 bin liraya, 20 binin 
30 bin liraya, tekrar 40 bin'in 60 bin liraya çı
karılması muvafık olur. Bunlar için bir tak
rir veriyorum. 

Ayrıca, 11 nci maddenin ikinci fıkrasında 
perakendecilerden, tüccardan, kurumlardan, 
bir takvim yılı içinde satın aldıkları veya ithal 
ettikleri emtianın tutarı deniyor. Burada müs
tahsil dan alman mallar zikredilmemektedir. 

Şimdi müstahsıldan da patates, fasulye, no
hut, mercimek ve saire gibi birçok şeyler alabi
lir. Muhakkak bunların bir yerden alınması lâ-
zımgelmez. Onun için buraya müstahsil kelime
sinin de ilâvesini teklif ediyorum. 

KÂMİL GÜNDEŞ (Kayseri) — Sayın ar
kadaşlar; esnaf Gelir Vergisine tâbi değildir. 
Bu konuşma konusunu teşkil eden madde de, 
birinci ve ikinci fıkralariyle, kimlerin esnaf nl-
duğunu tâyin ediyor. Toptancılar, alelûmum 
esnaf değildir. Perakendecilerde de cirosu 60 
bin liraya kadar olanı esnaftır, diğeri esnaf de
ğildir, deniyor. 

İkinci fıkra üzerinde sayın arkadaşım güzel 
konuşma yaptı. Ben bunlara birşey ilâve edecek 
değilim. Yalnız toptancıyı tarif ederken- bu, 
çok şümullü tarif edilmiş ve bunun içine birçok 
esnafın girmiş olduğunu izah edeceğim. Toptancı 
burada şöyle tarif ediliyor: «Müstasıldan, tüe-
cardanj kurumlardan satın aldıkları mahsulü 
veya emtiayı esnafa, tüccara, kurumlara veya 
Devlet müesseselerine satanlar.» Demekki iki un-

! sur vaı. 
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1. Müst&südan, tüccardan, kurumlardan sa

tın alacak, 
2. Aldıkları emtia ve mahsulü tüccara, es

nafa, kurumlara ve Devlet müesseselerine sata
cak; yani müstehlike satmıyacak. 

Şimdi hepiniz hatırlarsınız ki, arkadaşlar, 
mevaddı ibtidaiyesi olan memleketlerde kitre, de
ri, tiftik, cehri ve saire alanlar var. Bunların 
ufak bir dükkânları olur. Müstahsil buraya de
ri, buğday ve saire getirir ve bâzı esnaflar da 
ufak mikyasta bunları toplarlar. Tabiî bu müs
tehlike satılan birşey değildir, tüccar metaldir. 
Yapak, tiftik, cehri, kitre. Bunu bizzarur tüc
cara, toptancı dediğimiz adamlara satarlar. Yap
tıkları muamele nedir? 20 - 30 - 40 000 liralık iş
ler. Bunun kazancı da takdir buyurursunuz ki, 
cüzi birşeydir. Şimdi kanunun fıkrası buna ya
kın birşey kabul etmiş ve ancak gezgincileri ka
bul etmiş. Yani dükkân açmaksızın ve cirosu 
30 000 lira olursa toptancı değildir diyor. Şimdi 
bu kabîl esnafın dükkânı oldumu, bunun cirosu 
5 bin lirada olsa Gelir Vergisine tâbidir. 

Onun için bu gibi esnafları toptancılıktan çı
karmak için, buradaki (dükkân) kelimesini çı
karmak lâzımdır. Bunu çıkarırsak şöyle olur; 
müstahsıldan, tüccardan, kurumlardan satın al
dıkları veya ithal eyledikleri mahsullerle emtia
yı tüccara, esnafa, kurumlara ve kamu idare ve 
müesseselerine satanlar veya ihraç edenler top
tancıdır. Ben takririmde de arzedeceğim gibi, şu 
kısımları çıkararak bunlardan bir takvim yılı 
içindeki satışları tutarı 30 000 lirayı aşmıyanlar 
toptancı değildir diyerek tashih edersek, o zaman 
arzettiğim hakiki bu küçük esnafı toptancılık 
vasfından kurtarmış oluruz. 

Bu 30 bin lira az mı? Çok mu? Diye başka 
bir arkadaşımız bunun üzerinde duracaktır. Bu 
ayn bir meseledir. Bence hakiki esnafı toptan
cıdan ayırmak için bu «dükkân» meselesini mu
hakkak buradan çıkarmamız lâzımdır. 

Sonra arkadaşlar; bâzı ticaret erbabı vardır 
ki, bunlar tüccardan alır esnafa satar. Meselâ: 
Demir, saç, ayakkabı çivisi gibi, vilâyetlerden 
alır. kazalarda esnafa satar, müstehlike satmaz, 
müstehlik demiri ne yapar, saçı ne yapar?. 

Bunların cirosu yekûnu da 20 - 30 - 40 bin 
lira":arasmdadır. Bunların kazançları ise ancak 
maişetlerini teminden ibarettir. 

Onun için bu müstahsil ibaresini buradan 

- 1' 
L'. 
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kaldırarak, gerek müstahsıldan gerekse tüccar
dan ve gerek kurullardan aldıkları emtia ve 
malısubun tutarı 30 bin lirayı geçmiyenleri es
naf olarak kabul edersek bu küçük esnafı top
tancı olmaktan kurtarırız. Eğer bu fıkrayı Ko
misyondan geldiği şekilde kabul edersek birçok 
vatandaşları, yani sırf maişetini temin ile uğra
şan vatandaşları defter tutmakla mükellef kıla
cağız. 20 bin lira cironun ne kazancı olabilir ? 
Yüzde 10, bilemedim yüzde 20 tutarı 1500 - 2000 
lira. Eğer bunu defter tutmaya mecbur edersek 
işinden ayrılacaktır. Ne olacak, memlekete muzır 
bir hale gelecektir. Vatandaşı, küçük esnafı ko
rumamız lazımdır. Bunları toptancılardan ayır
mamız lâzımdır. Toptancı denildiği zaman akla 
yüz binlerce liralık ciro yapanlar gelir. Yoksa 
20 bin liralık ciro yapan ticaret erbabı hatıra 
gelmez. Zannederim bu arzettiğim ciheti arka
daşlar düşünmemişlerdir, her halde tarif şümul
lü olduğu için esnaf toptancı içerisine girmiştir. 
Her ne kadar ikinci fıkra arzettiğim hususatı 
içine almış gibi görülürse de burada müstahsil 
kelimesi yoktur, ancak tüccarlardan, kurumlar
dan alman veya ithal edilen emtia mevzuubahis 
edilmekle, arzettiğim esnaflar buraya da dâhil 
değildir. Bu hususu temin edenleri takrir veri
yorum, kabulünü rica ederim, takdir sizlerindir. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Arkadaşlar, ben de Şahin Lâçin arkada
şımın temas ettiği bu 11 nci maddenin birinci 
fıkrasının birinci ve ikinci bentlerine temas ede
ceğim. 

Bu birinci fıkranın birinci bendinde ( müs
tahsıldan topladıkları malları dükkân açmaksı
zın satanlardan bir takvim yılı içinde satışları 
tutarı 30 bin lirayı aşmıyanlar toptancı sayıl
mazlar ) denmektedir. 

Yüksek Malûmunuzdur ki burada kasdedilen 
alışveriş, bizim Anadoluda (kırıcı) dediğimiz 
kimselerin köylüden aldıkları hububat, meyva ve 
saireyi toplayıp tüccara satmaları şeklinde cere
yan eder. Bunlar aldıkları malın kilosundan 10 
para, 20 para, bir kuruş almak suretiyle kazanç
larını temin ederler. Şimdi demek ki müstahsıl
dan topladıkları malları böyle kinci suretiyle 
başkasına devredenler, bir takvim yılı içinde 
35 bin liralık satış yaparlarsa bunlar ikinci sınıf 
tüccar addolunacak ve Gelir Kanununun içerisine 
girmiş olacaklardır. Yani defter tutacaklar, be
yanname verecekler. Buna imkân yoktur. Esa-
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sen 30 bîn liranın bu gibi kırıcılara temin edeceği 
menfaat yılda bir iki bin lirayı geçmez. Bun
ları bu kadar dar bir had dâhilinde tuttuğumuz 
takdirde perişan bir hale gelirler. Halbuki tüc
carla müstahsil arasında hakikaten mühim rol oy-
nıyaıı ve Anadolumuzda çok yerlerde tesadüf et
tiğimiz bu kırıcıları korumamız lâzımgelir. Za
ten bu maddenin istihdaf ettiği gaye bunları ko 
ramaktır. Prensip budur ama bu şekilde hede
fine vâsıl olamaz. Bu 30 bin lirayı 50 - 60 bin 
lira gibi bir hadde getirirsek bir dereceye kadar 
ekmek yiyebilmelerine imkân veririz. 

Sonra birinci fıkranın ikinci bendinde pera
kendeciler meselesi vardır. Bunlar için had 60 
bin lira olarak tesbit edilmiştir. Arkadaşlarım 
bâzı misaller getirdiler. Ben de bir misal göste
rerek bu bent üzerinde kısaca duracağım. 

Bir esnaf farzediniz ki, yalnız tekel madde
lerini satıyor. Bunun kendisine bırakacağı ka
zanç âzami % 5 tir. Demek ki 60 bin lira olursa 
bu adam 3 bin lira kâr ediyor. 60 bin lira, 5 
kere 6 otuz, üç bin lira. Bu adam biı* yılda 
3 bin lira kazanmış olacak. Ya eğer cirom 65 
bin lira olursa 3 500 lira kazanacak. Adam 65 
bin liralık ciro yaptı mı sen bu kanunun hükmü
ne tâbisiıı diyeceğiz. Halbuki gayrisâfi kazancı 
3 500 liradır. Bu zavallı adam bir şehirde otur
duğuna göre, masrafı ona göre olacak, dükkân 
kirası verecek, vergi verecek, beceremezse he
saplarını tanzim için bir de kâtip tutacak. Hal
buki bu tekel işi garantili bir şeydir, muayyen 
bir para alacak. Bu 60 bin lirajn bu şekilde mah
fuz tutarsak esnaf geçinemez hale gelecektir. 
Halbuki memleketimizde en çok alış veriş sahası
na yayılmış olan bu sınıftır. Bu kanuna bu mad
de bunları korumak için konmuştur. Fakat had 
küçük alındığı için prensip hedefine vâsıl olama
mıştır. Kaldı ki, bu perakendecilerin âzami kâr 
nispetleri % 15 tir. Fakat bunlar rekabet yü
zünden bu haddi bulamazlar ve % 5, 4 ancak 
bulurlar. .% 10 kabul etsek bile 6 bin lira kaza
nacak. 6 001 lira dediniz mi adamın yakasından 
yakalıyacağız sen de beyanname vereceksin, def
ter tutacaksın, şunu yapacaksın, bunu yapa
caksın diyeceğiz. 

Arkadaşlar; bu, doğru değildir. Bu adamları 
perişan bir hale getiririz. Hadleri biraz yükselt
mek lâzımdır ki, hakiki tüccarı bulalım ve kazan-
emdim vergi alalım. 

[.1949 0 : 2 
Bendeniz btı maddenin ehemmiyetiae binaen 

tadil edilmesini teklif ediyorum. 
BAŞKAN — Nuri özsan. 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, bi

rinci bendin birinci fıkrasında dükkân açmak-
sızın kaydına ben de temas etmek istiyorum. 
Böyle bir kaydın tasarıda yer alması sebebini 
ben de anlıyamadım, bunu mahzurlu telâkki 
ediyorum. Sebebi de şudur: 

Anadolııyu biliyoruz, küçük kasabalarda alış 
veriş çok defa para esasına değil, mübadele 
esasına dayanır. Müstahsil 3 - 5 kiloluk mahsu
lünü getirir, tüccara verir, mukabilinde bir 
mal alır, yahut da bir yıl veresiye alış veriş 
eder mahsulünü kaldırdığı zaman malını ge
tirir, tüccara teslim eder. Tüccarda toplanan 
bu malları muhafaza etmek için dükkânın bir 
tarafından depomsu bir yer bulundurmak mecbu
riyetindedir. 

Binaenaleyh, orada muhafaza ettiğinden do
layı, senin dükkânın, depon vardır diye bu kü
çük esnafı toptancı telâkki etmek haksızlık 
olur. Bir defa 30 bin lira gibi bir had .konulmuş
tur. Ciro haddi tahdit edildikten sonra, dük-

j kân açıp açmrmak kaydının tasarıda yer alma
ması lâzımdır. 30 bin liralık ciro haddi gayet 

I azdır. Çünkü bu toptancılar gayet az kârla sa
tış yaparlar. Yüzde iki, üç, nihayet beş. 30 bin 
liralık ciro yapsalar yüzde, nihayet beşten he-

| sap etsek kârı gayet mahduttur. Bunları bü-
I yük külfet altına sokmayı hatalı telâkki ederim. 

Bilhassa mübadele esasına müstenit alış veriş
lerde malı muhafaza etmekten mütevellit bir 
toptancı telâkki etmek hususu gayet mahzurlu
dur. Birçok yerlerde ihtilâfları doğurur. 

intihap bölgemde bu şekilde çok şikâyetler 
dinledim. Dükkânında müşterimden aldığım üç, 
beş kilo şeyi başkasına devrettiğim için beni 
toptancı telâkki ediyorlar diye şikâyette bu
lundular. 

Binaenaleyh Komisyonun bunun üzerinde 
etraflıca izahat vermesini, üzerinde durulmasını, 
eğer dükkân kaydının bulunmam mecburiyeti 
varsa bunu izah etmelerini ve hiç değilse bunla
ra şâmil olmamasını ve bunun için ne yapmak 

I lâzımgeldiğini ' izah buyurmalarını rica edi
yorum. 

VEHBÎ SARİDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 
! bu bölüm esnafın Gelir Vergisinden muaf oldu-? 
; ğu hükümlerini ihtiva ediyor. 10 ncu maddede 
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esnafın umumi şartları zikrediliyor. 10 ncu 
maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen umumi 
şart haddi zatında bizim memleketimizde halen 
esnaf denilen kimselerin durumuna da tekabül 
ediyor. Bu 10 ncu maddenin bir daha gözden 
geçirilmesi lâzımgeldiğini Maliye Bakanı arka-
şjmız bizzat kendileri lüzumlu gördüler. Ve 
Kamutay da bunu kabul etti. 10 ncu madde kabul 
edilmediğine göre, 11 nci maddenin de müzake
re edilemiyeceği tabiîdir. 

Fakat mademki, bir kere bu maddenin mü
zakeresine girmiş bulunuyoruz, şunları arzet-
mek ihtiyacını duyuyorum, Burada esnafı mı, 
tarif ediyoruz veyahut Gelir Vergisinden muaf 
tutulmak istenilen bir kısım küçük ticaret 
adamlarını, bir kısım küçük sanat adr mlaruu, 
bir kısım küçük nakliyecileri mi kastediyoruz•? 
Bu pek belli değildir. Bendenin şunu arzet-
mek istiyorum, eğer biz burada esnafı vergi al
mak bakımından, küçük ticaret Merinde mua
meleleri 60 000 lirayı aşmıyan kimseler praken-
deci ve esnaftırlar; 40 bin liralık; iş yapan 
küçük sanatkârlar esnaftırlar diye bunlara bir 
rakam verecek olursak zannederim Ticaret 
Kanunumuzun hükümleriyle tearuz halinde bu
lunuruz. Ticaret Kanununda sayılan ve ticaret 
işleri denilen işleri kendisine sanatı mûtade 
ittihaz eden kimseler, bu işleri dolayısiyie ta
cir addedilirler ve kendilerini sicilli ticarete 
kaydettirmek vazifesiyle mükelleftirler. Bir 
kimse ki, kendisini sicilli ticarete keydettirir, 
o kimse tacirdir. Artık o adamı esnaf addede
nleyiz. Ona esnaf adı veremeyiz. O adamın ismi 
tacirdir. Tacirler Ticaret Kanununa göre birta
kım mükellefiyetlere, vecibelere tabidirler. Me
selâ ticari defterler tutarlar. Tacir olmıyanlar 
bu gibi defter tutmakla mükellef değildir. Ta
cirler iflâs edebilirler. Gerek kendi taleple
riyle gerekse alacaklılarının talepleriyle iflâs 
muamelesi bunlar hakkında tatbik edilir. Esnaf 
hakkında ise umumi hükümler tatbik edilir. Bir 
adamı sen burada yazılı olduğu üzere, 60 bin li
radan aşağı iş yaptın, yahut üçten aşağı kam
yonun olduğu için bu kanuna göre seni tacir 
saymıyoruz dersek bir kanuni tezada düş
müş oluruz. Bu, çok mühim bir noktadır. 
bir kimesenin meslekî hüviyeti ticaret kanunu
muza göre tacirdir, mükellefiyetleri vardır; fa
kat bu kanunumuza göre tacir değildir, esnaf
tır. Hattâ Komisyonlarımızda incelenmekte 
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; olan Esnaf Dernekleri tasarısında Gelir Vergi-
i si, kanunun bu hükümlerine dayanılarak hü-
| kümler koymak yoluna gidilmiştir. Orada da 
i yine 60 bin, 40 bin, 30 bin lira gibi hadler kon-
! muştur. Şimdi arkadaşlarımız bu hadlerin az 

olduğunu ve 60 bin liranın 100 bin liraya çıka-
'• rılmasmı istiyorlar. 60 bin lira cirosu olan bir 

adamı tacir değil, esnaftır dersek Anadolu'nun 
birçok şehirlerinde tüccar kalmaz. Niğde'de 

i Nevşehir'de Aksaray'da, Bor'da ve diğer pek 
çok il ve ilçelerimizde çarşı ve pazarları dolduran 
kimselerin aşağı yukarı tamamı tacir hükmün
den çıkarlar. 

Bu tasarıya göre tacir dahi olâsalar 60 
1 bin lirc.dan aşağı iş yaptığı için o kimseyi Gelir 

Vergisine tâbi tutmak istemiyoruz, fişkal bakımın
dan bu ıları ayrı bir vergiye tâbi tutmak istiyoruz 
denilelilir. Amma bu adamın adını değiştirmi-
yelim, tacir olan bir kimseye sen tacir değil
sin demiydim. Senin ciron 60 000 liradan, hat-

| tâ isterseniz 100 bin liradan aşağı olduğu için 
i Gelir Vergisine tâbi değilsin, sana başka bir 

vergi tatbik edeceğiz diyelim. Bu başka bir me
seledir. 

Bu vesile ile şunu da arzedeyim, esna f̂ keli
mesi, tacir kelimesi bizim memleketimizde mâ
nasının tavzih edilmesi lâzımgelen terimlerin-
dendir. ötedenberi türlü ekonomik işleri ya
panlara esnaf denirdi. Hattâ büyük ticaretle iştigal 
edenlere de esnaf denirdi. Bedestanıatik esnafı, 
Mısırçarşısı esnafı. Bunlar küçük tüccar değil
lerdir. Hindistan'la, Mısır'la baharat, ticareti 
yaparlardı. Kuyumcu esnafı da küçük tacir 
değildir. Mücevherat satışı ile iştigal eden 
adamlar küçük tacir değildir. Git gide bu es
naf tâbiri yerine memleketimizde yeni bir tâ
bir tüccar tâbiri kaim oldu. Tüccar kelimesi, 
bizim lisanımızın yarattığı bir kelimedir. Hattâ 
şunu da bu münasebetle arzetmek isterim ki, 
tanzimattan sonra bizim lisanımıza girmiştir, 
tacir kelimesinin menşeini arap lisanına ait ise 
de Arapçada tacir bizdeki mânaya gdaıez. 
Fransızların komersan kelimesine mukabil biz 
tacir tâbirini koymuşuz. Büyük ticari işler ya
pan büyük mübadele işleri yapan kimselere 
hayeriye tüccarı demişiz. Esnaf yerine haye-
riye tüccarı tâbirini ikame etmişiz. Bu suretle 
tüccar tâbiri bizim lisanımıza girmiş. Ticaret 
Kanunu demişiz. Tüccarı Ticaret Kanunumda 

— 177 — 



B : 66 7 .4 
tarif etmişiz. Bunları kendilerini sicilli ticare
te kaydettirir demişiz. 

Şimdi bunlardan bir kısmına Gelir Vergisi 
bakımından esnaf diyoruz. Yanlış yollara gi
diyoruz. Onun için Komisyondan, Sayın Ma
liye Bakanından rica ediyorum, 10 ncu madde
yi bir daha tetkik için Komisyona istedikleri 
gibi bu 11 nci maddeyi de Komisyonda beraber 
tetkik etsinler. Bunu rica: ederim. 

BAŞKAN — Dinçer. 
HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bu 11 nci maddenin ciro miktarların
da hakikaten nispetsizlik mevcuttur. Şimdi 60 
bin liradan fazla ciro yapana defter tutma mü
kellefiyeti tahmil edilmektedir. Şimdi G0 001 
liradan fazla ciro yapan bir kimsenin vasati ka
zancı % 10 hesabiyle 6 bin liradır. Bunun otur
duğu yer için senevi 720 lira verdiğini kabul 
edersek, 720 lira dükkân kirası, 120 lira Tenvir, 
Teshin, belediye vergileri, yanında çalıştırdığı 
bir tezgâhtara ayda 100 liradan 1 200 lira da 
ona verirse senede aşağı yukarı bu kazancının 
iki bin lirasını içtinabı mümkün olmıyan mas
raflara verecektir. Geriye kalacak 4 bin lira. 
Bu dört bin lira ile ancak bir aile sıkıntı içe
risinde idamei hayat edebilir. 

Şimdi bir adam 4 bin lira ile geçinmek zoru 
içinde iken bir de buna defter tutmak külfetini 
tahmil edince ayda 50 veya 100 lira bir kâtip 
ücreti ödemesi icabedecektir ki bu doğru ol
maz. Ekseriyeti okumak, yazmak bilmiyene ve
ya pek az bilen bir kütleye bu mecburiyeti tah
mil edince onun ücretle adam tutması içtinabi 
gayrikabil bir keyfiyet olacaktır. Binaenaleyh 
bu sebeplerle ciro haddinin 60 bin liranın yu
karısına çıkarılması gerekmektedir. 

Ayrıca Esnaf Vergisiyle Gelir Vergisi mü
kelleflerin tâbi oldukları nispetler arasında bir 
muvazenesizlik mevcuttur. 

Şimdi iradı gayrisâfisi 720 lira olan bir yer
de bakkallık eden bir vatandaşı nazara alalım, 
bunun senelik cirosu tam 60 bin lira olsun, bu 
adam Esnaf Vergisine tâbidir. Nüfusu 100 bin
den fazla olan meselâ Ankara gibi bir -şehri na
zarı itibara alalım, 60 bin lira ciro yapan adam 
senede 576 lira vergi verecektir. 60 001 liralık 
ciro yapan tüccar ise Gelir Vergisine tâbi oldu
ğu için ayrıca defter tutmak mecburiyetinde
dir. Onun da % 10 kazanç temin ettiğini kabul 
ederek vereceği vergiyi hesap edelim : Kazan* 
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cı 6 000 lira tutacağına göre ilk 2 500 lirası 
için % 15 hesabı ile 375 lira geri kalan 3 500 
lirası için de % 20 den 700 lira da bu eder, ye
kûn 1 070 lira.. 60 000 liralık cira yapan esna
fın vereceği 576 lira, yanıbaşındaki tüccar 
60 001 lira yani bir lira fazla ciro yaptığı için. 
1 070 lira verecektir. Aşağı yukarı bir misli 
fazla. Defter tutmak mecburiyetinde olan tüc
car okuması, yazması kıt bir vatandaşsa, bu işi 
kendiliğinden beceremiyecekse kâtip tutacak 
ve senede 1 200 lira da kâtip parası bunun üze
rine binecektir. Binaenaleyh Esnaf Vergisi ile 
Gelir Vergisi arasında âdil bir nispet tesis edil
memiştir. inşallah benim hesaplarım yanlış ol
sun, beni tekzip etsinler. Binaenaleyh bu nis
petleri gözden geğirmek ve bunların, üzerinde 
tekrar durabilmek için bu maddenin de Komis
yona gitmesinde zaruret vardır. 

(Ekseriyet yok sesleri) 
BAŞKAN — Rica ederim. 8 e kadar devama 

karar vermiştik. Bu kararı bozduğunuz takdir
de yoklama yaptırır ve yoklamanın neticesini 
de muameleye korum. 

NECATİ ERDEM (Muğla) Ekseriyet yok
tur. 

(Yoklama yapınız sesleri) 
Pekâlâ. Yoklama yapacağım. Başka türlü 

devama imkân yoktur. Çünkü herkes bol bol 
söykemektedir. Gündem de doludur. Eğer ısrar 
ediyorsanız yoklama yaptıracağım. (Devam, 
devam sesleri). 

Rica ederim arkadaşlar; gündemimizde bu 
kadar kanun tasarıları beklemektedir. Komis
yonlardan da peyderpey gelecektir. Riyaseti 
müşkül vaziyette bırakmayın. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — öğle
den evvel de toplansak. 

BAŞKAN — Onu da yapacağız. Komisyon
ların elierndeki is biraz hafifleyince onu da ya
pacağız. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Mü
him meseleler konuşuyoruz. 

BAŞKAN — Evet; konuştuklarımız mühim
dir. Bunu riyaset takdir eder. 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Sayın Başkan, iş parmağa gelince değişiyor. 

BAŞKAN — îş parmakta değil, akıldadır. 
NECATI ERDEM (Muğla) — Ekseriyet ol

madan nasıl devam edilir t 
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BAŞKAN — Arkadaşımızı ısrarından vaz I 

geçmiş telâkki ederek Ahmed Veziroğlu'na söz 
veriyorum. Buyurun Ahmed Veziroğlu. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon) — Efendim, 
benden evvel, bu 11 nci madde hakkında konu
şan arkadaşların mütalâalarına tamamen iştirak 
«diyorum. 

Bununla beraber bendeniz birinci fıkranın 
birinci bendi hakkında kısaca mâruzâtta bulu
nacağım. 

Küçük ticaret işlerindeki esnaf muafiyetini 
çerçeveliyen bu madde «toptancı olmamak» 
kaydı konulmuştur. Toptancı olmıyacak ve ay
nı zamanda müstahsıldan, tüccardan, kurum
lardan aldıkları malı da bu kurumlara, tüccar
lara, resmî müesseselere satmıyacak. Esnafa, 
tüccara, kurumlara ve kamu müesseselerine sat
tığı takdirde toptancı vasfını haiz oluyorlar. 
Sonra müstahsıldan topladıkları mahsulleri bu 
gibi tüccara, kurumlara satanlar hakkında da 
30 bin lirayı aşmamak şartiyle toptancı vasfın
dan çıkarılıyor. Demek ki 30 bin bir liralık, 
müstahsıldan mal toplıyan küçük bir tacir Ge
lir Vergisine tâbi oluyor. Bendeniz bunun üze
rinde durup mâruzâtta bulunacağım. 

Müstahsıldan mahsul toplıyan vatandaşlar 
memleketimizin her tarafında bütün kasaba ve 
şehirlerde, pazar kurulan mahallerde ve sair 
yerlerde meşgul olurlar. Bunlar da küçük ser
maye ile iş gören tacirlerdir ki sermayeleri ni- I 
hayet iki, üç, beş bin lirayı tecavüz etmez. Müs
tahsıldan topladıkları malları aynı günde, er
tesi günde, yahut aynı haftanın içinde az bir 
kârla daha büyük tacirlere devrederler. Bun
lar ancak bir sene zarfında yapacakları fazla 
ciro sayesinde para kazanmayı temin ederler. 

Bendeniz bir hesap yaptım. Asgari iki bin 
lirası olan bir tacir pazar yerlerinde senenin 
mevsimine göre, hububat, bakliyat, yapağı, de
ri, yumurta ve saire gibi mahsulleri alıp sat
makla meşgul olur. Böyle bir tacir pazar yerin
de bir hafta zarfında 25 - 50 çuval arasında 
buğday veya arpa alabilir. Bendeniz vasatisini 
almıyacağım, en az olarak bir sen içinde 1500 
çuval hubulbat aldığını kabul ederek buna göre 
maruzatta bulunacağım, ki beher çuval 30 lira
dan bunun bedeli 45 000 lira eder. 

Yine asgari olarak bakliyat üzerinde de haf
tada 5 - 10 çuval arasında mal alsın, ve bir se- I 
nede 200 çuval mal aldığını kabul edecek olur- I 
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I sak, bunun da bir çuvalının bedeli 35, 40 veya 

50 lira arasında tahalüf eder vasati 40 liradan 
hesaplıyarak tutarı 8 bin liradır. 

Yapak, mevsiminde 2550 ile 2 bin kilo ara
sında alıp sattığını kabul edersek bunun bedeli 
6 bin liradır. 

Deri; bir sene zarfında 2 'bin liralık alıp sat
tığını kabul edelim. 

Yumurta; bir senede 50 sandık yumurta iş
lerse 'beher sandık 50 lira hesabiyle 2 500 lira 
ki, bütün bu mâruzâtımın mecmuu 63 bin 500 
lira eder. Yani bendeniz en az sermaye ile iş gö
reni arzettim. 5 - 10 liralık sermaye ile iş gören 
tüccarın senelik cirosunun daha fazla olacağı 
şüphesizdir. Sonra bu nevi tacirler az kârla sat
tıkları için 60 bin liralık ciro yapsalar, işi âza
mi olarak % 5 le hesap edelim şu halde âzami 
3 000 lira kâr temin edecektir. 

Komisyonca 30 bin lira kabul edilmiş ama, 
burada bir de dükkân açmamak kaydı vardır. 
Bu tacir haftanın muayyen günlerinde topladı
ğı mahsulü nerede satacaktır. Malını açıkta bıraka
maz. Evi de müsait değilse her halde bir ardiye iş
gal etmesi lâzımdır. Onun için bendeniz bu mâ
ruzâtıma ait tadili ifade etmek için, birinci fık
ranın birinci bendindeki 30 bin liralık haddin 
50 bin liraya çıkarılmasını ve gene aynı birinci 

I fıkranın birinci bendinin sonuna şöyle bir hü
küm ilâve edilmesini rica ediyorum. [Bu gibi-

I 1er, müstahsıldan topladıkları malları satıncıya 
kadar depolamak maksadiyle «ve 10 ncu mad
denin ikinci fıkrasının hükmüne uymak şartiy
le», bu madde şimdi komisyona gitmiştir, elbette 
bir kira haddi tâyin edilecektir. (Buna muvazi 
olarak) Bir ardiye işgal edebilirler.] Bu kabul 
edilecek olursa küçük sermaye ile iş yapan va
tandaşların işlerine devam edebilmesine imkân 
vermiş olacağız. 

I Mâruzâtım bundan ibarettir. 
RIFAT GÜRSOY (Niğde) — 11 nci madde

nin birinci fıkrasının birinci ve ikinci bendinde, 
söz alan arkadaşlarımın üzerinde durdukları iki 
noktayı bendeniz de ehemmiyetli telâkki ettiğim 
için söz aldım. Bu hususta bir de takrir takdim 
edeceğim. Bu fıkranın birinci bendenin son 
cümlesinde «müstahsıldan topladıkları malları 
dükkân açmaksızın satanlardan bîr takvim yılı 
içinde satışları 30 bin lirayı aşmıyanlar toptan-

I cı sayılmaz» hükmü konmuştur. Biraz evvel bir 
I arkadaşımızın çok iyi izah ettiği veçhile dükkâu 
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açmışsa bu, &atıg 30 binden dun dahi olsa top
tancı sayılacak, ve bu sebeple bu işlerle meşgul 
birçok vatandaşlarımız müşkül duruma düşecek
tir. Meselâ kendi seçim bölgemden misal arzede-
yim. Aksaray'da, Niğde'de bu işlerle meşgul 
olan vatandaşlarımız pazar günleri veya eyyamı 
sairede pazar mahallerine çıkarlar, hububat, 
tiftik, yapağı, nohut, mercimek, yumurta, fa
sulye alırlar, bunların alışları ufak mikyastadır, 
aldıkları şeyleri oturdukları küçük bir dükkânda 
toplarlar ve birkaç gün sonra herhangi bir tüc
cara devrederler. Bu şekilde çalışan bu vatandaş
ların ufak bir dükkân açmasına ve orada, al
dıkları mallarını toplamasına müsaade etmek 
zannederim ki, doğru olur. Esasen 30 bin lira 
ile kayıtladığımıza göre bu büyük bir mahzur da 
teşkil etmez. Binaenaleyh bu fıkradaki, dükkân 
açmaksızın kelimelerinin tayymı teklif ve arze-
diyorum. Kabulünü rica ederim. 

İkincisi; arkadaşlarım, 60 bin liranın dun ol
duğunu ifade ettiler. Bu nokta, üzerinde durula
cak bir mevzudur. Bu hususta Komisyonun ve 
Hükümetin ne düşündüğünü bilmiyorum. Eğer 
biraz artırmak imkânı olursa zannediyorum ki 
tüccarlarımızı daha ziyade tatmin etmiş oluruz. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

ENVER KÖK (Sinob) — Efendim; Gelir 
Vergisinin bilhassa 10 ve 11 ncî maddeleri ben
ce en mühim maddeleridir. 10 ncu madde Ko
misyona geri gönderildi. 

Esnaflıktan tüccarlığa geçişi bir takım kayıt
larla burada bu madde izah ederken, daha fazla 
ciroyu esas almış. Halbuki bunda kârın esas 
alınması daha doğru olur. Meselâ küçük sanat 
işlerinde, 40 bin lirayı aşmamak üzere, tasavvur 
buyurun; Trabzon'da, Sivas'ta bulunan bir 
kuyumcu İstanbul'daki kuyumculara benzemez. 
Bunlar gümüş işlerler. Gümüş ağır ve pahalı 
birşeydir. Bunlar, nihayt gümüşün üzerine sa
natını işler ve satar, bu gibi işlerle uğraşanlar 
Anadolumuzda çoktur. Onların yüz bin lira 
sermayeleri yoktur, üç, beş bin lira ile işlerini 
çevirirler, fakat yaptıkları iş, 100 bin lirayı 
aşar. Halbuki onların bu işlerdeki kazançları 
beş bin lirayı geçmez. Şimdi küçük sanatlar için 
40 bin haddini koymak suretiyle, hangi sanatla
rın küçük sanat olduğunu belirtmezsek ileride 
pek çok karışıklıklara sebebiyet verilmiş olacak
tır. Bilmiyorum, Komisyon bu hususta ne düşü
nür? 
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Ditfer hususlar hakkında arkadaşım izahat 

verdi, bilhassa Şahin Lâçin arkadaşımızın fikri-
: ne ben de iştirak ederim. 
! Burada nakliyat kısmı diye bir kısım var. 

Bu da bilhassa komisyonda tasarı hazırlanırken 
i uzun münakaşaları mucip olmuştu. Kara nakli-
I yat işlerinde Hükümet tasarısı, beş otomobili 

olanı defterden istina ederken, nasıl olmuş ta 
komisyon 3 otomobile indirmiş ve üç otomobili 
olanları Gelir Vergisinden muaf tutmayı ve ay
rı ayrı tekliflendirilmesini kabul etmiştir! Oto-

I mobillerhı çok para kazandıklarını eskisi gibi 
büyük gelir getirdiğini düşünerek bu yola gitmek 
hatadır, hattâ komis3ronda Alakant, bunun ikiye 

, indirilmesini teklif edecek kadar ileri gitmişlerdi 
Halbuki şimdi vaziyet böyle değildir. Fevkalâde 
zamanları nazara alarak bu yola gitmek yerinde ol
maz. Bâzı aileler vardır ki, geçim için birkaç oto
mobil almışlardır, şimdi bunlar nasıl usulü def
teri tutarlar? Bunu nasıl yaparlar?. Binaenaleyh. 
bu adedi yeniden, tekrar, Hükümetin eski tek-

' lifinde olduğu gibi otomobil ve kamyon işlerinde 
beş olarak kabul etmek yerinde olur. Çünki her 
kamyon Gezginci Vergisinden kazancının % 20 
sini esasen verecektir. Fakat birkaç kamyonu var 

| diye onu tüccar addedip x>na defter tutturmak, 
hesaplarını her ay Maliyeye vermesini istemek 
müşkülât doğuracaktır. Bir kamyon İstanbul'dan 
Elâzığ'a kadar gidiyor, oradan tekrar dönüyor. 
Nakliyat şirketlerinde belki bu biraz mümkün
dür. Fakat bu işi ailece meslek yapan insanlar için 
mümkün olmıyacaktır. Ayrıca külfet tahmil ede
cekti?. 

Su üzerindeki nakliyatın 300 tondan fazla ol
maması deniyor. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bu 
son harb senelerinde, bilhassa Karadeniz sahil
lerinde birçok vatandaşlar bu ahşap gemileri 500 
tona kadar inşa etmiş ve ettirmişlerdi. Şimdi bun
ların 301 ton olduğu için bir muhasebeci, bir kâ
tip tutacak, Rize'den kalkacak, bütün memleketi 
dolaşacaktır. Nihayet gelecek defterini Maliyeye 
ibraz edecektir. Bu, mümkün değildir. Binaen
aleyh buradaki 300 tonu hiç olmazsa 500 tona ib
lâğ etmek lâzımdır. 

Sonra, arkadaşlar, deminde izah ettiler. 60» 
bin liralık circ bazan % 10, bazan % 20 verir. 
% 10,6 bin lira eder. Fakat tavassut işlerinde alı
nan ücretlerin tutarının 5 bin lirayı aşmamasj, 
kaydı vardır. Bu miktar çok az tutulmuştur. Me-

I selâ; bir.simsarm yazıhanesi vardır,, dükkân kirası 
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yerir, bir karne parası Yerir. öbür tarafta 60 
bin lirayı 100 bin liraya çıkaralım teklifi var
dır. kabul edildiği takdirde, bu 5 bin lirayı ben
deniz az görüyorum; bunun da 10 bin liraya 
çıkarılması muvafık olur kanaatindeyim. 

En büyük endişem; Maliye memurları gide
cekler, ver bakalım defterini; sene 60 001.- li
ralık ciro yapmışsın, Gelir Vergisine tâbisin 
diyecekler. O da Gelir Vergisine tabiini diye bir 
kâtip, muhasebeci bulacak, defter tutacak. Ertesi 
sene bu adamın cirosu 40 bin liradır. Bu sefer 
yakasını bundan kurtarmak için Maliyeye gidecek 
Bu alış ve verişleri Maliye teşkilâtı ne şekilde 
tesbit edecektir! En mühim nokta bence budur. 

Şimdi arkadaşlar diyorlar ki, efendi, toptan 
müesseselerin hepsi için bir fiş yaparız, meselâ 
manifatura. Sen kime sattın, sen kime sattın? 
Aşağı yukarı îstanbul 'daki toptancı satıcıya, 
Siirt'teki her hangi bir vatandaşın alışını İs
tanbul' merkezinde teksif edilmesi lâzım fiş ya
pılması lâzımdır. Bu adam bu sene 60 000 lira
lık mal aijjı dive. Maliye teşkilâtı bunu yapa
cak mı! Ben hiç zannetmivorum. Ben kanunun 
daha, psash. daha mütekâmil bir kanun olmasını 
temin için 10 ncu madde ile birlikte II nci mad
denin tekrar Komisyonca incelenmesi kanaa
tindeyim bu kanaati izhar için huzurunaza çık
mış bulunuyorum . 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Sayın arka-
daşlar; esnaf muaflığı denilince; muhtelif cep
helerden esnafın tarifi, tavsifi, tahdidi mevzu-
ubahis oluyor. Onunca maddeyi Hükümet geri 
aldığı ve umumi şartları ihtiva eden bu madde 
konuşulmadığı için, II nci madde ile beraber I 
konuşulması ve esnafın esaslı olarak ayrılması 
icap ettiği hakkında Sayın Vehbi Sandal ve j 
Enver Kök arkadaşlar mütalâa ileri sürdüler. 
Buna lüzum var mı, yok mu? Esnafı tarif etmek 
lâzım mı, değil mi, yeri burası mı, değil ini' Bil
hassa Ticaret ve Sanayi Kanunlariyle kısmen te
zat teşkil eden maddelerin müzakere yeri burası 
mı değil mi gibi bâzı fikirler de ileri sürdüler. 

Arkadaşlar; esnaf tarifinin yeri burası değil
dir. Bu, takdir buyurursunuz ki, başlı başı
na bir dâvadır. Dünyanın hiçbir yerinde tam 
mânasiyle esnaf tarifi görülmemiştir. Bizde Ti
cari ve Sınai Kanunlar zaman zaman, lonca 
teşkilâtı halinde işlenmiştir. 655, ve 4355 sayılı 
Kanunlar esnafı tüccardan ve sana yi. erbabında u I 
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1 ayırmıştır. Şimdi görüştüğümüz bu kanunda ka

bul ettiğimiz 9 ncu maddenin birinci fıkrasında 
«Bir kimsenin bu vergi karşısında esnaf, olup ol
madığı, 10 ve 11 nci maddelerde yazılı umumi ve 
hususi şartlara göre tâyin olunur» dedikten son
ra «bu şartlardan herhangi birini haiz olmıyan-
lar, esnaf muaflığından faydalanamazlar» de
mekte ve esnafı tarif değil, bu kanuna göre es
nafı tavsif etmektedir. Binaenaleyh hiçbir ka
nunla tezat teşkil etmemektedir. Ancak malî 
hükmü tecelli ettirmek için bu kısmı çerçevele-
miştir. 

Şimdi bu çerçeve içinde umumi şartları haiz 
olan ve esnaf addedilen zevatın mevcut Ticaret 
Kanununa göre vaziyetlerine bir tezat var mıdır, 
yok mudur? Yoktur arkadaşlar. 

Bakınız 865 numaralı Ticaret Kanununun 10 
ncu maddesi ne diyor; (Bir kimse muamelâtı ti
cariye ile iştigal için tesis ve kuşat ettiği bir ma
hallî tamimler veya gazeteler gibi vesaiti ilâniye 
ile halka işae etmiş bulunursa bu ticareti kendi
sine sanatı mûtade ittihaz etmiş olmasa bile taciz 
addolunur), dedikten sonra 13 ncü maddesinde 
ticareti sermayei nakdisinden ziyade mesaii bede-
niyesine müstenit ve kâr ve kispi ancak medarı 
maişetini temine kâfi olacak derecede cüzi olan 
kimseler.. İşte esnaf tâbiri bu hükümden alın-

\ * * mıştır. 
Esnaf, daha ziyade bedenen çalışan insan

lardır, sonra sermayei nakdiyesi fazla olan tüc
carlar vardır. Bir de yalnız sermaye ile işliyen 
kurumlar ve bankalar vardır. Bu suretle ka
bul edilmiş olan Gelir Vergisindeki hükme gö
re arada bir tezat yoktur. Bu kanunda esnafı 
şöyle tarif ediyoruz: 

(Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulun
mak, işinde yardımcı, işçi ve çırak kullan
mak; seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, 
mevkuf hık ve mahkûmluk gibi zaruri ayrılma
lar dolayısiyle geçici olarak bilfiil işinin başın
da bulunmamak bu şartı bozmaz, ölüm halinde, 
iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları na
mına işe devam olunduğu takdirde, bunların 
bilfiil iş başında bulunup bulunmamalarına ba
kılmaz). Ticaret Kanunu ise: Mesaiyi bedeniye-
siyle çalışan, kâr ve kispi ancak maişetine me
dar bulunan ve işi ancak bu kanun şatlarına 
göre uyacak kadar olan cüzi kazançlı kimseler, 

I ister seyyar, ister sabit bir dünkânda veya s<> 
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kağın muayyen bir mahallinde bulunanlar kü
çük tacir addedilirler .. Der. 

Ticaret beş kuruşluk bir malı alıp satmakla 
başlıyarak 500 milyona kadar iş yapanlara, bi
zim kanunumuz bir fark ayırmadan tacir der. 

4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Kanu
nu da aynı tâbiri almıştır, işte Gelir Vergisi 
Kanununun 10 ncu maddesindeki umumi şart
lar, 11 nci maddedeki hususi şartlar, bu çerçe
ve içinde ele alınmıştır. Ve ona göre hayat şart
ları nazarı itibara alınarak miktarlar tâyin ve 
tesbit edilmelidir. Hattâ arkadaşlar; yeni Ti
caret Kanunu tasarısının 14 ncü maddesi ta
ciri: «Bir ticari işletmeyi kendi adına âdi bir 
şirket adına işleten kimsedir» dedikten sonra 
tacir, küçük tacir tâbirini kaldırarak 17 nci mad
desinde, yine Kara Ticaret Kanunumuzun halen 
mer'i olan hükümleri aynen alınmıştır. Bu 
suretle bunları ticaret erbabı arasından çıkara
rak esnaf katagorisine ithal etmek istemiş
tir. Hattâ arkadaşlar yeni hazırlanmakta bulu
nan ve yıkında Yüksek Meclise verileceği ifade 
edilen küçük sanatlar kanunun tarifesinden de 
aynı şekilleri almış ve küçük sanatkârı tarif et
mek suretiyle bunları büyük sanat erbabından, 
tüccar sınıfına girenlerden ayırmak suretiyle bu 
çerçeveyi almış ve Gelir Vergisiyle tezat teşkil 
etmemesi için, umumi şartları mevcut müdevve-
nattaıı almış ve buraya koymuştur ve Gelir Ver
gisi içinde tesbit etmiştir. 

Arkadaşlar, mevcut kanunlara muhalefeti 
olmadıktan sonra onlardan istinbatı ahkâm 
dahi eden bu Gelir Vergisinin esnaf muaflığı 
kısmında dururken arkadaşlarımız toptancı 
tarifini ve bunun içiude müstahsıldan topladık-. 
lan malları dükkân açmaksızın satma üzerinde 
durdular. Bendeniz de Komisyondayım, birçok 
yerlerde muhalif kalmakla beraber bu hususta 
muhtelif tartışmalar olmuştur. 30 bin lira işi
ni Komisyon bunu müdafaa edecek. Fakat ben
deniz o Komisyonda rey verdiğimden dolayı 
kendi noktai nazarımı burada izah etmeye mec
burum. 

Demin bahsettiğim kanun, Ticaret Kanunu; 
tüccarı tarif edince kendiliğinden dükkân sa
hibini, alış veriş yapanı tüccar addetmiştir. 
Müstahsıldan, tüccardan, kurumlardan satınal-
dıkları, ithal ettikleri şeyi toptan olarak tüc
cara toptan olarak tüccara satanlara toptancı 
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der, kanunun bu hükmü sarihtir. O halde dük
kânı bulunmak, toptan olmak veya bunu tüc
cara toptan satmak, bir kuruş da olsa eldeki 
mevcut kanuna göre toptancıdır. Bu hükmü ta
dil mi edelim! Dükkânı olursa kendiliğinden 
toptancı olmuştur. Pekâlâ bir fabrikacıdan ya
hut her hangi bir müesseseden toptan aldığı 
malı elden satarsa toptancı denir. Bizim bura
da kasdettiğimiz, şahsan benim de kanaatim 
budur; Tarakçıoğlu ve diğer bir arkadaşım izah 
buyurdular, bizim memleketimizde ilk maddeler
de zikredilen, Türkiye'de yerleşmiş olanlar 
hakkında konuşmalarda olduğu gibi, buraya 
gelen firmalar veya şahıslar memleketimize 
geldikleri vakit köylere kadar adam gönderir
ler, tütün, fındık, üzüm, incir ve saire gibi 
malları toplarlar, alırlar. Biz bunları harice 
gönderdikleri için gelire tâbi tutmıyacağız. Bi
zim öyle kimselerimiz vardır ki, bizim bugün 
yalnız memlekette, muhtelif yerlerde, köylerde 
yağları toplarlar, vilâyete getirirler bi tüccara 
verirler. 

« 
Bunu toptan müstahsıldan alıyor, tüccardan 

değil. 
Esasen ticari müesseselerden almakla vasfı 

tücearisini iktisap etmiş bir tüccar toptancı bir 
tüccar olmuştur. Fakat müstahsıldan; koyuncu
dan yağını, çiftçiden nohudunu, fasulyesini alan 
nihayet bir çiftçi malını alıp toplıyan ve getiren 
bir adamın ticari bir vasfı olmadığı ve dükkânı 
da olmadığı için, bunun 30 bin liraya kadar ola
nını himaye etmek için ve köylüyü korumak 
kastiyle ve Ticaret Kanunundaki hükümler de 
göz önünde tutularak bu hüküm konulmuştur. 
Burada dükkân açmaksızın ve toptancılık yap
maması kaydı şarttır. Bunlardan birisi kalktığı 
takdirde o hüküm kendiliğinden ortadan kalkar. 

Sonra, sayın arkadaşlarım ciro üzerinde dur
dular. Ciro üzerinde duranlar bilsinler ki Türki
ye yalnız İstanbul, Ankara, İzmir, Adana değil
dir. 

Bu memleketin ticari mutavassıt rolünü oy-
nıyan ticaret ve sanayi erbabının % 85 i diğer 
vilâyet ve kazalardadır. Bunların alışverişleri 
vasati olarak kabul edilen kazançlarını altı bin 
lira üzerinden nazara alıp 6 bin liranın da bir 
miktarını masraf olarak ve ancak 3 500 lirasını 
kazanç olarak kabul ettiler ve bunun da geçim 
için kâfi olmadığını söylediler; hakikaten bu üç 
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enirde geçim zorluğu olabilir, bunlar bununla ğe- ı 
çinemezler ama diğer yerleri de düşünmek lâzım
dır. Sonra def ter tutmanın müşkülâtından bahset 
tiler. Memleket tüccarına bu şekilde bir cahil sıfatı 
takmak doğru birşey değildir. Çünkü esnaf m tu
tacağı defter denilen şey iki sayfadır ve nihayet 
faturadan ibarettir. Binaenaleyh defter tutma 
kaydı hiçbir zaman buna mâni teşkil etmiyeceği 
gibi, gelir cephesinden de bu miktarı hiçbir za
man azımsanmamak lâzımgelir. Zaten asıl olan 
esnafı korumaksa, küçük smıfı korumaksa ve 
onları tüccardan bir hudutla ayırmaksa Gelir 
Vergisinde kabul ettiğimiz asgari geçim haddi 
1 250 liraya kadar çıkar. Bunun ufak tefeğini, 
vergilerini de hesap edecek olursak Sayın Hasan 
Dinçer'in hesap ettiği gibi Esnaf Vergisi veren
lerle Gelir Vergisi verenler arasında nispet yok
tur neticesi asla doğru değildir. Asgari geçim 
haddi çocuklu ve evli olanlarda biraz daha fazla 
olmak üzere 1 200 küsur liraya varır. Neticede 
vereceği vergi 300 lira kadardır. Esnaf Vergisi
nin tesbitinde asgari hududu orada tâyin etmek 
mümkündür. Teknik arkadaşlar bu hususta çok 
uğraşmışlardır. Teknik arkadaşlar bunu inceden 
inceye hesaplardan geçirdikten sonra buraya ge
tirmiştir, Komisyon da bunun üzerinde çok uğ
raşmıştır. 

Sonra, küçük sanayi erbabından malzemesi 
kendisine ait olan daha doğrusu mesayii bede-
niyesiyle bizzat çalışmak suretiyle, sermayei nak-
diyesinden fazla olarak, bedenen bizzat çalışma
sından kazananlarm küçük kısmının menfaatini 
gözeterek vazedilmiş bir hüküm olması itibariyle 
60 bin lira Türkiye'nin mevcut iktisadi ve ticari 
durumu ve kurmak istediğimiz sosyal adalette 
iktisadi sarsıntıya meydan vermiyecek şekilde 
tertip ve tanzim edilen ve katiyen üzerinde da
ha fazla durulmaması lâzımgelen ve yukarıya 
gidildiği takdirde bu vergiden beklenilen faidei 
ameliye çıkmaması sebebiyle, halen önümüzde
ki ve bu günün şartlarına uymıyan vergilerin 
kaldırılmasına da imkân kalmıyacağmı Yüksek 
Meclisin takdir buyuracağından eminim. Bu
nun hesaplarını komisyon arkadaşlarım verir
ler. Fakat muhakkak ki, bunu 70 bin liraya çı
karmak memlekette istihdaf edilen gayenin ta
hakkukunu biraz daha geriletecek ve kendi 
kendimizi aldığımız yolda frenlemiş olacağız. 

Bendeniz bu mesele üzerinde daha fazla rahat* 
sız etmiyeceğim. Kanunlara muhalefeti yoktur. 
Bilâkis onların hükümlerine istinaden gelmiş
tir. Vergi cephesinden küçük esnaf için, hima-
yevi bir kısımdır; esnaf bu çerçeve içinde kal
makta ise bu, hakiki himayeye mazhariyeti te
min içindir. Binaenaleyh, maddenin hem sosyal, 
hem ekonomik, hem de teknik ve vergi bakımın
dan hesaplara müsteniden tanzim edildiğini bil
diğim için ne komisyona verilmesinin ve ne de 
yeniden miktarlar üzerinde durulmasının mu
vafık olmadığı kanaatindeyim. Maddenin aynen 
kabul edilmesi cihetine gidilmesi yerinde olur. 

SAÎT KOKSAL (İsparta) — Efendim, be
nim son dakikada rahatsız etmekten maksadım; 
bir kısım arkadaşlarımın mahzurlu telâkki et
tiği bir noktayı maddede tamamlanmış görmem-
dendir, kastım; kosimyonun da benim gibi dü
şünüp düşünmediğini öğrenmektir. 

Arkadaşlarımız 11 nci maddenin birinci ben
dinin birinci fıkrasında 30 bin liralık cironun 
dükkân açmadan yapılması kaydına itiraz etti
ler ve fbunun bir kısım mahzurlar doğuracağını 
söylediler, bunun tashihi için de önergeler ve
rilmiş bulunuyor. 

Halbuki aynı maddenin ikinci bendinin şim
di okuyacağım şu cümlesi bu mahzuru tamamen 
bertaraf ediyor, yalnız bir şartla; Şahin Lâçin 
arkadaşımın ifade ettiği gibi «müstahsıldan» ke
limesinin ilâvesi kayıt ve şartiyle. 

Arkadaşların mahzurlu mütalâa ettikleri 
şudur; müstahsıldan topladıkları malları dük
kân açmaksızın satanlardan bir takvim yılı için
deki satışlarının tutarı 30 bin lirayı aşmıyanlar 
toptancı sayılmaz. 

İkinci bent; müstahsıdan kelimesi ilâve edil* 
mek şartiyle 

Bunların yıllık tutarı 30 bin lirayı aşmamak 
üzere tüccara, esnafa, kurumlara, kamu idare 
ve müesseselerine toptan satış yapmaları pera
kendecilik vasıflarını değiştirmez. 

O halde dükkân açsın veya açmasın - benim 
anlayışıma göre - müstahsıdan, tüccardan veya 
başka yerden mal alan ve bir senelik tutarı 30 
bin lirayı aşmıyan ticaret erbabının bu vergiye 
tâbi olmaması lâzımgelir. 

Eğer komisyon bu maddeyi benim anladığım 
şekilde tedvin etmişse değiştirgelere lüzum yok* 
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ku\ Yok, başka bir makKatla yapmışsa nmı au-
Jı yalını. 

BAŞKAN — Söz alan arkadaşları okuyo* 
mm. Mitat Şakir Altan. tamail Sabuncu, Hasmı 
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