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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
ihtiyarlık sigortası Kanunu kabul olundu. 
İstanbul Üniversitesi 1949 yılı Bütçe Kanu

nuna bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair olan Kanunun maddelerinin gö
rüşülmesi bitirilerek tümü açık oya kondu. 

Yozgat Milletvekilliğine seçilen Fahri Ak-
gÖTün seçim tutanağına ait Tutanakları incele
me Komisyonu raporu görüşüldü. 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 

R. Karadeniz S. Koksal 
Kâtip 

Çorum Milletvekili 
N. Atalay 

İkinci Oturum 
Yozgat Milletvekilliğine seçilen Fahri Ak-

göl'ün seçim tutanağına ait Tutanakları İncele
me Komisyonu raporu ve seçim tutanağı kabul 
olundu. 

İl İdare Kanunu tasarısının Komisyondan 
gelen maddeleri görüşülü. 

İkinci defa açık oya konan İstanbul Üniver
sitesi 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelde değişiklik yanılması hakkındaki 
Kanunun kabul olunduğu bildirildi ve 

Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili İsparta Milletvekili 
R. Karadeniz S. Koksal 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Üçüncü Oturum 

İl İdare Kanunu 1 aşarisinin birinci görüşül
mesi bitirildi. 

M/uhasebei Umumiye Kanununun 5 ve 34 ncü 
maddelerinin değiştirilmesine ve bâzı gelir ka-
nunlermd \ değişiklik yapılmasına dair olan Ka
nun, kabul olundu. 

İs vân Kanununun bâzı maddelerinin kaldı
rılmasına, değiştirilmesine ve bu kanuna yeni
den bâzı madde ve fıkralar ilâvesine dair olan 
Kanunun geçici ikinci maddesine bâzı fıkralar 
eklenmesine dair olan Kanun, kabul edildi. 

Ruhsatsız yapıların yıktırılmasına ve 2290 
i sayılı Belediye Yapı ve Yollar Kanununun 13 
] ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan Ka-
! nun tasarısının tümü üzerinde bir müddet görü

şüldükten sonra 

3 . VI . 1949 Cuma günü saat 10 da topla
nılmak üzere Biri esime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Kâtip 
Kocaeli Milletvekili 

C. Aksu 

Soru 

Ordu Milletvekili Arif Hikmet Onat'm, 1949-
1950 mahsul yılı ihracat rejimi hakkındaki söz

lü soru önergesi, Ekonomi ve Ticaret Bakanlı
ğına gönderilmiştir. 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı A, 

A. I ve R cetvellerinde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/571) (Gündeme); 

2. — Millî Eğitim Bakanlığı Kuruluş Kad-

roloriyle Merkez Kuruluşu ve Görevleri hak
kındaki 3287 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
masın?, dair olan 4926 sayılı Kanuna bağlı 2 sa
yılı cutvelde değişiklik yapılması hakkında 
Kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe Komis
yonları raporları (1/524) (Gündeme). 



B Î R Î N O Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,10 

BAŞKAN — Başkanveldli I'eridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN —• Yoklama yapıyoruz. 
(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Oturum açıldı. 
Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVÎÜ ORAL (Seyhan) 

— Efendim, bugünkü gündemde Devlet örnek 
çiftlikleri diye bir tasarı vardır. Tohumluğu 
alâkadar eden bir tasarı olduğu için bunun 
öne alınarak müzakere edilmesini bilhassa istir
ham ediyorum. Çünkü sonbaharda bize çok lâ
zım olacak bir kanundur. 

CEMÎL ÇALGÜNER (Denizli) — Efendim; 
Tarım Bakanı arkadaşımızın bahis buyurduk
ları tasarı dün akşam saat sekize doğ>u bezlere 
dağıtılmış olduğundan henüz tetkik ttm?k im
kânını bulamadık. Müsaade buyurulursa ya bu
gün öğleden sonra veyahut yarın sabah konu
şalım. Bütün çiftçi kütlesini ilgilendiren bir ka
nun olması hasebiyle teklifin, veçhile görü
şülmesi daha muvafık olacağı kanaatin leyim. 
(öğleden sonra, yarın sabah konuşalım sesleri) 

TARIM BAKANI CAYÎD ORAL (Seyhan) 
—• Arkadaşlar, bu çok ciddî ve ehemmiyetli bir 
kanundur. Gecikmesi ve kalması bizi çok mü
teessir edebilir. Yarın Sonbaharda ciddî bi? va
ziyetle karşılaşmak imkânı vardır. Hio olmazsa 
bugün öğleden sonra konuşalım, esasen ;azla 
bir şey de değildir, arkadaşlar öğle sonu/ıs, ka
dar okuyabilirler. 

EMtNÎTTtN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Efen
dim; Bütçe Komisyonu ile Tarım Kom'syonu 
arasında bâzı değişiklikler olmuş, sonra mühim 
bir kanundur, müsaade buyururlarsa müza
keresine yarın sabah başlıyalım. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek 6 sayıdaki 

Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri tasarısının 
öncelikle görüşülmesini teklif ederim. 

Tarım Bakanı 
Seyhan 

Cavid Oral 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler,.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi işin tesrii ve arkadaşların okumasına 
imkân bırakmak için tensip buyurursanız öğle
den sonraki ikinci celseye tehir edelim. (Şimdi 
sesleri, öğleden sonra sesleri) 

Müsaade buyurun ekseriyetin temayülünü 
anlıyamıyorum. Evvela bugün öğleden sonra 
görüşülmesini reyinize arzedeceğim. (öncelik 
var sesleri) öncelik var ama, bir de tertip 
var. (Gülüşmeler) 

öğleden sonra görüşülmesi kabul edilmezse 
yarınki gündeme alınmasını oyunuza sunacağım. 

Bugün öğleden sonraki oturumda görüşül
mesini kabul edenler... Etmiyenler... Bugün öğ
leden conraki oturumda görüşülmesi kabul 
edilmiştir. Yani saat 17,15 te açılacak olan otu
rumda görüşülecektir. 

MÎLLÎ EfiîTÎM BAK ANT TATÎSÎN BAN-
G-UOĞLU (Bingöl) — Benim ricam daha kü
çük. Ankara Üniversitesi Kuruluş Kadroları 
hakkındaki Kanuna ek Kanun tasarısı vardır. 
Eğer müsaade buyurulursa bu da kalmasın. 
Bunun da görüşülmesini rica ediyorum. (Bu da 
müstacel mi? görüşülsün, görüşülsün sesleri) 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) Bari kül 
halinde görüşelim gitsin; nedir bu yahu? (Gö
rüşelim, o da çıksın sesleri) 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin iki defa görüşülecek işlerin 2 nci 

sayısındaki Ankara Üniversitesi Kadroları hak-
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kındaki tasarının 
lif ederim. 
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öncelikle görüşülmesini tek-

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

1949 0 : 1 
BAŞKAN — Bunun da demin kabul edile

nin akabinde, yani öğleden sonra saat 17,15 
oturumunda görüşülmesini kabul edenler... Et-
miyenler.... Kabul edildi. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

±m — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/171) [1] 

BAŞKAN — Gelir Vergisi Kanunu tasarısı
nın ikinci görüşülmesine başlıyoruz. Evvelâ te
rimler hakkında Naim Hazim Onat arkadaşı
mızın önergesi vardır, onu okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarıda birtakım Osmanlıca kelimeler geç

miştir. Bunlardan birçoğunun Anayasada Türk-
ç^leştirilmiş şekillerinin Osmanlıcası yazıldığı 
gibi birtakımının da türlü maddelerde Türkçe
leri karşılık olarak yazılmıştır. Bunların uyarlı 
bir şekilde konulması ve maddeler hizasına 
koyduğum Türkçeleriyle değiştirilmesi için 
önergeme bağlı cetvelin komisyona verilmesini 
ve tasarının ikinci görüşülmesinde düzeltilmiş 
şekilleriyle okunmasını teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Naim Hazim Onat 

Madde 7 — Sevk ve irsal edenlerin = Gön
derenlerin. 

Madde 8 —- Müddetli = Süreli. 
Madde* 9, 10, 12, 14 — Umumi = Genel. 
Madde 9, 11, 12, 23, 24, 25, 28, 29, 47, 64, 

65, 67 — Hususi = özel. 
Madde 10 — Yekûnu = Tutarı. 
Madde 43, 81 — Nakliyat = Taşıma. 
Madde 10, 26, 33, 35, 42, 45, 53, 54, 57, "*, 

89, 90, 91, 98 ve geçici madde 1 — Tatbik — 
Uygulama. 

Madde 15 — Tabiiyetinde = Uyrukluğun
da, 

Madde 15, 16 — Mütekabiliyet şartiyle = 
Karşılıklı olmak şartiyle. 

Madde 15 — Vazife = Görev. 
Madde 19 — Zirai faaliyetten = Tarım işle

rinden - Zirai faaliyete girer = Tarım işlerin
den sayılır - Zirai kazanç = Tarım kazancı -

[1] Birinci görüşülmesi 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71,78 ve 80 nci birleşim tutandklanndadtr. 

Zirai işletme mahsulleri = Tarım işletme mah
sulleri - Zirai mahsuller = Tarım mahsulleri. 

Madde 21 — Yıldan itibaren = Yıldan baş-
lıyarak - Müddetle = Süre ile. 

Madde 23 — Mukavelelerle = 'Sözleşmeler
le. 

Madde 24 — Tenviri, teshini ve suyunun te
mini suretiyle sağlanan menfaatler ~ Aydın
latılması, ısıtılması ve suyunun sağlanması su
retiyle elde edilen menfaatler. 

Madde 24 — Mahkûm ve mevkuflara *= Hü
kümlü ve tutuklara. 

Madde 24 — Alelûmum maden işletmelerin
de = Her türlü maden işletmelerinde. 

Madde 24, 25 — Mesken = Konut. 
Madde 24 — Ziraat = Tarım. 
Madde 25 — Cemiyetler = Dernekler - Mü

esseseler = Kurumlar. 
Madde 25 — Yevmiyeler = Gündelikler. 
Madde 25 — Reis ve âzalariyle murakıplara 

= Başkan ve üyeleriyle denetçilere. 
Madde 25 — Azalarına = Üyelerine. 
Madde 25 — Muvakkat = Geçici. 
Madde 26 — Muayyen bir müddet içinde = 

Belli bir süre içinde. 
Madde 26 — Alelûmum nafakalar = Genel 

olarak nafakalar. 
Madde 26 — Hayır cemiyetleri **= Hayır 

dernekleri. 
Madde 26 — Tekaüt sandıkları == Emekli 

sandıkları - Tekaüt, dul = Emekli1, dul. 
Madde 27 — Vazife = Görev. 
Madde 28 — Müesseseler ^= Kurumlar - Va

zifeden mütevellit olarak ötenlerin *= Görev
den doğma sebeplerle ölenlerin - (Emekli tasa
rısında da böyle yazılmıştır) - Maıaşfetrı = Ay
lıkları. 

Madde 29 — Hususi müesseseler •== özel 
kurumlar - Talebe = öğrenciler - Vazife = 
Görev. 

Madde 30 — Ziraat = Tarım. 
Madde 33 — Mümessilleri = Temsilcileri. 
Madde 36 — Vergi karnesi almak ve mııha-
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faza etmek mecburiyetindedir. = Yergi karne
si almak ve bunu saklamak zorundadır. Cüm
lede (ve bunun) sözünün ilâvesine lüzum var
dır. 

Madde 36 — Esasları dâhilinde = Esasları
na göre. 

Madde 37 — Olanına tatbik olunur. = Ola
nı üzerinden uygulanır. 

Madde 38, 41, 42, 47, 59, 62, 72, 76, 79, 82 
geçici madde 4 — Şirket = Ortaklık. 

Madde 39 — Hükümlerine riayet olunur. = 
Hükümlerine uyulur. 

Madde 40 — Tekaüt = Emekli - Tekaüt 
sandıkları = Emekli sandıkları. 

Madde 41 — Süreye maksur olmak şartiyle 
== Süre içinde olmak şartiyle. (Süreye bağlı 
kalmak şartiyle). 

Madde 41, 43 — Muakevelename = Sözleş
me kâğıdı. 

Madde 41 — Alâkalı = İlgili. 
Madde 42 — Akitlerde = Bağıtlarda. 
Madde 42 — înşaat, tamirat ve nakliyat işle

rinin = Yapım, onarım ve taşıma işlerinin. 
Madde 42 — Yekûnları nispetinde = Tutar

larına göre. 
Madde 42 — Tarhiyatm = Tarhların (Ver

gi tarhlarının). 
Madde 45 — Tekaüt, maluliyet, dul ve ye

lim maaşlarının = Emekli, sakat, dul ve yetim 
aylıklarının. 

Madde 45 — Mukabilinde = Karşılığı. 
Madde 45 — Muayyen bir müddet = Belli 

bir süre. 
Madde 45 — Kaydı hayatla = Hayat kay-

diyle. 
Madde 45 — ti Umumi Meclisi = İl Genel 

Meclisi. 
Madde 45 — Azalarına = Üyelerine - Reis 

ve azalarına ve murakıplarına = Başkan ve üye
lerine ve denetçilere. 

Madde 47 — Tekaüt = Emekli - Tekaüt san
dıkları = Emekli sandıkları. 

Madde 47 — Ayniyat = Aynılar - Mesken 
= Konut. 

Madde 48 — Hususi inşaatta = Özel yapı 
işlerinde. 

Madde 48 — Faaliyetlerinde = Çalışmala- j 
rında. 

Madde 49 — Mesuliyet = Sorumluluğu. 

.1949 O : 1 
Madde 50 — Vazife = Görev - Tatbikmda 

= Uygulandığı zaman. 
Madde 52 — Tenvir, teshin = Aydınlatma, 

ısıtma. 
Madde 52 — Meslekî faaliyetinin ifasında 

= Meslekî çalışmalarda. 
Madde 52 — Mecmuaları = Dergileri. 
Madde 52 — Meslekî faaliyetle alâkalı = 

Meslek çalışmalarının gerektirdiği. 
Madde 45 — Mefruş ev = Döşeli ev. 
Madde 45 — Bilûmum tesisat, demirbaş eş

ya ve mefruşat ve bunların mütemmim cüzüle-
ri = Her türlü tesis demirbaş eşya ve döşeme
lerle bunların tamamlayıcı cüzüleri. 

Madde. 45 — Gibi sair bilûmum haklar = V e 
benzeri bütün haklar. 

Madde 56 — Yekûnudur = Toplamıdır. 
Madde 56 — Taallûk ettikleri senelerin = 

İlgili bulundukları senelerin. 
Madde 57 — Mesken = Konut. 
Madde 58 — Tenvir, teshin = Aydınlatma, 

Isıtma. 
Madde 58 — İhtiyar olunan masraflar, ta

mir masrafı sayılmaz = Harcanan paralar ona
rım gideri sayılmaz. 

Madde 58 — Mesken = Konut. 
Madde 64 — Mektep = Okul - Müesseseler 

= Kurumlar - Mektep = Okul. 
Madde 66 — Sebepler haricinde = Sebepler 

dışında. 
Madde 66 — Ve inşa tarihinden itibaren = 

Alım, yapı tarihinden başlıyarak. 
Madde 66 — İnşa edilen = Yaptırılan - te

min edilen ~ Sağlanan. 
Madde 67 — Masrafların tenzili = Giderle

rin indirilmesi. 
Madde 67 — Tavassut = Aracılık - Tavas

sut veya hizmet mukabili = Aracılık veya hiz
met karşılığı. 

Madde 74 — Kamu menfaatlerine hadim ce
miyetlere makbuz mukabilinde yapılan teberru-
lar ve ianeler = Kamu menfaatleri için kurul
muş derneklere makbuz karşılığı yapılan bağış 
ve yardımlar. 

Madde' 76 — Şirket mukavelenamesine = 
Ortaklık sözleşme kâğıdına. 

Madde 80 — Kamu idare ve müesseseleriy
le kurumlar, cemiyetler = Kainu idare ve ku-
rumlariyle diğer bütün kurumlar ve dernekler. 
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Madde 85 —- Ücretler yekûnu = ücretler 

tutarı. 
Madde 87 — Tavassuttan = Aracılıktan. 
Madde 91 — Nazarı dikkate alınmak şartiy-

le"tatbik olunur = Göz önünde tutularak uy
gulanıl-. 

Madde 91 — Kesirler nazara alınmaz = Ke
sirlere bakılmaz. 

Madde 94 — Şu kadar ki, tarhiyat = Şu ka
dar ki, bu tarhlar. 

Madde 95 — Devre = Dönem. 
Madde 95 — Mükellefiyetin takvim yılın 

içinde zail olması halinde vergilendirme devresi 
takvim yılın başında mükellefiyetin zevali ta
rihine kadar geçen müddete inhisar eder = 
Mükellef ligin takvim yılın içinde kalkması ha
linde vergilendirme dönemi, yalnız takvim yılı 
başından mükellefliğin kalktığı tarihe kadar 
geeen süreye bağlı kalır. 

Madde 97 •— Tarhiyat yapacak daireye = 
Vergi tarhedecek daireye. 

Madde 97 — Esaslara riayet olunur =- Esas
lara uyulur - Müddet = Süre. 

Madde 98 — Tetkiklerinde = încebırelerin
de - Vasati = Ortalama - Muhik = Hak'ı -Tet-
kikat ile = İnceleme ile. 

Madde 98 — Yaşama seviyelerine ve masraf
larına nazaran = Yaşama seviyelerine T*e har
en maları gereken para nispetine göre (i'ut.ada 
redaksiyon bakımından bir değiştirme y a m a y a 
lüzum vardır). 

Madde 106 —• Tecil olunur = Ertelenir -Te
cil hükmü = Erteleme hükmü - Tenzil olunur 
= İndirilir. 

Madde 100 — Mucibince = Gereğince Ka
zanç ve iratlar tatbik olunan kambiyo rayici 
tatbik olunur = Kazanç ve iratlar için uygu
lanan kambiyo rayici uygulanır. 

Madde 107 •— Muvakkar = Geçici. 
Geçici madde 2 — Bu kanunun nıniyesin

den evvel = Bu kanun yür'irlüğe girmec'.en ev
vel. 

Geçici madde 5 — Bu kanunun ire1 iyeti 
zamanına taallûk edenler, ait olduğu serele
rin = Bu kanunun yürürlüğü zamanına rastlı-
yanlar, ilgili bulunduğu sen?lerin. 

BAŞKAN -— Komisyon Başkanı buyuran. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (îzmir) — Efendim Sayın Naim Ha-

.1949 0 : 1 
zim Onat'm önergesi komisyonda tetkik edildi. 
Maliyenin uzman arkadaşları da tetkik ettiler, 
sayın arkadaşımızla birlikte işi de görüştük. Bu 
terimlerden büyük bir kısmını kabul ettik. Ta
sarıda tashihler yaptık ve kâtip arkadaşımıza 
tashihli nüshasını takdim ettik. 

Size tevzi edilen nüshalarda maalesef ha 
tashihi yapamadık. Tasarı okunurken tashihli 
olarak okunacaktır. 

Huzurunuzda bilhassa Naim Hazim Onat ar
kadaşımıza, tasarıyı bu bakımdan baştan °.şağı 
tetkik etmek suretiyle bize yaptıkları yardım 
için teşekkür ederiz. 

BAŞKAN — Okuyoruz. 

Gelir Vergisi Kanunu 

Birinci Kısım 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Verginin Mevzuu 

Mevzu 
BİRİNCİ MADDE — Gerçek kişiler MI ge

lirleri (Gelir Vergisine) tâbidir. Gelir, bir ger
çek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği 
kazanç ve iratların safi tutarıdır. 

EKREM ORAN (İzmir) — Bir noktayı rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, ikinci görüşmenin 
usu ünü hatırlatırım. 

EKREM ORAN (,İzmir) ~ Hepimiz usulün 
ne olduğunu biliyoruz. 

Ricam şudur : Mademki birtakım değişiklik
ler var, hepimiz buna iştirak ederiz. Sayın 
Nccınecldin Sahir arkadaşımız yavaş yavaş oku
sunlar. Çünkü kanunun anlaşılmaz bu- hale 
gelmesi ihtimali vardır. 

BAŞKAN -•- Tashihli maddeleri yavaş oku
ruz. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edil niştir 

Gelirin unsurları 
İKİNCİ MADDE — Gelire giren kazanç ve 

iratlar şunları ir : 
İ. Ticari cazançlar; 
2. Ücretler;. 
3. Serbest meslek kazançları; 
4. Gayrimenkul sermaye iratları; 
5. Menkul sermaye iratları; 
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6. Sair kazanç ve iratlar. i 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yu- I 

karda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde j 
gerçek ve safi miktarları ile nazara alınım. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bolüm 
Tam mükellefiyet 

Mükellefler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı gerçek 

kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri 
kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilen
dirilirler -

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 
2. Resmî daire ve müesseselere veya mer

kezi Türkiye'de bulunan teşebbüslere bağlı olup 
işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde ikamet 
eden ve bulundukları memleketlerde benzeri 
bir vergiye tâbi olmıyan Türk vatandaşları. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye'de yerleşme 
DOÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı 

kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır : 
1. ikametgâhı Türkiye'de bulunanlar (İka

metgâh, Kanunu Medeninin 19 ncu ve mütaakıp 
maddelerinde yazılı olan yerlerdir) ; 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'ce de
de vanılı olarak altı aydan fazla ikamet etenler 
(Geçici ayrılmalar Türkiye'de ikamet süresini 
kesmez). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yerleşme sayılmıyan haller 
BEŞİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı yaban

cılar memlekette altı aydan fazla kalsalar lahi, 
Türkiye'de yerleşmiş sayılmazlar : 

1. Belli ve geçici görev veya iş için Türki
ye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, 
memurlar, basın ve yayın muhabirleri VÎ du
ruluları bunlara benziyen diğer kimselerle tahsil 
voya tedavi veya istirahat veya seyahat maksa-
diyle gelenler; 

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

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü Bölüm 

Dar mükellefiyet 

Mükellefiyetler ve mevzu 
ALTINCI MADDE — Türkiye'de y e ^ ş m i ş 

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

BA'jKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ka2aıç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi 
YEDİNCİ MADDE — Dar mükellefiyete tâ

bi kimseler bakımından kazanç ve iradın Tür
kiye'de elde edildiği aşağıdaki şartlara göre 
tâyin ulunur: 

1. Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin 
Türkiye'de sabit bir iş yeri bulunması veya da
imî bir temsilci bulundurması ve kazancın bu 
yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle yapılan 
işlerden doğması (bu şartları haiz olsalar dahi, 
ihraç edilmek üzere Türkiye'de satmaldıkları 
veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmak-
sızm yabancı memleketlere gönderenlerin 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 
meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tas
fiye memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikra
miye, temettü hissesi ve benzerlerinin Türki
ye 'de değerlendirilmesi; 

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 
mahiyetteki hakların Tüürkiye'de kullanılması; 

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

6. Sair Kazanç ve iratlarda: Bu kazanç 
v(ya i/atları doğuran işin veya muamelenin 
Türkiye'de ifa edilmesi ve Türkiye'de değerlen
dirilmesi. 

Bu maddenin 2 nci, 3 ncü ve 6 ncı bentle-
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rinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, 
istihkakların Türkiye'de tahakkuk ettirilerek 
ödenmesi veyahut yabancı memleketlerde öde
nip de Türkiye'deki bir müessesenin giderlerine 
intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

BAŞKAN — Değiştirge vardır, okunacaktır 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisinin (7) uci maddesinin birinci 

bendinin parantez içindeki kısmı hakkında: 
Dar mükellefiyete tâbi olanların yani mem

leketimizde yerleşmiş bulunmayanların Türki
ye'de mücerret mal satınalmaları kazanç tevlit 
eden bir hâdise olmadığı için bu fıkra ile vergi 
mevzuu dışında bırakılmışlardır. Kurumlar 
Vergisinde de buna ait hükümler vardır. An
cak Kurumlar Vergisindeki hükümler daha vâ-
zih ve muvazaalara imkân vermiyecek bir şe
kilde ifade edilmiştir. Gerçekten Kurumlar 
Vergisi Kanununda ihracat işi yapan müesse
seleri (Türkiye'de satış yapmamaları) kaydı
na (îş merkezleri) Türkiye'de bulunanların bu 
hükümden faydalanmıyacakları tasrih olun
muştur. 

Aynı sebep ve maksatlara dayanan Gelir 
Vergisindeki hükmün, Kurumlar Vergisindeki 
hükme tamamen uygun bir şekle ifrağ edilme
sinde fayda mülâhaza edildiğinden Gelir Ver
gisi tasarısının 7 nci maddesinin birinci bendi
nin parantez içindeki kısmının takdim edilen 
metne güre değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

izmir Milletvekili 
Sait Odyak 

Madde Bent Fıkranın parantez içindeki kıs-
mı şöyle değişecektir: 

( «Bu şartları haiz olsalar dahi, iş merkezi 
Türkiye'de bulunmıyanlardan ihraç edilmek 
üzere, Türkiye'de satmaldıklan veya imal et
tikleri malları Türkiye'de veya Türkiye'den 
sâtmaksızm yabancı memleketlere gönderilen
lerin bu işten .doğan kazançları Türkiye 'de elde 
edilmiş sayılmaz. îş merkezinden maksat, iş ba
kımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve 
idare edildiği merkezdir.» ) 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
GEÇİCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, Komisyon tetkik 
etti. Hakikaten Kurumlar Vergisindeki hükme 
mütenazır ve her türlü muvazaayı önliyeeek 
olan bu önerge ile Komisyon da mutabıktır. 

BAŞKAN — Yani bu fıkrayı aynen kabul 
ediyor musunuz!. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Şu halde parantez içinde olarak 
bu f ıklayı koymak kaydiyle maddeyi oyunuza su
nuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

Sabit iş yeri 
SEKİİNCİ MADDE — 7 nci maddenin 1 nu

maralı fıkrasında yazılı sabit iş yeri, Vergi Usul 
Kanununun hükümlerine göre tâyin ediliL 

Daimî temsilei 
Aynı maddede yazılı daimî temsilci, bir hiz

met akdi veya ticari vekâlet ile temsil edilene 
bağlı olup onun nam ve hesabına süreli veya 
mütaaddit ticari muameleler ifasına yetkili bulu
nan kimsedir. 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aran
maksızın, temsil edilenin daimî temsilcisi sayılır
lar ı 

1. Ticaret Kanununa göre tüccar memuru ve 
temsilcisi durumunda bulunanlar; 

2. Giderleri devamlı olarak kısmen veya ta
mamen temsil edilen tarafmdan ödenenler; 

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen 
müessese hesabına konsinyasiyon suretiyle satmak 
üzere devamlı olarak mal bulunduranlar. 

Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda tem
sil etmesi, daimî temsilcilik vasfını değiştirmez. 

BAŞKAN — Deliştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

İkinci kısmı 
Muafiyetler ve istisnalar 

Birinci Bölüm 
Esnaf muaflığı 

Vergiden muaf esnaf 
DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Gelir Ver

gisinden muaftır. 
Bir kimsenin bu vergi karşısında esnaf olup 

olmadığı, 10 ncu ve 11 nci maddelerde yazılı ge
nel ve özel şartlara göre tâyin olunur. Bu şart
lardan her hangi birini haiz olmıyanlar, esnaf 
muaflığından faydalanamazlar. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
10 ncu maddede yazılı iş yeri kirası ile 11 nci 

164 — 



B : 100 3 .6 
maddede yazılı iş hacmi ölçüleri toplu olarak uy
gulanır; diğel şartlar ortaklardan her birinde 
ayrı ayrı aranır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Esnaf muaflığının genel şartları 
ONUNCU MADDE — Esnaf muaflığının ge

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

mak (işinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak; se
yahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluk ve 
hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısiyle 
geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak 
bu şartı bozmaz. Ölüm halinde, iş sahibinin dul 
eşi veya küçük çocukları namına işe devam olun
duğu takdirde, bunların bilfiil iş başında bulu
nup bulunmamalarına bakılmaz); 

2. İş yerlerinin yıllık kira tutarı 720 lirayı 
aşmamak. 

(Kira gayrisâfi irattan aşağı olamaz. İş yeri
nin, iş sahibine ait bulunması veya bedelsiz ola
rak kullanılması hallerinde kira yerine gayrisâfi 
irat esas tutulur). 

3. Ayrıca ticari kazancı dolayısiyle Gelir 
Vergisine tâbi olmamak; 

2 ve 3 numaralı fıkraların hükümleri takvim 
yılı başındaki ve yeniden işe başlıyanlar için işe 
başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Esnaf muaflığının özel şartları 
ON' BİRİNCİ MADDE — Esnaf muaflığının 

işin nevi ve mahiyetine göre değişen özel şartları 
şunlardır. 

I - Küçük ticaret işlerinde : 
1. Tooptancı olmamak müstahsıldan, tüccar

dan, kurumlardan satm aldıkları veya ithal eyle
dikleri mahsullerle emtiayı tüccara, esnafa, ku
rumlara ve kamu idare ve müesseselerine satan
lar veya ihraç edenler toptancıdır. Müstahsıldan 
satın aldıkları malları satanlardan bir takvim yı
lı içindeki satışlarının tutarı 30 000 lirayı aşmı-
yanlar toptancı sayılmaz); 

2. Perakendecilerde : Tüccardan, kurumlar
dan bir takvim yılında satın aldıkları veya ithal 
ettikleri emtianın tutarı 60 000 lirayı aşmamak 
(perakendeciler doğrudan doğruya müstehlike sa
tış yapanlardır. Bunların yıllık tutarı 30 000 li
rayı aşmamak üzere tüccara, esnafa, kurumlara, 
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kamu idare ve müesseselerine toptan satış yapma
ları perakendecilik vasıflarını değiştirmez.); 

II - Küçük sanat ve inşaat işlerinde : 
1. Satın alınan 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 karşılığında bir takvim yılı içinde alman 
ücretlerin tutarı 20 000 lirayı aşmamak; 

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

III - Ulaştırma işlerinde : 
1. a) Kara ulaştırmalarında : iş sahibinin 

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

b) Su üzerindeki ulaştırmalarda : İş sahibi
nin işlettiği ulaştırma veya cer vasıtalarının rü
sum tonilâto tutarı 300 tondan fazla olmamak; 

2. Tüccara, kurumlara ve kamu idare vt 
müesseselerine yapılan hizmetler karşılığında bir 
takvim yılı içinde alınan bedellerin tutarı 40 OCO 
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; 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel şartları gösterilmiyeıı işler 
ON İKİNCİ MADDE — Esnaf muaflığının 

özel şartları gösterilmiyeıı islerle uğraşanlar, yal
nız onuncu maddede yazılı genel şartlara göre 
esnaf muaflığından faydalanırlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Esnaf muaflığı şartlarını takvim yılı içinde 
kaybedenler 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — lO.ııcu maddede 
yazılı genel şartlardan her hangi birini takvim 
yılı içinde kaybedenlerin esnaf muaflığı ertesi 
takvim yılı başında kalkar. 
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11 nei maddede yazılı şartlardan her hangi 

birini takvim yılı içinde kaybedenlerin muaf 1 iğ L 
o takvim yılı başından itibaren kalkmış olur. Şu 
kadar ki, 11 nei maddede yazılı alım, satım ve 
ücret hadleriyle diğer ölçülerde vukua gelen faz
lalıklar yüzde elli nispetini aşmıyorsa muaflık 
yıl sonuna kadar devam eder. 

Bu suretle yıl içinde mükellefiyete girenler 
muaflık şartlarının kalktığı tarihten itibaren 
Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre keyfiyeti 
vergi dairesine bildirmeye ve defter tutmaya ve 
buna ilişkin ödevleri yerine getirmeye mecbur
durlar. Bu mükellefler muaflık dönemine ait ka
zançlarını elde bulunan vesikalara müsteniden 
tesbit, buna imkan bulamadıkları takdirde tah
min ederler. 

Vergi incelemeleri sırasında muaflık dönemi
ne taallûk eden muamelelerden dolayı matrah 
farkı tesbit edilirse, bu farklara ait vergi cezasız 
alınır. 

Esnaf muaflığı şartlarını haiz olanlardan mu 
aflıktan faydalanmak istemediklerini yazı ile bil
direnler taleplerini takip eden takvim yılı başın
dan, yeni işe başlıyanlar işe başlama tarihinden 
itibaren Gelir Vergisine tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Esnaf muaflığının hududu 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Esnaf muaf lı

ğı, yalnız bu bölümdeki şartlara göre esnaflığa 
giren ticaret ve sanat işlerinden elde edilen ka
zançlara münhasırdır. Bu muaflıktan faydala
nanlar, varsa, diğer kazanç ve iratları üzerinden 
genel hükümlere göre vergiye tâbi olurlar. 

Esnaf muaflığı kollektif ve komandit şirket
lerin ortaklarına ve ikraza t işleriyle uğraşanlara 
şâmil değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Diğer muaflıklar 

Diplomat muaflığı 
ÜN BEŞİNCİ MADDE — Yabancı Devletle

rin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve 
konsolosları (Fahrî konsoloslar hariç) ile elçilik 
ve konsolosluklara mensup olan ve o memle
ketin uyrukluğunda bulunan memurları, Türki
ye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sı-
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fallarından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle 
gelir Vergisinden muaftırlar. 

Bu muaflığın menkul sermaye iradı ürerin
den tevkif suretiyle alman vergiye şümulü 
yoktur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ücret istisnası 
ON ALTİNCİ MADDE — Yabancı elçilik ve 

konsoloslukların 15 nei maddeye girmieyn me
mur ve hizmetlilerinin yalnız bu işlerinden dola
yı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartiyle 
Gelir Vergisinden istisna edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Göçmen ve mülteci muaflığı 
ON YEDİNCİ MADDE — İskân Kanunu 

hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılan
larla yerleştirilenlerin, mezkûr Kazanç Ver
gisi muaflığı için konulan kayıt, şart ve süreler
le bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç 
ve iratların b" 000 lirası Gelir Vergisinden müs
tesnadır. 

Bu istisnanın menkul sermaye iradı ürerin
den alınacak verginin tevkif yoliyle kesile ı kıs
mına şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Madde/i ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kazançlarda istisnalar 
Telif kazançları istisnası 

ON SEKİZİNCİ MADDE — Müellif, müter
cim, heykeltraş, ressam ve bestekârların kitap, 
resim, heykel ve nota halindeki eserlerinden 
bir takvim yılında elde ettikleri kazançların 
5 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Yazılı eserlerin tefrika halinde satıl naşı: 
temsil, icra, teşhir gibi suretlerle değerlendiril
mesi karşılığında alman bedel ve ücretler istis
naya dâhildir.) 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının Komisyona 

iade olunup t a dilen gelen şekli kaimi oluan İS 
nei maddesinde kitap, resim, heykel ve saire 
gibi ilim ve sanat eserlerinin geliri senede 5 000 
lirayı geçmediği halde vergiden muaf olduğu 
zikredilmiştir. 
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Halbuki yazı ve telif hayatının ilk yetiştirici 

kademesini teşkil ve memlekette yazı yasmak 
heves ve istidadını besliyecek olan «makale» 
maddesi nasılsa konulmamış olduğundan o 
maddede kitap sözünü mütaakıp evvelâ kanun
da sarahati temin için kitapların küçük şekli 
olan «risale» «broşür» kelimesinin ve son.'a da 
«makale» kaydının ilâvesini teklif ve rica ede
rim. 

istanbul Milletvekili 
Adnan Adıvar 

BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim; yüksek huzuru
nuzda iki defa müzakere edilip epeyce tartış
malardan sonra kabul buyurulmıyan bir : eklif-
tir. Makale kelimesinin ilâvesiyle başmuhar
rirler ve gazetelerde devamlı surette fıkta ya
zanlar, bu işi mûtat sanat haline getirenler dâ
hil olarak alacakları ücret vergiden muaf tutul
mak isteniyor. Komisyon, Kamutayın kabarma 
uygun olarak bunu doğru bulmamaktadır. 

Risale kelimesinin ilâvesine gelince; risale 
mevkut olmamak şartiyle önergede de ifade edil
diği veçhile küçük kitap demektir. Küçük, bü
yük, hepsini ihtiva eden kitap kelimesini mad
dede sureti mutlakada koyduğumuz için küçük 
ve büyük hükme dâhildir. Ayrıca risale kaydı
nın konulmasına mahal görülmemiştir. 

Dr. ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Efen
dim, evvelâ Komisyon Başkanının sözlerinin ba
şını değiştirmek lâzımdır. Buyurdular ki ; iki 
defa Heyeti Celilenizce kabul olunmadı, redde
dildi. Halbuki öyle değil, birinci defa nazarı 
itibara alındı ve o suretle Komisyona gönderil
di. İkinci defasında nasılsa ekseriyet olmadı 
onu gördük. 

Arzettiğim bu teklifte başmuharrirler filân 
mevzuubahis değildir, makale yazan birtakım 
gençler var yeni yetişiyorlar bunlar 4 - 5 niha
yet 10 lira alırlar bunlardan vergi kesilmesin 
diye rica ettim. Dileğim bundan ibarettir. 

Haddizatında muafiyetler yok değildir ki, 
birçok himayeler var; esnaf, çiftçi himaye edil
miştir ne olurdu bir de erbabı kalem himaye 
edilseydi dünya yerinden mi oynardı ? 

Komisyonun fikri böyle olabilir ben rica 
ediyorum Hükümetten bu bapta fikrini söyle
sin. 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Üzerinde durmaya değ
mez ama, bana yanlış ifade atfedildiği için söyli-
yeyim. Benim arzetmek istediğim, iki defa mü-
zaker ve iki defa rededdilmiş değildir. İki defa 
konuşulmuş ve sonunda Heyeti Umumiyede ka-

ı bul edilmemiş olan önerge yenibaştan verilmiş de
mek istedim. 

Şimdi makale kelimesinin içerisine, başma
kale, fıkra girdiği gibi yeni başlıyan, bunu sa
natı mûtade haline getirenler arasıra yazanlar 
hepsi girer. Bu itibarla teklif ile mutabık deği
liz. 

BAŞKAN — Bu değiştirge iki hüküm ihtiva 
etmektedir. 

Birinci kısım risale ve broşüre taalluk etmek
tedir ki, bu kısım izah olundu, önerge sahibi ar
kadaşımız da bu beyanla mutabıktır. Binaena
leyh bu birinci kısmı oyunuza sunmuyorum. 

ADNAN ADIVAR (İstanbul) — Hükümet 
sâkit kalıyor.. 

BAŞKAN —• önergenin makale kelimesinin 
ilâvesini istiyen kısmını oyunuza sunuyorum; 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilme
miştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olunmuştur. 

Tarım kazançlarının istisnası 
ON DOKUZUNCU MADDE — Tarım faa

liyetinden elde edilen kazançlar gelir vergisin
den müstesnadır. 

Tarım faaliyeti arazide ekim, dikim, bakım 
ve yetiştirme yollariyle nebat, orman hayvan va 
hayvan mahsulleri istihsalini, yetiştiricileri ta
rafından muhafazasını, taşınmasını ve bunların 
dükkân ve mağaza açılmaksızm satılmasını ifade 
eder. 

Tarım mahsullerinin, değerlendirilmesi mak-
sadiyle sınai bir müessese ehemmiyet ve genişli
ğinde olmamak şartiyle ve tarım istihsaline mü-
teferri olarak, işlenmesi ve bunların bu suretle 
veya başka yerlerde işletildikten sonra yetiştiri
cileri tarafından dükkân ve mağaza açılmaksı
zm satılması da tarım faaliyetine girer. 

(Yetiştiricilerin tarım faaliyetiyle ilgili alım, 
satım işlerinin tedviri için açtıkları yazıhaneler 
dükkân ve mağaza sayılmaz). 

Tarım mahsullerinin yetiştiricileri tarafından 
I dükkân, mağaza veya sınai bir müessese açılmak 
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Suretiyle satılması halinde mahsullerin bu yer
lere gelinceye kadar geçirdikleri safhalar tarım 
faa%et sahasında kalır. 

Çiftçiye ait her türlü istihsal vasıtalarının 
başka çiftçilerin tarım istilısal işlerinde ücretle 
çalıştırılması da tarım faaliyetlerinden, sayılır. 

BAŞKAN —• Bir değiştirge vardır. Komis
yon iltihak ediyor mu? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Metne şunu ilâve ediyoruz: 
« Başka yerlerde :» ibaresinden sonra « veya baş
ka sınai müesseselerde » Zirai mahsullerin kıy
metlendirilmesi, meselâ zeytinin tâsiri ameliye
sini zürram kendi yerinde yapılmasını zirai ameli
ye addettik. Arkadaşım tereddüt ediyorlar, 
başkasının fabrikasında tâsir ettirirse bu zirai 
faaliyet olur mu diyorlar. Biz bunun 
faaliyet olacağını önce arzetmiştik. Bu itibar
in şimdi arzettiğim şekilde « veya başka sınai 
müesseselerde » ibaresinin ilâvesiyle tereddütleri 
kaldıracak sarahati yapıyoruz. 

BAŞKAN —• Değiştirgeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa. 
Birinci görüşülmesi yapılmış olan Gelir 

Vergisi tasarısının on dokuzuncu maddesi 
müphemdir. Bu yüzden bu kanun uygulanır
ken birçok müşkülât doğuracaktır. Bu madde
nin ikinci fıkrasında «Zirai işletme mahsulleri
nin, değerlendililmesi maksadiyle sınai bir mü
essese ehemmiyet ve genişliğinde olmamak şar-
tiylc ve zirai istihsale müteferri olarak, işlen
mesi ve bunların bu suretle veya başka yerler
de işletildikten sonra yetiştiriciler tarafından 
dükkân ve mağaza açılmaksızm satılması da 
zirai faaliyete girer.» denilmektedir. Bu fık
radaki «Sınai müessese ehemmiyet ve genişli
ğinde olmamak şartiyle» sözü tatbikatta bir
çok ihtilâfları doğuracaktır. Çünkü zeytin böl
gelerindeki köylü ve şehirli çiftçiler kendi ara
zilerinde yetiştirdikleri kendi zeytin mahsulle
rini değellendirmek için belli bir bedel karşı
lığında kendi malı olmıyan her hangi bir yağ 
fabrikasında yağa tahvil etmeleri yani değer
lendirmeleri bu fıkra hükmüne göre Gelir Ver
gisine tâbi olacaktır. Bu bölgelerde sınai bir 
müesese ehemmiyet ve genişliğinde olmıyan 
bir tek müessese yoktur. Yani buralarda yağ 
mengeneleri yoktur. Şu halde yetiştirici zeyti
nini mutlaka, sınai bir müessese ehemmiyet ve 

>. 1949 Ö : 1 
genişliğindeki bir zeytinyağı fabrikasında ta
şır ettirecektir. Nitekim bugün bu şekildeki 
değerlendrmeler Kazanç Vergisine tâbi değil-
dii'. Halbuki yukarda bahse konu olan madde 
fıkrası açıklanmazsa çiftçinin kendi zeytinli
ğinde yetiştirdiği kendi zeytinlerini başkasına 
ait bir fabrikada yağa tahvil etmesinden sonra 
satması Gelir Vergisine tâbi olacaktır ki bu da 
doğru değildir. Bu bölgedeki zeytinler sırf yağ' 
zeytinidirler. Toplanır toplanmaz yağa tahvil 
edilmesi zaruridir. Çünkü salamura yapılarak 
satılamazlar. Bu durum karşısında yetiştirici 
ya zeytinini ağaç üzerinde iken patrona yok 
pahasina satmaya, mecbur olacak veyarut ip
tidai şekilde bir mengene kurarak zeytininden 
yağ çıkaracaktır. Bu suretle vergiden kaçın
mak için modern zeytinyağı sanayimden vaz
geçerek geriye gidecek ve yağının % 15 ni de 
posada, bırakmış olacaktır. 

İşte bu mahzurları önlemek için 19 ucu 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın eklenme
sini arz ve teklif ederini. 

Balıkesir Milletvekili 
Abdi Ağabeyoğlu 

Fıkra şudur : 
«Yetiştiricinin kendi arazisinde yetiştirdi

ği mahsulünü başkasına ait olan her hangi sı
nai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde 
olan bir fabrikada dahi değerlendirdikten son
ra dükkân ve mağaza açmaksızın satması zirai 
faaliyeti ihlâl etmez.» 

ABDİ AĞABEYOĞLU (Balıkesir) — Ko
misyonla mutabıkım. Sayın sözcünün izahatı 
maksadımı ve istediğimi temin eder mahiyette
dir. Teklif ettikleri cümle yani «Veya başka 
sınai müesseselerde» sözü maddeye «Yerlerde» 
kelimesinden sonra ilâve edilmek suretiyle 
maksadı temin edecektir. Bu suretle komisyon 
teklifini kabul ediyorum mutabıkım. 

BAŞKAN — Fıkrayı tekrar okutuyorum. 
(Değiştirilen fıkra yeniden okundu). 
BAŞKAN — Bu suretle maddeyi oyunuza 

sunuyorum. Kabul edenler... Elmiyenler. . Ka
bul edilmiştir. 

Avcılık ve balıkçılık kazançların istisnası 
YİRMİNCİ MADDK — Kara ve su avcılı

ğı işlerinden doğan kazançlar, tarım kazancı 
istisnasına ait şartlara göre, Gelir Vergisinden 
müstesnadır. 
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BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Maden suları kazançları istisnası 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — 927 sayıh Ka

nunun 1 ııci maddesine göre verilen sıca^ ve 
soğuk maden suları imtiyazının işletilmesinden 
elde edilen kazançlar, ihaleyi takibeden yddan 
başlıyarak beş yıl süre ile, Gelir Vergisinden 
müstesnadır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Sermaye iratlarında istisnalar 

Gayrimenkuller ve haklar 
YİRMİ İKİNCİ MADDE — Gayrimenkul-

leriıı ve hakların kiralanmasından elde edilen 
ve bir takvim yılında toplamı 2 500 lirayı aşmı-
yaıı kiralarla bir takvim yılı içinde toplamı 
10 000 lirayı aşmıyan kiraların 2 500 lirası 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisnanın Vergi Usul Kanununa göıv def
ter tutmak mecburiyetinde olan Gelir Vergisi 
mükellefleri ile gelirleri bunlar tarafından bil
dirilecek olan kimselerin iratlarına şümulü yok
tur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Menkul kıymetler ve mevduat 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda ya

zılı menkul sermaye iratları Gelir Vergisinden 
müstesnadır : 

1. Özel kanunları veya Devletle akdedil
miş mukavelelerle her türlü vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, temettü 
ve ikramiyeleri; 

2. Mevduat ve özel alacaklar karşılığında 
bir takvim yılında alman faizlerin 200 lirası 
(muhtelif müesseselerden alman mevduat faiz
lerinde bu had her müessese için ayrı a y ı na
zara alınır.). 

Yüksek Başkanlığa 
Memleketin malî ve ekonomik durumu üze

rinde menfi tesirler yaratacağına kani olduğum, 
23 ncü maddeye aşağıdaki fıkranın eklenmesi 
suretiyle bunun önlenmesini arz ve teklif edi
yorum. 
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Saygılarımla. 

Afyon Milletvekili 
Şahin Lâein 

.'!. Tasarruf Sandığı ve küçük cari hesap
lar için tahakkuk ettirilecek faizler. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının dördüncü bölümün

deki ikinci fıkrası gereğince bankalardaki mev
duat faizlerinin vergiye tâbi tutulacak kısmı
nın tâyininde müşkülâtı mucip olmamak üzere 
aşağıdaki şekilde tavzihi hususunun Geçici Ko
misyonda tetkiki ile karara bağlanmasına emir 
ve müsaade buyurulmasını saygılarımla istirham 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Cevdet Gölet 

Madde 2'). - (İkinci fıkrasının muaddel 
şekli). 

2. (Muhtelif müesseselerden veya bir mü
essesenin muhtelif şube veya ajanslarından alı
nan mevduat faizlerinde bu had her müessese 
veya her müessesenin muhtelif şube ve ajanları 
için ayrı ayrı nazara alınır.) 

Menkul kıymetler ve mevduat 
YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda ya

zılı menkul sermaye iratları Gelir Vergisinden 
müstesnadır : 

1. Hususi kanunları veya Devletle akdedil
miş mukavelelerle her türlü vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, temettü 
ve ikramiyeleri; 

2. Mevduat ve hususi alacaklar mukabilin
de bir takvim yılında alman faizlerin 200 lirası 
(Muhtelif müesseselerden veya bir müessesenin 
muhtelif şube veya ajanslarından alınan mev
duat faizlerinde bu had her müessese veya her 
müessesenin muhtelif şube ve ajanları için ayrı 
ayrı nazara alınır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşımız Cevdet Gö
let'in teklifi, bizim bu maddenin ikinci fıkra
sında mutarıza içindeki kısma aittir. Yanlışlık 
olmaması için, arzediyorum. 

Burada biz muhtelif müesseselerin yıl so
nunda bir şahsa ait faizlerini bir araya getir
meleri hususunda maruz olacakları müşkülâtını 
düşündüğümüz için muhtelif müesseselerde bir 
şahsa ait faizlerin istisna haddini tâyin bakı
mından yekûn edilmiyeceğini tesbit etmiştik, 
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Muhtelif müesseseler için düşünülecek bir zor
luk muhtelif şube ve ajanlar için de olacağından 
Cevdet Gölet'in takririndeki sarahati maksadı
mıza uygun görüyor ve kabul ediyoruz. 

Şimdi Şahin Lâçin arkadaşımızın teklifine 
gelince, Şahin Lâçin arkadaşımız Tasarruf San
dığı ve küçük cari hesaplan için tahakkuk ett
irilen faizlerin istisna edilmesini istiyorlar. De-

mekki kendileri de mevduat faizlerinin vergiye 
tâbi olmasını esas itibariyle kabul ediyorlar, 
ama istisnayı bu şekilde yapalım diyorlar. 

Biz diyoruz ki; esasta mademki mutabıkız, 
işin anlaşılmasında herhangi bir tereddüde ma
hal kalmamak ve tatbikatta kolaylık sağlanma
sı için rakamlarla istisna hadlerini tesbit edelim 
diyoruz, istisnayı Tasarruf Sandığı ile küçük 
cari hesaplar şeklinde arkadaşımızın teklifi gibi 
yaparak, tatbikatta müşkülâtı mucip olur. 
Hattâ biz yatırılan para miktarını nazara al
ın ıyarak daha ziyade amelî olmak için sene so
nunda tahakkuk eden faiz miktarının istisnası 
için bir kıstas olmasının doğru olduğunu arzet-
miş bulunuyoruz, ve zanmmızca bu şekil daha 
doğrudur ve tatbikat bakımından da müşkülâtı 
önler. 

ŞAHİN LÂÇlN (Afyon Karahisar) —- Muh
terem arkadaşlar; 23 ncü maddenin ilk görü
şülmesi sırasında Bankalardaki mevduattan 
tasarruf sandığı faizlerinin Gelir Vergisinden 
istisna edilmesini teklif etmiştim. O zaman bu 
teklifim Yüksek Medisinizce tasvip edilmiye-
rek madde aynen kabul buyurulmuştu. Duna 
rağmen maddenin bu şekilde kalmasının mem
leketin ekonomik durumuna fena tesir yapaca
ğına inanarak tekrar huzurunuza getirmek 
mecburiyetini hissettim. Umuyorum ki; şimdi ra
kamlara dayanarak vereceğim izahattan sonra 
yeniden yapacağım teklif mazharı tasvibiniz 
olacaktır. 

Arkadaşlar; tasarruf hesaplarına tahakkuk 
ettirilen faizin 200 liradan yukarı kısmının 
Gelir Vergisine tâbi tutulmasını malî, sosyal 
ekonomik bakımından tetkik etmeyi meselenin 
iyice tenviri için faideli buluyorum. Tabiatiyle, 
mütalâaları arzederken Gelir Vergisine tâbi tu
tulmanın fayda ve mahzurlarını da meselenin 
ehemmiyetini göz önünde tutmak için açıkça 
huzurunuza sermek istiyorum. 

Tasarruf hesaplarında alınacak verginin ma

lî portesi nedir? Yaptığım tetkikata göre 1948 
yılı sonunda bankalardaki mevduatın yekûnu 
986 milyon lira olup bunun 563 milyonu Dev
let, daire ve müesseseleri, iktisadi Devlet Te
şekkülleri, menafii umumiyeyo hadim cemiyet
lerle, tüccara ve eşhasa ait mevduattır. 423 mil
yon lirası da tasarruf sandığı ve küçük cari 
hesaplaı* mevcududur. 

Şimdi Biz burada yalnız tasarruf mevdua
tını tetkik edeceğiz. Tasarruf mevduatı olan 
42°: milyon lira 012 783 hesapta toplanmakta
dır. Bunun 603 bin adedi 5 bin liraya kadar 
olan hesaplar olup yekûnu 333 milyon lirayı 
ve 9783 adedi de 5 bin liradan yukarı hesaplar 
olup âzami 90 milyon lirayı tutmaktadır. Bizim 
vergi alacağımız miktar işte budur. Yani ban
kalardaki mevduatın yüzde onuna ve tasarruf 
mevduatının da yüzde 21 buçuğuna tekabül 
eden 90 milyon lira.. 

Geçici Komisyon Başkanı saym Münir Bir
sel'in ifade ettiği şekilde ise 100 milyon liradan 
ibarettir. Bu yüz milyondan alacağımız vergi 
miktarı nedir'? Bankalarda mutat olduğu veç
hile! tasarruf hesaplarına, beş bin liraya kadar 
olan kısmına âzami % 4 ve ondan sonraki kı
sım için de daha aşağı faiz nispeti tesbit ve tat
bik olunur. Böyle olmakla beraber biz âzami 
hadi alalım. Şu halde 100 milyon liranın % 4 
faizi dört milyon liradır. Bunun % 15 den Ge
lir Vergisi 600 000 liradan ibaret olduğu der
hal anlaşılabilir. Yani Komisyon Başkanı arka
daşımızın üzerinde ısrarla durduğu ve âdeta 
titriyerek muhafaza etmek istediği miktar 600 
bin liradır. 

Sosyal adalet meselesi : Saym Komisyon 
Başkanı ve onun tezini müdafaa eden arkadaş
ların hassasiyetini çeken nokta; bir işçinin üc
retinden asgari geçim haddinden sonra vergi 
alındığı halde Bankalara yüzbinlerce para ya
tıran bir adamın mevduatından vergi alma
manın sosyal adaletle kabili telif olmadığı me
selesidir. Bu bakımdan hakikaten mevduatın 
gelirlerinin vergiye tâbi tutulması doğrudur. 
Ancak sosyal adaletin yalnız işçi ile mevduat 
sahipleri arasında aranmasının da adaletle 
bağdaşamıyacağmı düşünmek icabeder. Meselâ, 
yüz binlerce lirası olan bir adam parasını Dev
let tahvillerine yatırıyor. % 5 - 7 vergisini ge
lir sağlıyor. Fakat bu, hususi kanunlarına is
tinaden çıkarılan Devlet tahvilleri olduğu için 
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Gelir Vergisinden istisna ediliyor. Sonra gay-
rimenkullerin 2500 liraya kadar olan kısmı için 
de istisna kabul ediliyor. Daha sonra büyük 
ve küçük zirai istihsal tamamen vergiden mu
af tutuluyor. Fakat mevduata gelince : Gelirin 
200 liradan fazlası vergiye tâbi oluyor. Bun
dan sosyal adaletin cari olduğuna inanma i 
cidden güçtür. Sosyal adaletin yanında sosyal 
ahlâkı da düşünmek zarureti vardır. Yaptığını 
tahkikat neticesinde bankalarda yüz bin lira 
olan tasarruf adedinin bir ilâ iki adedini geç
mediğini gördüm. Bir bankada 20 000 liradan 
yukarı 30 000 liraya kaçlar olan 79 aded, diğer 
bir bankada 25 000 den yukarı olan hesap ade
di 172, yine diğer bir bankada 25 000 den yu
karı olan hesap adedi 172, yine diğer bir ban
kada 20 000 den fazla hesap adedi 101 dir. Di
ğerlerinde en yüksek bakiyeli hesapların ade
dini almak mümkün olmadı.. Şimdi şu yukarda 
saydığım hesaplar vergiye tâbi tutulduğu tak
dirde bu miktarları hesaplarında tutacaklar mı
dır? Tabiî hayır... Derhal bankalardan çekilerek 
diğer bankalara beşer bin lira tevzi edilmek su
retiyle vergiden muafiyeti temin edilecektir. 
Yani bilmecburiye kaçakçılık resmen teşvik 
edilmiş olacaktır. Şu halde bu içtimai ahlâkı 
kökünden sarsan bir hareket sayılmaz mı? 

Biz bu maddede kabul ettiğimiz ikinci fık
ra ile bunu tecviz etmiş olmuyor muyuz? Âciz 
kanaatimce üzerinde önemle duracağımız me
sele budur. İçtimai adalete, içtimai ahlâkı ay
ın seviyede tutmak en büyük emelimiz olma
lıdır. Birisini sözde ayakta tutmaya çalışırken 
diğerini çökertmek fayda yerine zarar tevlit 
eder. 

Şimdi üçüncü sebebe yani ekonomik duru
ma geliyorum: Millî ekonomimizin kalkınma
sındaki büyük âmilin, bankalarda toplanan mev
duat olduğunu inkâr etmeye imkân var mı? 
Vakıa Ahmet Kemal Varınca arkadaşımız 
« Bankada toplanan paralar bugün tedavüldeki 
para miktarını azaltmış, âdeta bir para buhra
nı yaratmıştır. Paramızın yarısı piyasadadır. 
Üstarafı bankalarda toplanmıştır. Bu paralar 
Gelir Vergisinden istisna edilirse herkes kaç
mak için malını mülkünü para yapacak, ban
kaya yatıracak ve bankadan alacağı faizle geçin
meye kalkışacaktır » demişti.. Ben mütalâanın 
hiçbir noktasına malesef iştirak edenıiyeceğim. 
Bankalarda toplanan para buhran yaratmaz, 
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bilâkis iktisadi hayatı düzenlemeye yarar. Ma
lı, mülkü olanların onları satıp da parasını ban
kaya yatırarak faiziyle geçinmeye kalkışması 
hesap ve kitap bilmemek demektir.. Farzedelim 
ki, bir adam apartmanı 100 bin liraya sattı ve 
parasını bankaya yatırdı. Oradan alacağı faiz 
4 bin lira olduğuna göre bu şahsın ayağını uza
tıp yatmasına imkân var mıdır? Sonra bu 100 
liralık apartman senede asgari 10 bin lira geti
rir ve bunun da 2 500 lirası vergiden muaf ol
duğuna göre ancak 7 500 lirasından vergi ve
recektir. 4 bin liranın ise 200 lirası vergiden 
istisna edilecek, 3800 lirası vergiye tâbi ola
caktır. Bunu hangi mantık kabul eder? Bilâ
kis parası olanlar apartmana yatıracak ve pa
ranın donmasına sebebiyet verilmiş olacaktır. 
Altın ve mücevherata yatıracaklar da caba ... 
Esasen memleketimizde bankalara yatırdıkları 
mevduatın geliri ile geçinen bir rantiye sınıfı da 
mevcut değildir. Çünkü 100 bin lirası olan bir 
adamın 4000 lira ile geçinmesini düşünmek ha
yalperestlikten başka bir kelime ile ifade edi
lemez. 

Bunu da böylece izah ettikten sonra vergi
ye tâbi tutmak suretiyle mevduatın bankalar
dan çekilmesine sebebiyet verirsek - ki Gelir 
Vergisi Kanunu görüşülmeye başladığı günden 
beri banka gişelerinin önünde mevduat sahip
lerinin paralarını çekmek için toplandıkları 
görülmekte ve bankalarca para yatırmakta bir 
duraklama olduğu gibi mühim miktarda çekil
me de başlamıştır, denilmektedir. 5 bin lira
dan yukarı olduğu sayın Münir Birsel'in ifa
desiyle de sabit olan 100 milyon liralık mev
duattan hâsıl olacak Gelir Vergisi zararını da 
Yüksek Huzurunuzda rakamla ifade etmeyi 
bir borç biliyorum. 

Bankalar % 4 ile topladıkları mevduatı 
tüccara ve sanayiciye açık kredilerde % 9 - 12, 
kefaletli borçlanmalarda % 8 1/2 ve zirai ik-
razatta da % 6 - 7 ile kullandıklarına göre or
talama % 8 1/2 ile plase ediyorlar demektir. 

Biz yalnız bu 100 milyon liranın çekildiği
ni kabul edersek, - faizi mürekkep hesap et-
miyeceğim - bir senede alacağı faiz 8,5 milyon 
liradır. Bunun Kurumlar Vergisi olarak kabul 
edilen % 10 nispeti 850 000 liradır. Bunu tüc
cara ve sanat erbabına ikraz ettiğini kabul et
tiğimiz takdirde ise, bunlar, bu parayı en az 
üç defa ciro edeceğine göre (300) milyon lira-
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nın kazancı asgari % 10 dan 30 milyon lira 
eder. Bunu da müterakki esasından sarfınazar 
ederek, yalnız % 15 Gelir Vergisine tâbi tutar-
sak, 4,5 milyon lira vergi alınacaktır. Şu halde 
yalnız 100 milyon liranın bankalardan ve te
şebbüs erbabından alınacak vergi yekûnu as
gari bir hesapla 5 milyon 350 bin lira demek
tir. 

Mevduat faizlerinden 600 bin lirayı almak 
istemekle bu 5 milyondan fedakârlık yapaca
ğımız gibi, diğer mevduatın da çekilmesi sure
tiyle hem bankaları, hem ticari ve sanayicileri, 
hem de çiftçiyi ve köylüyü milşkül duruma 
sokmuş, memlekette iş hacmim daraltmış ve 
Hazineyi de gelir kaynaklarından mahrum et
miş oluruz. 

Arkadaşlar: Çok hazin ve acıdır ama bunun 
neticelerini arzetmek de benim için vicdani bir 
borçtur. Ben ne bankaların, ne de tüccar ve es
nafın vekâletini deruhcle etmiş arkadaşınız de
ğilim. Memleket realitelerini düşünerek vicda
nımın emrettiği açıklıkla huzurunuzda rakam
ları konuşturdum. 

Peki, netice ne olacaktır? İşte onu da arz 
ediyorum:. 

1. Hükümetin günün birinde müdahale 
edeceği zehabiyle bir taraftan yıllardan beri 
birçok fedakârlıklarla uyandırılmış ve geliş-
' ıcye yüz tutmuş olan tasarruf fikir ve terbi
yesi kösteklenerek mevduatın çekilmesine se
bebiyet verilmiş, diğr taraftan da bankalara 
olan güven ve inan sarsılmış olaacktır. Varlık 
Vergisi çıktığı zaman halkın psikolojisi üze
rine hâsıl olan fena tesirlerin hâlâ izale edile
memiş olduğunu bu maddenin birinci konuş
ması sırasında tafsilâtiyle arzetmiştim. Tek
rara lüzum görmüyorum. Bâzı arkadaşlar, ilk 
seneler belki mevduat azalır, fakat hakikat an
laşılınca tekrar getirirler diyorlar. Çekilen pa
ranın tekrar getirilmesi çok güçtür. Bir kere 
daha 10 yahut 15 sene beklemek lâzımgeleceği-
ni unutmamak icabeder. 

2. Bugün zirai yardım ancak bankalarda
ki mevduat sayesinde mümkün olabilmektedir. 
Biz millî ekonomimizi kalkmdırab ilmek için 
zirai istihsali (Mir Vergisinden istisna etmiş 
bulunuyoruz. Halbuki cüzi bir gelir sağlamak 
endişesiyle mevduatın çekilmesine sebebiyet 
verirsek, Ziraat Bankasının çiftçiye yapmakta 
olduğu ve yapacağı yardım azalacağı gibi, 
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âzami istihsal dâvamız da bu yüzden tahakkuk 
ettirilemez ve esasen sıkıntı içinde bunalan 
köylü ve çiftçi daha zor duruma düşebilir. 

3. Bu çekiliş karşısında, bankalar ticari 
plasmanlarını tahdit etmek zorunda kalacak
larından ticari hareketler daralır ve belki de 
l)iı yüzden iflâslar başlıyabilir. Şimdiden yüz 
liralık senetlerin bile protestoya tevdi edilme
ye başlandığı bir hakikattir. 

4. Ticari ve sınai ikrazatm tahdidi Mua
mele Vergisinin de daha az tahakkuk ve tah
siline sebep olur. 

5. Bankalar mevduatın çekilişini ve nor
mal işlerini karşılıyabilmek için portföylerin
deki mevduat karşılığı ve diğer serbest tahvil
leri) ni paraya çevirmek için amortisman san
dığına baş vurmak mecburiyetinde kalırlar. 

6. Tüccar da bankalardan kredi temini 
•üçlüğü karşısında aynı yolu tutmak mevkiin

de kalır ve belki de murabahacılık yeniden 
alıp yürüyebilir. e 

7. Amortisman sandığının ibraz edilen 
tahvil bedellerini karşılıyabilmesi için Cum
huriyet Merkez Bankası emisyona müracaat 
zaruretinde kalır ve paranın esasen düşük olan 
iştira kıymeti daha fazla düşerek içinde kıv
ranmakta olduğumuz hayat pahalılığı şimdi
kinden dara fazla çekilemez bir hal alır. 

Bunun mahzurlarını daha çok saymak 
mümkündür. Fakat ümit ediyorum ki bu ka
dar geniş ve rakamlara dayanan izahattan son
ra hukuki bilgisine ve şahsına karşı çok hür
met ve muhabbet beslediğim Komisyon Başka
nı Sayın Münir Birsel yine içtimai adaletten 
bahsetmek suretiyle bu maddenin aynen ipka
sında ısrar ederek büyük mesuliyeti yalnız ba
şına omuzlarında taşımak istemiyeceklerdir. 
Çünkü evvelce de arzettiğim gibi bunun mesu
liyeti 7 Eylül Kararlarının neticelerinden üs
tün olacaktır. 

Hulâsa olarak arzederinı ki ; ormanlar için
de kurulan şatolar ile sergi binalarına, birçok 
lüks inşaata ve bunlara benzer tesislere mil
yonlarca lira sarf edilirken âzami 600 bin lira 
gibi hasis bir gelir ve Gelir Vergisi Kanunu ile 
yerine getirilemiyeıı mücerret bir sosyal ada
let mefhumu için memleketin ekonomik duru
munun felce uğratılarak büyük çöküntülere 
meydan veril miyeceğine kaniim. 
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Münir Birsel arkadaşımız ifadelerinde bu

nun tahakkuk ettirilebileceği zaman bâzı müş
külâtla karşılaşılacağından bahsettiler. Eğer 
biz bunu ayırmazsak bâzı ticari hesaplarla kar
şılaşır, karıştırırız dediler. Fakat ticari hesap

la için buraya bir kayıt konulabilir;; bu su
retle bunu önlemiş oluruz. Şu halde Münir Bir
sel arkadaşımızın endişesine mahal yoktur. Ta
sarruf hesaplarında bu işi tatbik etmek imkân 
dahilindedir. Bunun kabulünü Yüksek Heyeti
nizden rica ediyorum. 

Bu hususta bir değiştirge vermiş bulunuyo
rum, bu değiştirge yalnız tasarruf hesaplarının 
gelirlerinin vergiden istisnası hakkındadır. 
Kıymetli tasviplerinizi esirgemiyeceğinizi umu
yorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

GEÇİCİ K. BAŞKANI BÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Efendim, sayın arkadaşımızın uzun 
izahlarının her noktası üzerinde bendeniz tek
rar durmanın fayda sağlıyacağı kanaatinde de
ğilim. Bu sebeple durmıyacağım. Bunların hep
sini daha evvel konuştuk. Bugün konuştuğu
muz şey, sayın arkadaşımın takririnin esasıdır. 
Arkadaşımın teklif ettiği şey şudur: Tasarruf 
sandığı ve küçük hesabı cariler mevduat faiz
lerinin vergiden müstesna tutulması.. Arkada
şım prensip olarak mevduat faizlerinin vergiye 
tâbi tutulmasında mutabıktırlar Ama teklif
lerine göre tasarruf sandığı ve küçük hesabı 
cariler mefhumunua girenler müstesna tutul
malıdır. Bu mefhumların mâna ve hududu ke
sin bir şekilde hiçbir kanunda ifade edilmemiş
tir. Bunun hududu nereye varabilir. İstisna için 
teklif edilen kıstas, ihtilâflar önliyecek mahi
yette kesin değildir. Küçük mevduatı esas iti
bariyle müstesna tutacak isek, istisna edilecek 
mevduat için ya mevduat veyahut faiz mikta
rını ifade etmek suretiyle, istisna hududuna 
girenleri ifade edelim. Bu şekilde, tatbikatı ko
laylaştıracak, ihtilâfları önliyecek, kesin ve ra
kama dayanan bir kıstas tesbit etmiş oluruz. 
Bu itibarla esasında arkadaşımızın da mutabık 
olduğu mevduat faizlerinin vergiye tâbi tutul
masında istisna edilecekleri sizin kabul buyur-
duğunuz şekilde ve senelik faiz miktarı esasına 
dayanan kıstas komisyonca da uygun görül
müştür. 

Şunu da arzedeyim ki ; mevduat faizlerinin 
vergiye tâbi tutulması esasen gerek önergesinde 
gerek buradaki beyanlarında arkadaşımız Şahin 
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Lâçin kabul etmiş olduklarına göre, bunun 
memleket iktisadiyatına fena tesir edeceğinde 
bahis etmemeleri lâzımgelirdi. İhtilâfımız istis
na için kıstasın tâyinine münhasır olduğuna 
göre, fenalık olacak ise kendi tekliflerinin ka
bulü halinde de olur. Söyledikleri gibi şahsan 
bir mesuliyet şerefi bana düşseydi memnuni
yetle kabul ederdim. Fakat karar komisyon ve 
Büyük Millet Meclisinindir. Âciz kanaatimce 
bu şekilde karar vermekle memleket için hayır
lı bir şekil kabul etmişlerdir. Arkadaşımız 
emin olsunlar mevduat faizlerinden başka mem
leketlerde uzun zamanlardan beri alman ver
giler hiçbir memlekette iktisadi bir bozukluk 
vücuda getirmemiştir. Halkımızın selim aklı 
bizde de böyle bir bozukluk olmasına mâni ola
caktır. Buna emin olmalarını rica ederim. 

BAŞKAN — önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Şahin Lâçin'in önergesi tekrar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazarı dikkate alan

lar... Almıyanlar... önerge nazarı itibara alın
mamıştır. 

Komisyonun teklifini okutuyorum. Madde
nin 2 nci fıkrasında parantez içindeki ibare 
şöyle olacaktır: 

«Muhtelif müesseselerden veya bir müesse-
nin muhtelif şube ve ajanslarından alınan mev
duat faizlerinden bu had, her müessese veya 
her müessesenin muhtelif şube ve ajansları için 
ayrı ayrı nazara alınır». 

BAŞKAN — Maddeyi bu ilâve ile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Müteferrik istisnalar 

Ücretlerde 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı ücretler Gelir Yergisinden istisna edil
miştir : 

1. İki gözü kör veya dilsiz veya mefluç veya 
el veya ayaklarından ikisinden veya birinden 
mahrum veya el veya ayaklarından birini veya 
ikisini kullanamıyacak derecede sakat bulunan 
hizmet erbabının ücretleriyle yukarda yazılı şe
killerde veya çalışamıyacak derecede malûl olan
ların malûllük, emekli, dul ve yetim aylıkları; 
(sakatlığın ve malûllüğün heyeti sıhhiye rayoru 
ile tevsiki şarttır. 

2. Kazancı Gelir Yergisinden müstesna olau 
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tarım işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri; 

3. Kazancı Gelir Vergisinden müstesna olan 
kara ve su avcılığı işlerinde bilfiil çalışan işçile
rin ücretleri; 

4. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan ma
denlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer 
bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltında çalıştık
ları zamanlara ait ücretleri; 

5. Esnaf muaflığından faydalananlar yanın
da çalışan ve 18 yaşını doldurmamış veya 60 ya
şını doldurmuş olan hizmet erbabının ve iş sahi
binin eşinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (hizmetçiler özel 
fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartman
larda ve ticaret mahalli olmıyan sair yerlerde 
orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadılık. 
mürebbiyelik, bahçivanlık, kapıcılık gibi özel hiz-
metlerde çalıştırılanlardır); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitü
lerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezelerin 
atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tu
tuklara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına iş yerinde bedava yemek 
vermek suretiyle sağlanan menfaatler (bu yemek
lerin işveren tarafından hazırlatılması şartiyle), 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fab
rikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
barındırılması gereken memurlarla müstahdem
lere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, 
ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan 
menfaatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerle
rine gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle işve
renler tarafından yapılan taşıma giderleri. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider karşılıklarında 
YİEMİ BEŞİNCİ MADDE — Gider kara

lığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir 
Vergisinden istisna edilmiştir. 

1. Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 
sayüı Kanuna tâbi müesseseler ve kamu menfa 
atlerine yararlı dernekler tarafından verilen 
harcırahlar ve zaruri yol giderleri (gündelikler 
dâhil); 

2. Yukardaki fıkrada sayılanların dışında 
kalan müesseseler tarafından idare meclisi baş
kan ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye memurları
na ve hizmet erbabına verilen gerçek yol gider-
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lerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine 
karşılık olmak üzere verilen gündelikler (bu gün
delikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memur
larına verilen gündeliklerden en yüksek haddini 
aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi 
tutulur.); 

3. Kazai veya idari kararlara dayanarak 
tanıklara ve bilirkişilere verilen ücretler; 

4. Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve kamu menfa 
atlerine yararlı dernekler tarafından ödenen ko
nut bedelleri ve geçici tazminatlarla özel kanun
larına göre verilen yakıt bedelleri; 

5. Üzel kanunlarla kurulan komisyonların 
memur olmıyan üyelerine bu görevleri dolayı-
siyle yapılan ödemeler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminat ve yardımlarda 
YİRMİ ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstes
nadır : 

1. ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebep
leriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 

2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya 
hayat kay di ile yapılan yardımlar (asker ailele
rine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve 
yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak 
bu istisnaya girerler.); 

3. Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 
sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve kamu menfa
atlerine yararlı derneklerden veya kanunla kuru
lan emekli sandıklarından (veya bu mahiyetteki 
kurumlardan) kendilerine zat aylığı bağlanalara 
aylık dışında verilen emekli, dul, yetim ve evlen
me ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve 
kanunları gereğince hizmet sürelerini doldurma
mış bulunanlarla bunların dul ve yetimlerine ay
lık yerine toptan ödenen tazminatlar; 

4. Hizmet erbabma ödenen çocuk zamları 
(bu zamlar Devletçe verilen miktarları aştığı 
takdirde, fazlası vergiye tâbi tutulur.); 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet 
erbabına yapılan yardımlar (bu istisna hizmet er
babının iki aylığına veya buna tekabül eden gün
deliklerinin tutarına kadar olan yardım kısmına 

i uygulanır.); 
6. Sosyal sigorta kurumları tarafından si-

| gortalılara yapılan ödemeler; 
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7. işten çıkma tazminatı (îşten çıkan veya 

çıkarılanlara verilen tazminatlardır. Şu kadar ki, 
bu suretle verilen tazminatın miktarı işten çıkan 
veya çıkarılanın 12 aylığını aştığı takdirde faz
lası ücret olarak vergiye tâbi tutulur. Hizmet ifa 
edilmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz); 

8. Genel olarak nafakalar; 
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri ge

reğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, 
doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardım
lar ile üyelerinin geri verilen mevduatı. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
ve açık oy talebi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının 26 ncı mad

desinin 3 sayılı fıkrasındaki 
1. (Kendilerine zat aylığı bağlanalara aylık 

dışında verilen tekaüt, dul ve yetim ve evlenme 
ikramiyeleri) ibaresine (ile tekaüt, dul ve yetim 
aylığı) ibaresinin konmasını; 

2. 45 nci maddenin (1) rakamlı fıkrasının 
kaldırılması hususunun Yüksek Meclisin oyuna 
sunulmasını arz ve rica ederiz. 

Konya Niğde Aydın 
M. Altan H. Mengi R. Alpman 

Kütahya Niğde Kars 
Orgl. A. Gündüz î. R. Soyer A. Eyidoğan 

Hatay Kocaeli Samsun 
Gl. E. Dunıkan Amiral Ş. Okan Y. Kalgay 

Yozgad Sinob Kastamonu 
t. Olgun L. Aksoy Alptoğan 
Niğde Kırklareli Manisa 

V. Sandal K. DoŞan Korgl. A. R. Artunkal 
Sevhan> Antalya Çorum 
A. Yüregir N. Aksu N. Yücer 

Bursa Bursa Konya 
F . Bük P . Yılmazipek S. Ergun 

Ankara Bursa Bolu 
N. Akkerman A. Duru t. Yalcın 
Gazianteb Erzurum Gümüsane 

Dr. A. Melek V. Kocagüney A.K. Varınca 
Niğde Ankara Malatya 
F . Ecer R. Börekçi M. S. Eti 

Konya Amasya Zoncmldak 
H. Ulusan Z. Tarhan O. S. Orhon 

Konya Erzincan Erzurum 
N. H. Onat Z. Ağca N. Dnmlu 

Gümüsane Kırşehir Seyhan 
Ş. Erdoğan î . H. Baltacıoğlu S. Tekelioğulu 
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Samsun Çorum Van 

M. Köprülü H. İlgaz R. Oktar 
Tekirdağ Bursa İsparta 
E. Ataç Z. Budunç R. Güllü 

Kocaeli Antalya Çanakkale 
F. Balkan Dr. G. Kahraman N. Ünen 

Ordu Ankara (Okunamadı) 
Dr. V. Demir N. Tınaz 

Sivas Kayseri Sivas 
F. Tirkeş F . Seler K. Kitapçı 
îstanbul Balıkesir Giresun 

A. R. A n O. N. Burcu A. Ulus 
Tekirdağ Kayseri Niğde 

Ziya Gl. S. Avgın Ş. Süer 
Manisa Afyon Karahisar Yozgad 

Di. Necdet S. Aldoğan C. Arat 
Kars Çankırı Ankara 

Z. Orhon Z. Soydemir M. Aksoley 
îzmiı Kastamonu Tokad 

L. B. Çeyrekbaşı B. Tümtürk F . Eken 
Ankara Muğla Elâzığ 

t. Ayaşlı A. Çakır Dr. t . T. öngören 
Diyarbakır Balıkesir Malatya 

F . A. Aykaç t . Çalışlar M. N. Zabcı 
Ankara Niğde 

A R. Bekman R. GÜrsoy 
Ankara Ankara 

F . öymen R. Börekçi 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (îzmir) — Efendim; bundan evvel, ta
sarının birinci görüşülmesinde, bu hususta bâzı 
rakamlar arzetmiş ve uzun izahat vermiştir. 

Simdi müsaade buyurursanız rakamlar üze
rinde bir iki noktayı Hatırlatacağım. 

Ozaman arzetmiştim. Yalnız Muvazenei 
Umumiyeden: emekli, dul ve yetim maaşlan 
miktarı 75 281 kişidir Geçim indirimi esasına 
nazaran, bir kere bunların aylıklarının kan ko
cadan mürekkep olursa 75 liraya kadan ver
giden muaftır. Bir çocuklu, iki çocuklu, üç ço
cuklu ve çocuk adedi daha fazla olursa vergi 
muaflığı ayda 120 liraya kadar çıkar. Halbuki 
bu 71 bin kişiden 50 liradan aşaŞı maaş alanla
rın miktan 40 021 kişidir ve 100 liradan fazla 
alan ancak 8 436 kişidir. Bunlan da evvelce ar
zetmiştim. 

Şimdi aziz arkadaşlarım; bu takririn yapa
cağı tesirleri bendenizce şu noktalarda topla
mak mümkündür. 
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Birinci nokta; bu şekilde vergiden muafi

yet küçük gelirlilere hiçbir tesir ve fayda yap
maz, çünkü onlar zaten vergiden muaftır. 

Bu, ancak yüksek miktarda tekaüt maaşı 
alanların lehine olur. Malûmu âliniz bugünkü 
Tekaüt Kanununa göre âzami miktar olarak 700 
lira tekaüt maaşı almak imkânı vardır. Bu su
retle büyük miktarda tekaüt maaşı alanlar da 
vergiden muaf olur. 

ikinci nokta, tekaüt, dul ve yetim aylıkla
rının vergiden muaf tutmakla, başka iradı olan
ları yani geçimlerine başka yerden genişlik 
sağlıyanları bütün diğer vatandaşlara tatbik 
ettiğimiz bir kaideden müstesna tutmuş oluruz. 
O da şudur : Toplam kaidesidir, büyük miktar
daki emeklilik aylıkları toplama ithal edilmiş. 
Bununla da vergi nispeti azalır. Bu da büyük 
nispette tekaüt aylığı alanların ve bunlardan 
başka iratları olanların lehinedir. Fakat hedef 
ve maksat küçük maaşlı emeklilere biraz daha 
refah vermektir, deniyor. Halbuki onların bü
tün vatandaşlar hakkında koyduğumuz umumi 
kaide dairesinde vergiden muaflıkları müem
mendir. Üçüncü nokta olarak şunu ilâve etmiye 
mecburum. 43 ncü maddeye göre, kesilen teka
üt aidatı vergi matrahından indirilmektedir. 
Yani alman aylık ücretten kesilen tekaüt aida
tından vergi alınmamaktadır. Eğer yani emekli 
aylıklarını tamamen \ ergiden muaf tutarsanız 
ovakit tekaüt aidatının kesildiği zaman vergi
ye tâbi tutmak lâzımdır ve bu tabiîdir. Çünkü 
ücretin bir kısmıdır ve tekaüt aidatı ücretten 
kesiliyor. Bunu vergiye tâbi tutarsanız kimin 
lehinedir, kimin aleyhinedir? 

Arkadaşlar; yine arzediyorum ki, emeklile
rin aleyhinedir. Bilhassa az aylık alanlar aley
hinedir. Hesabını da arzedeyim. Emekliliğe tâbi 
olanlar maaşı aldığı zaman indirilen tekaüt 
aidatını vergiye tâbi tutarsanız, kesilen para
nın tamamından' vergi verilecektir. Halbuki, te
kaüt aylığından yani kesilen aidatı emekliliği 
sırasında emekli aylığı olarak aldığı zaman ver
giye tâbi tutarsanız, ozaman bu paradan geçim 
indirimi ikinci defa indirilecek ve bu miktardan 
vergi almmıyacaktır. Birinci defa kestiğimiz za
man vergi alınınca geçim indirimi bu kısımdan 
indirilHMyeceği gibi vergi matrahı fazla olacağı 
için belki vergi nispeti de kesilen miktara göre 
fazlalaşacaktı. Halbuki tekaüt aylığında, te
kaüt aylığı miktarı aylığı miktarında olmadığı 
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için vergi nispeti de az olacak ve bu da yine 
emeklinin lehine olacaktır. Teklif umumi esasa 
muhalif olmakla beraber emeklilerin bilhassa 
küçük emeklilerin aleyhindedir. Olsa olsa bü
yük miktarda büyük emekli aylığı alanların ve 
bunlardan başkaca irada sahip olanların lehine 
olacaktır. Bunu yapmak vergi müsavatı bakı
mından doğru olur mu? Takdirinize arzediyo
rum. Bendenizce bu yapılırsa ancak büyük 
emeklilerin lehine olabilir ve müsavat kaidesini 
de ihlâl eder. 

Gl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 100 
liradan sonraları? 

GGÎGÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BİR
SEL fîzmir) —• En az seçim indirimi 120 lira
ya kadar gitmektedir. Bu suretle 120 liradan 
sonra başlamaktadır. 'Şimdi meselâ size emir 
buvurursanız birkaç rakam arzedeyim. 

Evvelce bilivorsunnz emekli sandığı tasarı
sı komisvonunda muaflık haddini 52,5 lira koy
muştuk, hesabımız buna göre yanılmıştır maa
lesef elimde başka hesap yok. Buna göre ra
kam arzedeceğim. 

52.5 lira emekli aylığı alan bir kimse bugün
kü hükümlere göre simdi 10 lira 53 kuruş ve
riyor. Bu tasarıya göre bekâr ise bir lira 25 
kuruş verecek çocuklu ise vermivecek. 70 lira 
alan bugün 14 lira 70 kuruş veriyor, Bu kanun
dan sonra eğer bekâr ise 4 lira 50 kuruş vere
cek, hic vergi vermiyecektir. 

87,5 kuruş alan bus-ün 16,68 kuruş vergi ve
riyor. Eğer bekâr ise 6,45 kuruş versri verecek. 
Bir çocuklu ise 1,65 kuruş verecek. îki çocuklu 
ve daha fazla çocuklu ise hiçbir vergi vermiye
cektir. 

140 lira alan bir memur: 
Bufifün 32 lira 72 kuruş vergi vermektedir. 

Bekâr ise 14.95 kuruş verecektir. Bir çocuğu 
varsa, 9,75, iki çocuğu varsa, 7,50 kuruş. ü<î ço
cuğu varsa, 3,25 kuruş, dört çocuku varsa, üç 
lira vergi verecektir. Maaş ve ücreti yükseldik
çe bu suretle gitmektedir. Görülüyor k i ; Emek
li dul ve vetim aylığı alanlardan elli lirava ka
dar emekli aylığı alan zümre kırk bin kişidir. 
Büvük bir kısmı bunlar teşkil eder. Yüz lira
dan fazla olanlar sekiz bin kişi kadardır. Ben 
bnrada muvazenei umumiyeden avlık alanların 
hesabını arzedivorum. Az avlık alan büvük kit
le zaten muaflıktan istifade edecektir. Bu, ki-
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min lehinde olacaktır o halde? Fazla miktarda 
emekli aylığı alan ve bir de ayrıca iradı olan 
ların toplam yapmaması itibariyle lehinde ola
caktır. Bu teklifi tensip buyurursanız, tabiî 
emekli aidatından vergi kesilmesi lâzımgelecek 
ve 43 ncü madde ile kabul ettiğiniz hükümde 
değişecek, o da emeklilerin aleyhindedir. Takdir 
sizindir. 

BAŞKAN — Orhan Seyfi Orhon. 
Yalnız arkadaşlara bu münasebetle tüzüğün 

bir maddesini hatırlatmak mecburiyetindeyim. 
tüzüğün 119 ncu maddesini okuyorum: «Birinci 
ve ikinci görüşme yapıldığı sırada sunulan de
ğiştirgelerin komisyona havale edilmesi komis
yon tarafından istenmemiş ise değiştirgelerin 
gerekçeleri sahipleri tarafından kısaca anlatılır. 

Kısaca konuşmanın gerektiğini hatırlatırım. 
RÎFAT DOLUNAY (Çankırı) — Başkasını 

niçin uzun uzun konuşturdunuz 
EKREM ORAN (tzmır) — Başkalarına da 

söz vermek var mı? 
BAŞKAN — Hayır, yalnız takrir sahibi gö

rüşebilir. Kısaca konuşmanın gerektiğini teba
rüz ettirdim. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Zonguldak) — 
Arkadaşlar, emekli, dul ve yetim aylıklarının 
vergiden istisnası ricasında bulunduğum zaman 
Saym Maliye Bakanımız; bunun Gelir Vergisi 
mevzuatına taallûk ettiğini söylediler, bendenizi 
zımnen bu Gelir Vergisi mevzuunda konuşmaya 
davet ettiler. Ben kendilerinin bu davetine ica
bet etmiş oluyorum. Bilmem bu zımni davetin 
içerisinde benim arzuma bir muvafakat hissi de 
mevcut mudur? 

BAŞKAN — önergede imzanız yok mu? 
Böyle konuştunuz da tereddüt ettim. İmzanız 
varsa devam ediniz.. 

ORHAN SEYFÎ ORHON (Devamla) — Var 
efendim. Eğer evvelki sözlerimden bir kısmını, 
bu münasebetle, kısaca arzetmek zorunda ka
lırsam beni affedersiniz. (Meclis tenevvür etti 
sesleri) 

Arkadaşlar, bu iş üzerinde ilgisi ve bil
gisi olanların çıkarmış oldukları hesabı birkaç 
kelime ile kısaca arzedeceğim. Bu verginin 
matrah olarak Devlet Hazinesine getirdiği 
menfaat bakımından ehemmiyeti nedir? Bu işte 
alâkası olanlar bu hesabı çıkarmışlar ve bunu 
teksir ederek bir tanesini de bendenize gönder-
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I mislerdir. Belki diğer arkadaşlarda da vardır, 

teksir edildiğine göre isteyenler de elde ede
bilir Çok kısaca arzedeyim: Bu hesaba nazaran 
emekli, dul ve yetimler üç katagoriye ayrıl
maktadır. 

Birincisi, aylıkları 75 liradan fazla olmıyan-
lar. Bunlar zaten vergiden istisna edilmişlerdir. 

j İkincisi; aylıkları ortalama 109 liraya kadar 
I yükselenler... Bunlar 15 390 kişi olarak kayde

diliyor. Bundan da 75 lirası çıkarılınca geride 
j alınacak vergi yekûnu 300 bin lira tutuyor. 
j Nihavet asıl vergiye mevzu kısmı, ki, bunlar 
j 13 322 kişidirler, bunlara ödenecek aylık mik

tarı 23 milyon liradır. Gelir Vergisi tatbik 
edildiği zaman bu 23 milyon liradan % 10 he
sabiyle vergi alındığını kabul buyurursanız alı-

I nan vergi miktarı 2 300 000 lira kadar tut
maktadır. 

i Buna demin arzettiğim 300 000 lirayı da 
ilâve edince 2 600 000, haydi bilemedik, 3 mil
yon lira tutmaktadır. Bu konuşma, münakaşa 
mevzuu ve bir türlü üzerinden vazgeçilemiyen 
emeklilerden muhakkak istirdat etmeye kalk
tığımız verginin mahiyeti bundan ibarettir. Bu
nu feda edip etmemek meselesi üzerinde konu
şuyoruz. 

Arkadaşlar; hu verginin hukuki mesnet ba
kımından hakikaten konuşulacak tarafı mev
cuttur. Çünkü bu sigortalıların ödedikleri pa
raları sosyal yardım düşüncesiyle vergiden is
tisna etmişiz. Ama Emeklilik Sandığının ödedi
ği paraları, ki, çok geniş mânada ve mahiyette 
sosyal bir yardımdır, bu vergiye dâhil ediyoruz. 
Bu kabul edilmekle öbür prensip hilâfına vergi 
mevzuuna alınmıştır. Yine bu kanunda vergi 
mevzuu olan kazanç ve irat emeklilerin aldık
ları aylık olarak tarif edilmiyor. Emeklilerin 
aldıkları aylığın vergi mevzuu olabilmesi, bu
nun ücret meyanma sokulması, ücret telâkki 
edilmesindedir. Bunlara yerilen para ücret ad
dedildiği için bu kanunla versri mevzuu olarak 
kabul ediliyor. Bu. ücret addediliyor ama üc
reti de tarif etmişiz ve şöyle demişiz : Bir iş -
verenden muayyen bir iş yerinde muayyen bir 
iş mukabili alman para. Bunun da ücret telâk
ki edilebilmesi için sıkıştırmak, fikri haddeden 
geçirmek lâzımdır. Çünkü farzediniz üç yaşın
da, beş yaşında yetim! Hangi işlerde ve hangi 
iş verenden kaç para aldığını hesap etmek im-

I kansızdır. Tevilen bu da o meyana giriyor. Ni-
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(hayet arkadaşlar, şimdiye kadar hep karşımıza 
sandık çıktı. Bu emeklilerin hakiki annesi olan 
bu sandık, bazan üvey ana olarak kaşları çatık 
çıkmıştır, aman benim hesaplarım bozuluyor 
diyor. Hakkı olan, muhtaç olan emekli bir şey 
istediği zaman çatık kaşlı üvey ana olarak san
dık çıktı, aman benim hesaplarım bozulmasın! 

Görüyoruz ki, arkadaşlar; bu vergi mev
zu unda Sandığın iç bünyesini ihlâl edecek 
hiçbir şey yoktur. Burada hiçbir şey bo
zulmuyor. Bu vergiyi Sandık eğer keserse 
Hükümete verecek, kesmezse emekliye ve
recek, Sandık selâmette kalacaktır. Sandı
ğın işlememek tehlikesi gibi hepimizin yüreğini 
çarptıran büyük bir korku da mevcut değildir. 
Buna itiraz ediliyor veya itirazlar serdediliyor 
emeklilerin maaşlarından vergi kesilmesi hak
kında ! 

Bu itirazları gördünüz, meselâ bir noktayı 
arzedeyim : Emeklilerden apartman sahibi olan
ların, apartman geliri ile bu emeklilik maaşı 
yekûn edilip toplu gelir addedilemez, bu vergi 
dışında kalınca, bu istisna olurmuş. Temenni 
ederim, bu memlekette emekliler apartman sa
hibi olacak bir refaha ulaşsınlar da ozanı an is
tenildiği kadar vergi almayı düşünelim. 

Arkadaşlar; emeklilerin bugünkü vaziyeti
ni biliyoruz. Biz bu kanunu bunun için çıkarı
yoruz. Gaflet ettiğimiz yoktur. Bunların bu
günkü vaziyetlerini gülpembe diye gösteremeyiz. 
Mevcut kanun mevzuuna göre, ehliyetle, ikti
darla, namusla, istikametle hayatını harcamış 
olan bir adam, 30 sene çalışmış olan bir adam. 
Devletin şerefli mevkilerini ehliyetle taşımış 
olan bir adam, nihayet oradan aldığı 800 lira
nın, 600 liranın bugün yarısını alacaktır. Böyr 
le bir adam omuzlarında birtakım vecibeler taşı
maktadır. Devletin şeref ve haysiyeti omuzla 
rında durmaktadır, hâlâ onun mânevi apoleti 
mânevi rütbesi, şerefi devam etmektedir. Ken
disi zaten aslı ile yaşıyamadığı bir paranın ya
rısını alacak, buna intibak etmek ne kadar 
güç, ne kadar müşkül ve ne kadar acı facialı bir 
haldir. Bunu, hayatlarında denemiyenler tah
min edemez. Şunu yapsın, bunu yapsın. Bu 
kolay birşey değildir. Biz şimdi aldığının yarı
sını alacak olan bir adamın tekrar cebine eli
mizi uzatıyor onun bu parasından bir miktarını 
almak istiyoruz. Bari yaptığımız şeyin yekûnu 
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büyük birşey tutsa. Devleti geniş bir vergi mat
rahına ulaştıracak birşey olsa! O da yok. Çün
kü 1,5 milyarlık bütçenin içinde nihayet 3 mil
yon tutan bir matrah. Biz bu şekilde onları 
rencide ediyoruz, halbuki, onları manen tak
viye etmek, namuslu, şerefli bir insanın bu 
memlekette alnı açık, refahla yaşamaya hak 
kazandığını ispat etmek, sefalete düşmemesini 
sağlamak memleketin istikbali bakımından 
ehemmiyetli bir konu olduğu gibi bu adamın 
istikbalini teminat altına almak modern bir 
Devlet telâkkisi ile de bizim vazifemizdir. Böy
le olduğu halde biz ona aldığı paranın yansım 
veriyoruz. 

Geçimi imkânsız denecek bir miktar veriyo
ruz. Sonra da o miktarın içinden kazanç refah 
sahibi imiş, mefruz apartmanları varmış gibi 
birtakım düşünce ve sebeplere istinat ederek bir 
parçasını koparıp alıyoruz. Onun düştüğü sı
kıntı ve istirabı düşünün. Bunların doğurduğu 
faciaları tasavvur edin. Sonra elimizi onun ce
bine uzatarak onun bir parçasını zorla almayı 
tasavvur edin. 

Arkadaşlar; bir zihniyet tekâmülü geçir
mekteyiz. Bu fikir belki birden bire bir tepki 
uyandırıyor, ama buna doğru gideceğiz ve vâsıl 
olacağız. Tarihte çok fena usuller tatbik edilirdi. 
îhtiyacı Hazine mevzuubahis olduğu zaman 
mal, mülk sahibi olan insanlar siyasi bir sebeple 
suçlandırılır bertaraf edilir, malları müsadere
ye gidilirdi; en iptidai şekil buydu. Ondan son
ra ücret mevzuunda da, ücretini uzun zaman 
biz bir hak değil, bir lütuf telâkki ettik. Daha 
Abdülhamit zamanında, aramızda ozamam id
rak etmiş çok kimse vardır, maaşlar çıkmaz 
üc. bes, yedi, sekiz ay çıkmaz; kimisi alır, ki
misi almaz, kırdırılır, kırdırılır kırdırılamaz; 
çaresini bulanın aldığı birsevdi. 

Maaşın bir hizmet karşılığı oldu en fikri bi
zim rejimimizdp Cumhuriyet idaresinde teessüs 
etmiştir. Simdi bir merhale, bir adım daha 
atmak lâzım. Bütün gayretini, kabili verini, 
ehliyet ve liyakatle bütün ömrünü sarfetmis olan 
bir, insanın namuskâr olduğunu farzetmek 
meczuriyetindeviz aldıŞı avlık, kendisinin mü-
tevazıane, yalnız havsiyetini ve şerefini güç
lükle muhafaza edebilerek geçindiğini kabul 
etmek mecburiyetin deviz. Böyle bir insan te
kaüt oldueu zaman aldığının yarısını alıyor. 
Bu namuskâr adam namusunu bir hâle gibi 
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başında taşımış olan adam, irtikâp etmemiş, 
hiçbir yere servet idhar etmemiş bir adam
dır. Büyük şeref ve itibar taşıyarak aldığı 
emeklilik maaşı ile, yani aldığı paranın yarısı 
ile geçinmek imkânını araştırırken onun geli
rini bir vergi matrahı bulduk diye kısmak müş
fik bir hareket olmaz, şefkatli bir hareket ol
maz. Bilâkis çok küçük, arzettiğim gibi por
tesi bu kadar ehemmiyetsiz olan bu yekûnu ona 
bağışlamak ona alâka göstermek, sana yardım 
etmek istiyorum, sana yardım etmek imkânına 
malik bulunduğum zaman ihmal etmiyorum; de
mek ona cesaret ve kuvvet verir. 

Çok rica ediyorum arkadaşlar bunu bu kür
süden uzun uzun böyle bir didişme, çekişme, il
lâki bunu alalım, diye bir mücadele mevzuu 
yapmıyalım. Tekrar tekrar rica ediyorum. 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim, ba
na müsaade ederseniz bir etüdün neticesini kı
saca okuyarak fazla vaktinizi almıyayım, hem 
de rakamları konuşturmuş olayım. 

Emekli Kanununun geçici 81 nci maddesi
nin (B) fıkrasındaki 75 liralık muafiyet tatbik 
edildikten sonra emeklilerden alınacak vergi 
tutarının ne olabileceğini katî olarak tâyin ve 
tesbit için bu hadden fazla aylıkların nevi ve 
miktarının katî tesbiti icabetmekte ise de Mun
tazam Borçlar Müdürlüğünün 1.1.1948 tarihin
de neşrettiği istatistikler iyice tetkik edilirse, 
bu miktarın ne olabileceğini hakikate en yakın 
bir rakamla öğrenmek mümkündür. Şöyle ki ; 

İstatistik cetvellerine göre mevcut 67 379 
mütekaide verilen 52 111 443 lira tutmaktadır. 
Bu zümreyi dört kısma ayırmak mümkündür: 

a) 1683 sayılı Kanundan evvel 1325 tarihli 
Tekaüt Kanununa göre aylık alan dul ve yetim
ler 17 894 adeddir. Bunların tahsisatı 9 milyon 
74 bin liradır ki, vasati aylık 42 liradır. Yani 
tasarıya göre bunların aylıklarına % 60 zamme-
dildiği takdirde aylık miktarı 67 liraya ve tah
sisat miktarı da 14 518 000 liraya baliğ olmak
tadır ki, bu zümre tamamen vergi muafiyeti 
dâhilinde kalır. 

b) 1683 sayılı Kanuna göre dul ve yetim ay
lığı alanların sayısı 20 764 kişi ve aylık tutar
ları 10 148 000 liradr ki, aylık vasatileri 42 
liradır. Bunlar yeni kanun hükümlerine irca 
suretiyle zam alacaklarına göre ve Devlet me
murlarının bugünkü ücret durumuna nazaran 
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vasati 200 - 250 lira arasında bulunduğuna göre 
250 liranın kabulü halinde mütekaidin kendi
sine 30 senelik hizmet için 125 lira duluna da 
62,50 lira ve her yetimine 25 lira bağlanacağına 
göre bunların alacakları aylıklar 75 lirayı geç-
miyeceğinden muaf olacaklardır. Yeni zamlara 
göre bunların tahsisatı 16 milyon liraya baliğ 
olur k i ; bu miktar da vergi matrahından ha
riçtir. 

c) 1325 tarihli Tekaüt Kanununa göre te
kaüt olmuş 15 398 mütekait ve malûlün tahsisa
tı 12 milyon 659 496 lira tutmaktadır ki, vasati 
aylık 68 liradır. Bunlara da yeni kanuna göre 
yapılan zamlarla 20 256 000 liraya baliğ olmak
tadır ki beherinin aylığı vasati 109 liraya yük
seltilmektedir. Bu 109 liranın 75 lirasının ver
giden istisna edileceği göz önüne alınırsa yalnız 
34 lirasından vergi alınacak ve bu 34 liranın bu
günkü rejime göre % 22 den 7,50 lira ki 15 398 
kişiden ceman 1 385 000 lira fakat Gelir Vergisi
nin tatbikından sonra beherinden ayda 170 ku
ruş hesabiyle bir senede 300 000 lira vergi alı
nacaktır. 

D) 67379 emekli, dul veyetimden geri ka
lan 13323 kişiyi 1683 sayılı Kanunun mütekait 
ve malûlleri teşkil eder ki, bunlara bugün bir 
yılda ödenen paranın yekûnu 20 828 000 lira ve 
Emekli Kanunu ile derpiş edilen zamlar tutarı 
35 milyon liraya yükselecektir. Bu 35 milyon
dan 13323 kişinin her birinin bir yılda vergi 
muafiyetini teşkil eden 12X75 = 900 liranın 
bir senelik tutarı olan 12 170 000 lirayı indir
dikten sonra geriye kalan 23 milyon lira vergi 
matrahına girmektedir. Bu 23 milyonun bugün
kü rejime ve sisteme göre alınacak vergi as
gari % 26 hesabiyle 5 880 000 lira ve Gelir 
Kanununun tatbikından sonra alınacak vergi 
nispeti ise % 10 hesabiyle 2 300 000 lira eder. 
Buna (C) fıkrasındaki 300 bin lira da ilâve 
edildiği takdirde Gelir Vergisi Kanununun yü
rürlüğe girmesinden sonra bir yılda ödenecek 
85 milyon liradan ancak âzami üç milyon lira
lık vergi alınabileceği bilhesap anlaşılmış bu
lunmaktadır. 

Bu üç milyon lira verginin ne maaş alan ve 
hangi cins mütekaitler tarafından ödeneceği ve 
mütekaitlerin aldıkları aylıklar itibariyle dere
ce ve miktarlarının tesbit ve tasnifi meselesine 
gelince; bir defa eski mütekaitlerin ortalama 
maaşlarının % 60 zamla birlikte ortalama ay-
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lığın 109 liraya yükseleceğini ve Gelir Kanunu
nun tatbikından sonra bu zümreden bir yılda 
alınacak verginin ancak 300 bin lira tuttuğu
na göre bunlar üzerinde durmakta bir mâna 
yoktur. 

Eski ve yeni dul ve yetimler ise yukarda 
açık olarak belirtildiği veçhile ortalama aylık 
hesabiyle 75 lira veya dunun aylık alacakları 
için vergi namiyle bunlardan bir şey almmıya-
caktır. Şu hale göre vergiyi verecek zümre ve 
sınıfı hemen hemen 1683 sayılı Kanunun müte
kaitleri teşkil etmektedir. Bunların miktarı (D) 
fıkrasında 13323 kişi olup bugünkü mevcudu 
15 bini aşmış bulunmaktadır. 

15 bin mütekaitten geri kalan % 80 i teşkil 
eden 12 bin kişinin tekaüt maaşları 150 den aşa
ğı maaş alanlardır. 

Yeni kanuna göre aylık bağlanacak müteka
itlerin bugünkü durumu 'biraz aydınlatmak için 
aşağıdaki iki misali göz önünde tutmak fayda
lı olur. 

30 sene hizmeti olan ve asli maaşı 50 lira 
olan bir defterdar 175 lira ve asli maaşı 60 iira 
olduğuna göre 200 lira aylık alacaktır. Keza as
li maaşı 70 lira olan bir binbaşı mütekaidine 
237,50 lira tekaüt aylığı bağlanacaktır. Tekaüt 
aylıkları mahiyeti 'bakımından kazanç, irat ve 
ücret olmayıp doğrudan doğruya bir sigorta 
tazminatı olması ve Gelir Kanununda primler, 
iade edilecek mevduat ve 20 seneden az hiz
meti olanlara yapılacak toptan ödemeler, ikra
miyeler vergiden muaf olduğu halde tekaüt ma
aşlarının vergiye tâbi olması mutlaka isteniyor
sa hiç olmazsa bu zümreyi ayrı bir kategoriye 
tâbi tutarak sadaka ve yardım paralarına yakı
şır hafif ve âdil bir vergi nispetinin tatbiki ge
rekir. 

Şimdi arkadaşlar, bir verginin sempatik ola
bilmesi için bir emeklinin şunu demesi lâzım-
gelir ki, ben emekliyim ve artık çalışamıyacak 
durumdayım, mademki bana bir yıpranma pa
yı veriyorlar bu müktesep bir haktır. Bunun 
kesilmemesi lâzımdır. Çünkü 30 yıllık emekli, 
emekli aidatını veriyor, bunun faizlerini de Hü
kümet kullanıyor. Bu hususta Yüksek Meclisin 
atıfetini bilhassa rica ederim. 

GEÇÎCÎ K. BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL 
(îzmir) —• Arkadaşlar, ben çok söylemiyeceğim, 
yalnız bir noktayı belirtmeye mecburum. Arka-
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daşımız Hasene İlgaz'ın okuduğu rakamlar ta
mamen mâruzâtımı teyit eder. Çünkü dul ve 
yetim aylıklarının büyük bir kısmının muafiye
te mazhar olduğunu kendi verdikleri rakamlar
da teyit etmiştir. 

Şimdi Sayın Orhan Seyfi arkadaşımın mik
tarlarına gelince; yanlıştır. 

ORHAN SEYFÎ ORIION (Zonguldak) — 
Aynı şeydir. 

GEÇÎCÎ K. BAŞKANI MÜNÎR BİRSEL 
(Devamla) — Sizin % 10 diye aldığınız vasati 
vergi nispeti % 10 değildir. Bir kere esas% 15 
ten başlar ve vasati bunun f evkindedir. Kaldı ki, 
beyan ettiğiniz rakamlar Emekli Sandığı tasarı
sı ile yapılan zamları ihtiva etmiyor. Ilalbu ki, 
matraha onlar da girecektir. Bunu da bir tara
fa bırakalım; bunun tutarı bir buçuk, iki mil
yon veya beş milyon olmasına (Her paranın 
Devlet bütçesinde ehemmiyeti büyük .olmakla 
beraber) bakmıyarak işi adalet bakımından eşit
lik bakımından mütalâa etmenizi rica ediyorum. 

Bir noktayı daha arzedeyim. Bu, ücret de
ğilmiş yardım imiş, değilmiş bunun münakaşa
sına lüzum yok. Biz tasarının birinci madde
sinde emekli aylığını da ayrıca tadat edebilir
dik. Fakat gruplandırdığımız için böyle tadadı 
yersiz bulmuştuk. Bu, emekli aylığının vergiye 
tâbi olup olmamasına müessir değildir. 

Şimdi arkadaşlarım bence, böyle bir reform 
yaparken prensipler üzerinde, esaslar üzerinde 
Büyük Meclisin hâkim ve sabit olması lâzımdır. 

Aziz arkadaşlarım, arkadaşımız bu kürsüde 
şefkatten bahsettiler, bu kadar hizmet eden 
sonra bir miktar para alanın cebine el uzattığı
mızdan bahsettiler. Rica ederim, aynı miktarda 
para alan kendi halince çalışmış, temiz ve yet
miş yaşında olan vatandaşlardan para alıyoruz 
da aynı miktarda emekli aylığı diye para alan 
diğer bir vatandaştan almıyacağız. Bunlardan 
vergiyi Devlet hizmetinde çalışmış olmaların
dan dolayı mı, almıyacağız? Yarın vatandaş 
size sorarsa, benim alın teri dökerek, işçi olarak 
çalışmak suretiyle, tırnaklarımla ve bütün ener
jimi dökerek kazandığım aybktan vergi alıyor
sunuz da aynı miktarda ve daha fazla para 
alan bir kimseden, Devlet memurluğu yapmış 
diye mi, bu istisnayı yapıyorsunuz? Olamaz bu 
arkadaşlar. (Alkışlar bravo sesleri) 

Arkadaşlar; her vatandaşın tâbi olduğu 
(Toplam) ve (Müterakki nispet) kaidesini, bü-
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yük gelir, büyük miktarda irat sahipleri olan 
vatandaşlara tatbik etmemek nasıl mümkün 
olur? Diğer vatandaşların nail olmadığı bir is
tisnayı, Devlet memuru olması sebebiyle bir 
kısım vatandaşlara bahşetmek mümkün olur 
mu? Bütün vatandaşları müsavatta ve adalet
te bir tutmak mecburiyetindeyiz, bu vergi mü
kellefiyetinde prensip olan eşitliğin, adaletin 
esasıdır. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Vatandaşlar arasında eşitlik lâzımdır, böyle 
bir istisna caiz değildir. Bu itibarla eşitliğin, 
adaletin, müsavatın muhafaza Duyurulmasını 
rica ederim; (Şiddetli alkışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma yeter, maddenin oya konulmasını 

teklif ederim. 
Antalya Milletvekili 

Rasih Kaplan 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler.. Et-
miyenler.. Yeterlik kabul olunmuştur. 

20 imzalı bir önerge vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanununun 26 ncı maddesi

nin 3 sayılı fıkrasının değiştirilmesi hakkında
ki çok imzalı önergemizin açık oya konulması
nı arz ve rica ederiz. 

Zonguldak Kırşehir 
Orhan Seyfi Orhon I. H. Baltacıoğlu 
Yozgad Konya Van 
I. Olgun Şevki Ergun R. Oktar 

Hatay İsparta Aydın 
Gl. E. Durukan R. Güllü R. Alpman 

Bursa Tekirdağ Kocaeli 
Z. Budunç E. Ataç Fuad Balkan 

Kırklareli Malatya 
K. Doğan M. Sadık Et i 
Antalya Kayseri Balıkesir 

Dr. Galip Kahraman F . Seler O. N. Burcu 
Ankara Diyarbakır 

A. R. Bekman Fazıl Ahmed Aykaç 
Rize Balıkesir 

Ali Zırh î . Çalışlar 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler beyaz 
oy verecek, reddedenler kırmızı rey verecek
lerdir. Yani, komisyonun fikrinde olmıyanlar 
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beyaz, komisyonun fikrinde olanlar kırmızı rey 
verecektir. 

Tereddüde mahal kalmaması için tekrar 
edeyim, önergeyi kabul edenler beyaz verecek
lerdir, yani emeklilerin Gelir Vergisine tâbi ol
maması fikrinde bulunanlar beyaz, komisyonun 
fikrinde olanlar, yani tâbi olması fikrin olan
lar kırmızı rey vereceklerdir. 

(Ad çekildi) 
BAŞKAN — Hatay seçim çevresinden baş-

lıyarak oyların toplanmasına başlıyoruz. 
(Oylar toplandı) 
Oy vermiyen var mı?.. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Bu maddeyi bırakıyorum, diğer maddeye 

geçiyorum. 

Vatan hizmetleri yardımlarında 
YlRMÎ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı vatan hizmetleri yardımları Gelir Vergisin
den müstesnadır: 

1. Askerî malûllere verilen terfih zamları; 
2. Harb malûllerine tefviz edilen arazinin 

değeri; 
3. Harb malûllerine ve şehit yetimlerine 

verilen tekel beyiyeleri; 
4. Şehit yetimlerine verilen paralar (Harb, 

eşkıya müsademesi, sanıkların takibi, manevra, 
talim ve tatbikat esnasında görev başında veya 
görevden doğma sebeplerle ölenlerin yetimleri
ne yapılan yardımlar bu istisnaya dâhildir); 

5. Vatani hizmetler tertibinden bağlanan 
aylıklar. 

BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Teçhizat ve tayın bedellerinde 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı teçhizat ve tayın bedelleri Gelir Vergisinden 
müstesnadır: 

1. özel kanunlara dayanarak verilen ye
mek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette 
yapılan ödemeler; 

2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası 
(Resmî ve özel daire ve müesseselerce hizmet 
erbabına işin icabı olarak verilen ve bunların 
işten ayrılmaları halinde geri alman giyim eş
yası) ; 

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim 
giderleri. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenleı*.. Kabul edilmiştir. 

Tahsil ve tatbikat ödemelerinde 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Tahsil ve 

tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşa
ğıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna 
edilmiştir: 

1. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar he
sabına yabancı memleketlerde tahsilde veya 
stajda bulunan öğrenci ve memurlar gider kar
şılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler j 
tarafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğ- i 
renci ve memurlarına verilen miktardan fazla i 
olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak ver
giye tâbi tutulur). (Asli görev veya memuriyet 
dolayısiyle alman ücretler bu istisnaya dâhil 
değildir); 

2. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar 
hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan Öğrenciye 
iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen para
lar; 

3. öğrencilere tatbikat dolayısiyle verilen 
paralar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Teşvik ikramiye ve mükâfatları 
OTUZUNCU MADDE — Teşvik gayesiyle 

verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar 
Gelir Vergisinden müstesnadır: 

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hay
van yetiştirilmesini ve memleket bakımından 
faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik 
maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar; 

2. Subay ve erlere uçuş, dalış gibi hizmet
leri dolayısiyle verilen gündelikler, ikramiye
ler ve zamlar; 

3. Spor müsabakalarına iştirak edenlere 
verilen ikramiye ve mükâfatlar; 

4. Spor kulüplerinin kendi mensuplarına 
gider karşılığı olmak üzere yaptıkları ödemeler 
ve maç hakemlerine verilen paralar. 

BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sergi ve panayır istisnası 
OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Dar mükellefi

yete tâbi olanların: 
1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve 

panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden el-
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de ettikleri kazançlar (Türkiye'de başkaca iş 
yeri veya daimî temsilcileri bulunmamak şar-
t iyle); 

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları ser
best meslek faaliyetlerinden elde ettikleri ka
zançlar ; 

Gelir Vergisinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Değiştiğe yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
En az geçim için indirim 

indirim hadleri 
OTUZ İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

hadleri aşmıyan gelirler vergiye tâbi tutulmaz: 
I. - Grup - Bekâr mükellefler : Günde 1,5 

lira, ayda 45 lira, yılda 540 lira; 
II. - Grup - Çocuksuz evli mükellefler : 

Günde 2,5 lira, ayda 75 lira, yılda 900 lira; 
III. - Grup - Bir veya iki çocuklu evli 

mükellefler : Günde 3 lira, ayda 90 liraı yılda 
1 080 lira; 

IV. - Grup - Üç veya dört çocuklu evli 
mükellefler : Günde 3,5 lira, ayda 105 lira, yılda 
i 260 lira; 

V. - Grup - Dörtten fazla çocuklu evli 
mükellefler - Günde 4 lira, ayda 120 lira, yılda 
1 440 lira; 

(Haftalık ücretlerde yedi gün ve on beş 
günlük ücretlerde on beş gün üzerinden indirim 
yapılır.) 

Ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâbi 
geliri bulunmıyanlar bu maddenin uygulanma
sında öz çocuklar gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri 
aştığı takdirde gelirin bu kısımları matraha 
alıı.maz. 

BAŞKAN — önerge vardır okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının birinci müzakere

sinde kabul buyurulan 32 nci maddesinin 5 nci 
grup mükelleflerin en az geçim indirimini tes-
bit eden bendini mütaakıp parantez içindeki 
«Haftalık ücretlerde yedi gün ve on beş günlük 
ücretlerde, on beş gün üzerinden indirim ya
pılır» hükmü mevcuttur. 

Cn beş günlük ücretlerde on beş günlük 
indirim yapıldığı takdirde kanuna bunlar için 
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ayrıca 5 ııci bir vergi cetveli eklenmesi icabe-
decektir. 

Halbuki tatbikatta işçi ücretleri günlük, 
haftalık ve aylık olmak üzere tâyin ve tesbit 
edilmekte olup ücretin 15 günlük olarak karar
laştırıldığına tatbikatta tesadüf edilmemektedir. 

İki haftalığın birlikte ödenmesi halinde ise, 
haftalık olarak verilen ücretin iki misli üzerin
den ve haftalık 7 gün esasına göre indirim he
sap edileceğinden bu bakımdan da on beş gün
lük indirim tatbikim icabettirecek bir cihet 
görülmemektedir. 

Bu itibarla sözü edilen parantez içindeki 
«Ve on beş günlük ücretlerde on beş gün» iba
resinin çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Gazianteb Milletvekili 
C. Alevli 

GEÇİCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
HİSSEL (İzmir) — İki haftalık tediyelerde, 
15 günlükten ayrı bir tediye yapmakta, hafta
lığın iki mislini almakta, kıstelyevmin iki mis
lini almakta komisyon da mutabık kalmıştır. 
11 nci sayfanın başındaki satırda mûtarıza 
içindeki fıkradan «ve 15 günlük ücretlerde on 
beş gün» kelimeleri çıkacaktır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Tavazzuh et
mesi için bir sual soracağım: Tam 1,5 günde, 

Yani ayın birinde ve 15 inde yapılan tediye
lerde, tabiî bu esaslara göre 15 gün hesap edile
cek... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bir gün üzerinden 15 gün 
hesap edilecek. 

BAŞKAN — Komisyona verilen Cemil Alev
li'nin değiştirgesi Komisyonca kabul ediliyor. 

VEHBİ SARIDAL — Ben de muvafakat 
ediyorum. 

BAŞKAN — Bu tadille maddeyi kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul olundu. 

Medeni hal esası 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — 32 nci madde

de yazılı indirim hadlerinin tâyininde mükelle
fin, gelirin elde edildiği takvim yılı başındaki 
medeni hali ve aile durumu esastır. 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda 
mükellef lehine vukua gelen değişiklikler ayrı
ca nazara alınır. 

En az geçim indiriminin uygulanmasında her 
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ne suretle olursa olsun evlilik bağı kalkmış 
olanlardan : 

1. Çocuğu olmıyan I nci grupa;; 
2. Bir çocuğu olanlar II nci grupa; 
3. İki veya üç çocuğu olanlar III ncü gru

pa; 
4. Dört veya 5 çocuğu olanlar IV ncü gru

pa; 
5. Beşten fazla çocuğu olanlar V nci grupa 

girerler. 
İkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her 

biri hakkında yukarüd esaslar, nafakasını sağla
dıkları çocuk sayışma göre uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Çocuk tâbiri 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yukanki 

maddelerde sözü edilen çocuk tâbiri, mükellefle 
birlikte oturan veya mükellef tarafından bakı^ 
lan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dâhil) 
18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurma
mış evlâtları (evlât edinilenler dâhil) ifade 
eder. 

Daimî maluliyete duçar olduğu resmî bir has
tanenin heyeti sıhhiyesi raporiyle tevsik olunan 
muhtaç evlâtlar hakkında yaş haddine bakılmaz.. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Aile reisi esası 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — İndirim yalnız 

aile reisi sıfatiyle vergiye tâbi tutulan mükellef
ler hakkında uyyulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi karnesi esası 
OTUZ ALTINCI MADDE — İndirimden fay

dalanmak istiyenler, Vergi Usul Kanununun 
esaslarına göre vergi karnesi almak ve bunu sak
lamak zorundadırlar. 

Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf 
tutulmuş olanlardan karne aranmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İndirimin uygulanmıyacağı gelirler 
OTUZ YEDİNCİ MADDE — Muhtelif yer-

lerden ücret alan hizmet erbabı için, indirim 
bunlardan yalnız en yüksek olanına uygulanır. 
Hizmet erbabının vergi karnesi varsa, indirimin 
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uygulanacağı ücret bu karneyi saklayan iş veren
den -aldığı ücrettir. 

En az geçim için indirim, dar mükellefiyete 
tâbi kimselere şâmil değildir. 

VEHBİ SARIDÂL — Cümlede bir bozuk
luk var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — « Karneyi muhafaza eden » 
yerine « karneyi saklıyan » denmiştir. (Muhafaza 
eden) olacaktır. 

EKREM ORAN (İzmir) — « Saklıyan » keli
mesinin girmesi işi değiştiriyor. « Saklıyan » ket-
meden mânasına da gelir. Onun için bendeniz 
korkuyorum mânası anlaşılmaz bir şekle gelir 
diye. 

BAŞKAN —• Tashihle maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Üçüncü Kısmı 
Gelir unsurlarının tesbiti 

Birinci Bölüm 
Ticari kazanç 

Ticari kazancın tarifi 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Her türlü 

ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar 
ticari kazançtır. 

Maden ve taşocaklarının işletilmesinden ve 
eoberlik işinden elde edilen kazançlar da ticari 
kazanç sayılır. 

Kollektif şirketlerde ortakların, âdi ve eshaıu-
h komandit şirketlerde komanditelerin şirket 
kârından aldıkları hisseler, şahsi ticari kazanç 
hükmündedir. 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine ve bilanço veya işletme hesabı esas
larına göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bilanço esasında ticari kazancın tesbiti 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Bilanço 

esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz serma 
yenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değer 
leri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfın
da sahip veya sahiplerce : 

1. İşletmeye ilâve olunan değerler bu fark
tan indirilir; 

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilâve 
olunur, 
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Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sı

rasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 41 ve 42 nci maddeleri 
hükümlerine uyulur. 

İratları vergiden müstesna menkul kıymetler 
bilançoya dâhil bulunduğu takdirde, bunların 
iradı ticari kazançtan indirilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşletme hesabı esasında ticari kazancın tesbiti 
KIRKINCI MADDE — İşletme hesabı esası

na göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde 
elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet, 
farktır. 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari 
kazancın bulunması için hesap dönemi sonundaki 
emtia mevcudunun değeri hasılata, dönem başın
daki emtia mevcudunun değeri ise giderlere ilâve 
olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sı
rasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 41 ve 42 nci maddeleri 
hükümlerine uyulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Safi kazanç 
KIRK BİRİNCİ MADDE — Safi kazancın 

tesbit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indiril
mesi kabul edilir : 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi için yapılan genel giderler; 

2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş 
yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli 
aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilme
mek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketlerine 
veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş oi-
ması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişi
liği haiz bulunmaları şartiyle), 28 nci maddedo 
yazılı giyim giderleri; 

•3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye 
veya ilâma veya kanun emrine istinaden ödenen 
zarar, ziyan ve tazminatlar; 

4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve 
genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gider
leri (seyahat maksadının gerektirdiği süreye 
maksur olmak şartiyle); 

5. İşte kullanılan taşıtların giderleri; 
G. İşletme ile ilgili olmak şartiyle : Bina, 
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Arazi, Muamele, İstihlâk Vergileri, damga ve 
belediye resimleri, harçlar ve kaydiyeler gibi 
aynî vergi, resim ve harçlar; 

7. Vergi Usul Kanununun hükümlerine göre 
ayrılan amortismanlar (işletmede kullanılan ve 
değeri elli liraya kadar olan aletler ve demirbaş
lar amortismana tâbi tutulmıyarak doğrudan 
doğruya gider kaydolunabilir.) 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider kabul edilmiyen ödemeler 
KIRK ÎKiNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

ödemelerin gider olarak indirilmesi kabul olun
maz : 

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocukları
nın işletmeden çektikleri paralar veya aynen al
dıkları sair değerler (aynen alman değerler em
sal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin 
çektiklerine ilâve olunur.) ; 

2. Teşe'bbüs sahibinin kendisine, eşine, 
küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, 
ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminat
lar; 

3. Teşe'bbüs sahibinin işletmeye koyduğu 
sermaye için yürütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük ço
cuklarının işletmede cari hesap veya diğer şe-
'killerdeki alacakları üzerinden yürütülecek fa
izler ; 

5. Her türlü para cezaları ve vergi ceza
ları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan 
tazminatlar (akitlerde ceza şartı olarak derpiş 
edilen tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sa
yılmaz.) 

Bu maddenin uygulanmasında, kolektif şir
ketlerin ortakları ile âdi ve eshamlı komandit 
şirketlerin komandite ortakları teşebbüs sahibi 
sayılır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bir 
şey öğrenmek istiyorum. Okurken arkadaşımız 
birinci fıkrada sair giderler dedi. Gider malû
mu âliniz masraftır. Halbuki oradaki kıymet
tir. 

BAŞKAN — Giderler değildir efendim, de
ğerlerdir. Benim önümdeki tasarıda «kıymet
ler» çizilmiş «değerler» yazılmıştır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Bu tashihleri 
Başkanlık makamı mı yapmıştır? 

BAŞKAN — Efendim, bu kırmızı kalemle 
yapılmış olan tashihleri komisyon yapmış ve 
Başkanlığa sunmuştur. Halen benim önümde 
bulunan ve gerek kâtip arkadaşımızın okumak
ta bulunduğu tasarılar tashihlidir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Maddeyi' kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İnşaat işleri kârlarının dağıtılması 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Birden fazla 

takvim yılına sirayet eden ve mukavelenameye 
bağlı 'bulunan inşaat, onarma ve ulaştırma işle
rinin hitamında, bu işlerden elde edilen ticari 
kazanç, bunların devam ettiği yıllar zarfında 
yapılan işçilik ve malzeme sarfiyatının tutarla
rı nispetinde o senelere dağıtılır ve evvelce ve
rilmiş olan beyannamelerdeki ticari kazançlar 
bu suretle bulunan miktarlara göre düzeltilir. 

Bu gibi işlerde, geçmiş yıllara ait tarhiyatm 
düzeltilmesi bakımından, zamanaşımı, için neti
celendiği tarihi takibeden yıldan başlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma işlerinde matrah 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Dar mükel

lefiyete tâbi olanların Türkiye ile yabancı mem
leketler arasında, yaptıkları ulaştırma işlerin
de elde ettikleri Kazançlar, Kurumlar Vergisine 
tâbi yabancı ulaştırma kurumlarının kazançla
rının tâyinine ait esaslara göre tesbit olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
ka'bul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

45, 46 ve 47 nci maddeleri okutmıyacağız, 
çünkü 26 ncı madde ile ilgilidir. Bunları sonra 
müzakere edeceğiz, şimdi durduruyoruz. 

Götürü usul 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı hizmet erbabının ücretleri götürü olarak 
tesbit edilir: 

1. Esnaf muaflığından faydalananların ya
nında çalışanlar; 

2. özel hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. özel inşaatta işçi olarak çalışanlar; 
4. Bekçiler; .â 
5. Götürü gider usulünü kabul eden gay

rimenkul sahipleri ve serbest meslek erbabı ile 
53 ncı maddeye göre kazançları götürü olarak 
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tesbit edilen diğer serbest meslek erbabının 
hizmetlerinde çalışanlar; 

6. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân ol
maması sebebiyle Maliye Bakanı tarafından gö
türü ücret usulüne almanlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Serbest meslek kazançları 

Serbest meslek kazancının tarifi 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Her tür

lü serbest meslek faaliyetlerinden doğan ka
zançlar, serbest meslek kazancıdır. 

Bir yere bağlı olmıyarak yapılan ve daha 
ziyade şahsi mesaiye ilmî veya meslekî bilgiye 
veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette ol-
mıyan işlerin ifası serbest meslek faaliyetidir. 

Bir yere bağlı olmıyarak faaliyette bulu
nulması, iş görenin meslek mesaisini bir yere 
hasretmeksizin, şahsi sorumluluğu altında ve 
kendi nam ve hesabına bir iş yeri açarak çalış
masını ifade eder. Sanatkâr, ebe ve sünnetçi gi
bi iş yeri açmaksızın işlerini görebilenler için, 
kendi nam ve hesabına iş yeri açmak kaydı 
aranmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Serbest meslek erbabı 
ELLİNCİ MADDE — Serbest meslek faa

liyetini devamlı olarak mûtat meslek halinde 
ifa edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest 
meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir 
iş veya görev ile devamlı olarak uğraşılması 
bu vasfı değiştirmez. 

Mûtat işleri serbest meslek faaliyetinden 
'mıyan gerçek kişiler, serbest meslek faaliye-

dinde bulunsalar dahi, serbest meslek erbabın
dan sayılmazlar. 

Bu kanunun uygulanmasında, gümrük ko
misyoncuları ve borsa acen talan serbest mes
lek erbabı sayılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Serbest meslek kazancının tesbiti 
ELLÎ BİRÎNCt MADDE — Serbest meslek 

erbabı meslekî kazançlarını Vergi Usul Kanu
nunun hükümlerine göre tuttukları (Serbest 
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meslek kazançları defteri) üzerinden tesbit 
ederler. 53 ncü madde hükmü mahfuzdur. 

Serbest meslek kazancı, bir hesap dönemi 
içinde meslekî faaliyet karşılığı olarak tahsil 
olunan para ve aynılarla ödenen giderler ara
sındaki müspet farktır. 

Serbest meslek erbabının namlarına banka
ya veya notere yatırılmak suretiyle emirlerine 
giren paralarla alacağın temliki veya borçla 
takası suretiyle almanlar, ıttıla hâsıl etmeleri 
kaydiyle, tahsil edilmiş hükmündedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur.. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Safi kazanç ve meslekî giderler 
ELLÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Serbest meslek ka

zancında safi kazancın tesbit edilmesi için, aşa
ğıda yazılı giderlerin hasılattan indirilmesi ka
bul edilir: 

1. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame 
I ettirilmesi için yapılan iş yeri kirası, aydınlat

ma, ısıtma, telefon, kırtasiye, muhabere giderle
ri, müstahdem ücretleri ve saire gibi mûtat ve 
mütefer *ik giderler (ikametgâhlarının bir kıs
mını iş yeri ittihaz eden serbest meslek erbabı, 
ikametgâh kısmına isabet eden kira ve saire 
gibi giderlerini gider kaydedemezler); 

2. Meslekî faaliyetin ifasmda başkalanna 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 

3.. Alman meslek kitaplan, dergileri, ga
zeteler gibi neşriyat için yapılan giderler ve 
meslekî teşekküllere ödenen aidat; 

4. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ika
met giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süreye maksur olmak şartiyle); 

5. Meslekin ifasına lüzumlu âletlerin, ec-
ı zalann ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
| giderler; 
: 6. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat V3 
J demirbaş giderleri (mükellef, faaliyetinde bir 

yıldan fazla kullanıldığı tesisat ve demirbaşm 
bedellerini dilerse bir defada indirir, dilerse ta-

! mamen ifa edilinceye kadar Vergi Usul Kanu-
' nunda yazılı hükümlere göre her yıl amortis

mana tâbi tutar); 
7. Safi kazancın % 5 ini geçmemek üzere, 

meslekî teşeküller tarafından kurulan emekli 
sandıklarına ödenen aidat; 

Sebebi ne olursa olsun, para cezalan ve ver* 
gi cezalan gider olarak indirilmez. 
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Serbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, 

yukarda 1 - 6 numaralı fıkralarda yazılı gider
lere karşılık olmak üzere hasılatlarından % 30-
a, dişçiler ve röntgenciler % 40 a kadar bir mik
tarı götürü olarak indirebilirler. Götürü gider 
usulünü kabul edenler , iki yılı geçmedikçe bu 
usulden dönemezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Götürü usul 
ELLÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebeler, sünnet

çiler, sağlık memurları, arzuhalcılar ve muak
kiplerle gerçek kazançlarının tesbitinde zorluk 
bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tâ
yin edilecek olan ve mesleklerinin ifası yüksek 
tahsili icabettirmiyen benzeri serbest meslek 
erbabının kazançları götüm olarak tesbit olu
nur. 

(Borsa acentaları, gümrük komisyoncuları, 
dâva vekilleri ve müşavirler bu hükümden ha
riçtir). 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy'un bir değiş
tirgesi var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının 53 ncü maddesi

nin birinci fıkrasiyle ebeler, sünnetçiler, sağlık 
memurlariyle mesleklerinin ifası yüksek tahsili 
icabettirmiyen benzeri serbest meslek erbabının 
kazançlarının götürü olarak tesbit edilmesi yet
kisi Maliye Bakanlığına bırakılmış ve madde
nin parantez içindeki fıkrası ile de gümrük ko
ni isyonculariyle borsa acentaları dâvavekilleri 
ve müşavirlerin götürü usulden istisna edilme
leri hükme bağlanmıştır. 

Mesleklerinin ifası yüksek tahsili icabettir
miyen ve ekseriya yüksek kazanç temin eden 
konser verenlerin de, maddenin birinci fıkra
siyle verilen yetkiye dayanılarak götürü usul
de vergilendirilmeleri mümkün olabilir. 

Halbuki bu gibilerin kazançları götürü ola
rak tesbit edildiği takdirde emsallerine naza
ran daha az vergi ödemelerine sebebiyet vere
ceği tabiîdir. Bu itibarla vergi ödeme bakımın
dan meydana gelen müsavatsızlıkları önlemek 
için her ne şekilde olursa olsun konser verenle
rin götürü usulde vergilendirilmelerine mahal 
kalmamak üzere, maddenin sonundaki paran
tez içindeki kısma, konser verenlerin de idhal 
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i edilmelerini temin maksadıyla hazırlanan met

nin kabulünü arz ve rica ederim. 
j Niğde Milletvekili 
! Hüseyin Ulusoy 

Götürü usulü 
j ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebeler, sün-
j netçiler, sağlık memurları, arzuhalcılar ve 

muakkiplerle gerçek kazançlarının tesbitinde 
zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlı
ğınca tâyin edilecek olan ve mesleklerinin ifası 
yüksek tahsili icabettirmiyen benzeri serbest 
meslek erbabının kazançları götürü olarak tes-

I bit olunur. 
(Bu madde hükmü borsa acenteleri, güm

rük komisyoncuları, dâvavekilleri, müşavirler 
i ve musiki konseri verenlere şâmil değildir.) 
I GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Bununla Komisyon muta-
| bıktır. Bu ilâve edilen şey, serbest ve götürü 

usule tâbi tutulmasından dolayı istisna ediyo
ruz. Yani borsa açanları, gümrük komisyoncu-

i lan, dâvavekilleri ile müşavirler ve musiki kon-
j serleri verenlerin idhal edilmesini uygun görü

yoruz. Bunların hasılatı fazladır. Bunlar bu 
konserleri ücretle veriyorlarsa vergi kesilecek
tir. Istopaj yapılacaktır. Ona göre kendi he-

: saplarına bu konserleri veriyorlarsa zaten be-
| yanname vereceklerdir. Bunu Komisyon uygun 

görmektedir. 
BAŞKA N — Neresine koyuyouz? 

! GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
| BÎRSEL (Devamla) — Maddenin son iki satırı 
I şöyle olacaktır : 
! (Bu madde hükmü borsa acentaları, gümrük 
; komisyoncuları, dâvavekilleri, müşavir ve muşi 
. ki. konseri verenlere şâmil değildir). 
• BAŞKAN — Bu düzeltme ile maddeyi oyunu-
' za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
i Kabul edilmiştir. 

Deminki oylama sonucunu arzediyorum. 
Gelir Vergisi tasarısının 26 ncı maddesinin 

) 3 ncü fıkrasının (Emekli, dul ve yetim aylık-
i larmda.n vergi kesilmemesi) şeklinde değiştiril

mesi hakkındaki önergenin oylama sonucu şu
dur : Kabul (30), ret (201), çekinser (2), ni-

I sap vardır, muamele tamamdır, önerge (201) 
I oyla rfaddolunmuştur. 

Dr. AZİZ KOKSAL (içel) — Ekseriyet yok-
ı tur. 
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BAŞKAN — Ekseriyet neresinde, her ye

rinde ekeseriyet vardır. 
26 neı maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Şimdi bu maddeye talikan geri bırakılan 3 

maddeyi okutuyorum : 

îkinei Bölüm 
Ücretler 

Ücretin tarifi 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Ücret, iş ve

rene tâbi ve muayyen bir iş yerine bağlı olarak 
çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
aynılar ile sağlanan ve para ile temsil edilebi
len menfaatlerdir. 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı 
ödemeler de ücret sayılır : 

1. Emeklilik, maluliyet, dul ve yetim aylık
ları; 

2. Evvelce yapılmış hizmetler karşılığında 
verilen para ve aynılarla sağlanan menfaatler; 

3. Milletvekillerine, il genel meclisi ve be 
lediye üyelerine kurumların idare meclisi baş
kan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memur
larına ve bunlara benziyen diğer kimselere bu 
sıfatları dolayısiyle ve aylık, ödenek, tahsisat. 
aidat, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, te
mettü hissesi gibi muhtelif adlarla yapılan öde
meler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeci ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

iş verenin tarifi 
KIRK ALTINCI MADDE — İş verenler, hiz

met erbabını işe alan, emir ve talimatları dâ
hilinde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 

45 nci maddenin 1, 2 ve 3 numaralı fıkra
larında yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda 
yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından, iş
veren hükmündedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerçek ücretler 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Ücretin gerçek 

safi değeri iş veren tarafından verilen para ve 
ayini arla sağlanan menfaatler toplamından aşa
ğıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan mik
tardır. 

1. Emekli ve sosyal sigorta aidat ve prim-
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leri (Emekli Sandığının Türkiye'de olması şar-
tiyle; 

2. Emekli ve sosyal sigorta aidatı kesilmi-
yen hallerde, ücretin % 5 ini geçmemek şar-
tiyle, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık ve 
işsizlik gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı 
tarafından doğrudan doğruya veya vasıta ile 
ödenen primler (Sigortanın Türkiye'de kâin 
veya Türkiye'de temsil edilen bir şirket nemdin-
de akdedilmiş olması şartiyle). 

Ücretin gerçek değerinin tâyininde, Gelir 
ve Yol vergileri gibi şahsi vergiler ücretten in
dirilmez. 

Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gü
nünün borsa rayieiyle Türk parasına çevrilir. 

Hizmet erbabına verilen ayınlar, verildiği 
gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına 
göre; konut tedariki ve sair suretle sağlanan 
menfaatler konutun emsal kirasına veya men
faatin emsal bedeline göre değerlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Gayrimenkul sermaye iradı 

Tarifi 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda ya

zılı gayriınenkullerin ve hakların sahipleri zil
yedi eri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya 
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde 
edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır : 

1. Arazi, bina, taşocakları ve maden suları 
ve bunların mütemmim cüzüleri ile teferruatı; 

2. Döşeli ev ve apartmanlar; 
3. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
4. Gayrimenkulden ayrı olarak kiraya veri

len bilûmum tesisat, demirbaş eşya ve döşemeler 
ile bunların mütemmim cüzüleri ve teferruatı; 

5. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 
6. İmtiyaz, ihtira, telif, işletme hakları ile 

ticaret unvanı, alâmeti farika gibi sair bilûmum 
haklar. 

Yukarda yazılı gayrimenkullerle haklar ti
cari bir işletmenin bilançosuna dâhil bulunduğu 
takdirde, bunların iratları ticari kazancın tes
hirine mütaallik hükümlere göre hesaplanır. 
Tüccarlara ait olsa dahi, bilançoya dâhil bulun-
mt^an gayrimenkullerle haklar hakkında bu 
bölümdeki hükümler uygulanır. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Safi irat 
ELLÎ BEŞİNCİ MADDE — Gayrimenkul 

sermaye iradında safi irat, gayrisâfi hasılat
tan iradın sağlanması ve idamesi için yapılan 
giderler indirildikten sonra kala nmüspet fark
tır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gayrisâfi hasılat 
ELLÎ ALTINCT MADDE — Gayrimenkul 

sermaye iratlarında gayrisâfi hasılat, 54 ncü 
maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilme
sinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş 
yıllara ait olarak, nakden veya aynen tahsil 
edilen kira bedellerinin tutarıdır. Ayın olarak 

• tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine göre emsal bedeli ile paraya çevrilir. 

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan 
kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sa
yılır. 

Kiraya verilen namlarına bankaya veya no
tere yatırılmak suretiyle emirlerine giren kira 
bedelleri, ıttıla hâsıl etmeleri kaydiyle, tahsil 
edilmiş hükmündedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Esnaf kira bedeli 
ELLÎ YEDÎNCÎ MADDE — Emsaline gö-

ro düşük bedelle kiraya verilen veya bedelsiz 
olarak başkalarının intifama bırakılan mal ve 
1 takların gayrisâfi hasılatı yerine emsal kira 
bedelleri alınır. Binalarda emsal kira bedeli, o 
binanın Bina Vergisine matrah olan gayrisâfi 
iradıdır. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esa
sı uygulanmaz : 

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafaza
ları maksadiyle bedelsiz olarak başkala"inm 
ikametine bırakılması; 

2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul 
veya funumun ikametine tahsis edilmesi (Usul 
veya fürudan her birinin ikametine birden faz
la konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız 
birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplan
maz) ; 

o. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da 
aynı evde veya dairede ikamet etmesi. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Giderler 
ELLÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Safi iradın 

bulunması için gayrisâfi hasılattan aşağıda ya
zılı giderler indirilir: 

1. Kiraya veren tarafından ödenen aydın
latma, ısıtma, su ve asansör giderleri; 

2. Kiraya verilen malların idaresi için ya
pılan ve gayrimenkulun ehemmiyeti ile müte
nasip olan idaro giderleri; 

3. Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik 
sigorta giderleri; 

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısiy-
le yapılan ve bunlara sarfolunan borçların fa
izleri ; 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim ve harçlarla (Şerefiyeler dâ
hil), kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak 
şartiyle lâğım ve kaldırım giderlerine iştirak 
hisseleri (Binalardan ve araziden alman vergi
ler Gelir Vergisine mahsup edildiği sürece, gi
der olarak indirilmez) ; 

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrı
lan amortismanlar; 

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri 
(Emlâkin iktisadi değerini artıracak surette tev
sii, tadili veya bunlara ilâveler yapılması için 
ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayıl
maz) ; 

S. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım 
ve idame giderleri; 

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya ve
renlerin ödedikleri kiralar vo diğer gerçek gi
derler; 

10. îş veya memuriyet nakli veyahut has
talık gibi sebeplerle ikametgâhlarını başka bir 
şehir veya kasabaya nakletmek mecburiyetinde 
kalanların gittikleri yerlerde kiraladıkları ko
nutların kira bedeli (Bu kira, sahip oldukları 
ve evvelce oturdukları konutun gayrisâfi iradı
nı aştığı takdirde, fazlası indirilmez). 

Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve 
hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yu
karda yazılı giderlerden yalnız bu kısma isabet 
edenler hasılattan indirilebilir. 

Mükellefler, diledikleri takdirde, yukarda 
yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatla-
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rmdan % 20 ye kadar bir miktarı götürü ola
rak indirebilirler. 

Bit madde hükmünün uygulanmasında, para 
cezaları vo vergi cezaları hasılattan gider ola
rak indirilmez. 

BAŞKAN — Balıkesir Milletvekili Fahrettin 
Tiritoğlu arkadaşım da maddenin beşinci fıkra
sının tadili hakkında bir teklifi vardır. Komis
yon da bunu kabul ediyor. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Kamutay'ca birinci müzakeresi ya

pılmış vo kabul buyurulmuş olan Gelir Vergisi 
Kanununun (107) maddesi ile gerçek kişilerin 
sahi]) oldukları bina ve arazi için ödedikleri bi
na ve buhran ve müdafaa ve arazi vergilerinin 
Gelir Vergisine mahsuben yapılacağından bu 
hükümle ahengi temin için (58) maddenin (5) 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini ri
ca ederim. 

Balıkesir Milletvekili 
F . Tiritoğlu 

Madde: 58 
Fıkra : 5 
Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen 

vergi, resim ve harçlarla (şerefiyeler dâhil) ki
raya verenler tarafından ödenmiş olmak şar-
tiyle lâğım ve kaldırım masraflarına iştirak his
seleri (bina vo araziden alınıp, Gelir Vergisin
den mahsup edilen vergiler masraf olarak in
dirilmez). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Erendim beşinci fıkranın 
mutarıza içerisindeki son kısmının daha şümullü 
olması için (107 nei madde gereğince Gelir Ver
gisinden mahsup edilen vergiler gider olarak 
indirilmez.) Şeklinde ifade etmek daha yerin
de olacaktır. Bu hususta arkadaşımızla da mu
tabıkız. Tensip buyurulursa bu şekilde düzel
tilmesi yerinde olur. 

FAHRETTİN TİRİTOĞLU (Balıkesir) — 
Evet efendim mutabıkım. Bu şekil muvafıktır. 

BAŞKAN —• Fıkrayı tekrar okutuyoruz. 
5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde

nen vergi, resim ve harçlarla (şerefiyeler dâ
hil), kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak 
şartivle lâğım ve kaldırım giderlerine iştirak 
hisseleri (107 nci madde gereğince gelir vergi
sinden mehsup edilen vergiler gider olarak in
dirilmez.) 

BAŞKAN — Maddenin 5 nci fıkrasını bu 
şekilde tadil etmek suretiyle .maddeyi oyunuza 
.'umuyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
im! edilmiştir. 

Beşinci bölüm 
Menkul sermaye iradı 

Tarifi 
ELLİ DOKUZUNCU MADDK — Sahibinin 

ticari veya meslekî faaliyeti dışında, nakdî ser
maye veya para ile temsil edilen değerlerden 
müteşekkil sermaye dolayısiyle elde ettiği te
mettü, faiz, kira ve benzeri iratlar, menkul ser
maye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı irat
lar, menkul sermaye iradı sayılır: 

1. İler nevi hisse senetlerinin temettüler! 
(Müessis ve intifa hisseleri dâhil) ; 

2. Her nevi tahvilât faizleri (Yıllık ödeme 
faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva 
ettiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kı
sım irat sayılmaz) ; 

0. İştirak hisselerinden doğan kazançlar 
(Limitet şrket ortaklariyle komanditerlerin kâr 
hisseleri, kooperatif şirketlerin sermaye üzerin
den dağıttıkları kazançlar bu zümreye dâhil
dir) ; 

4. Her nevi alacak faizleri (Adi, imtiyazlı, 
rehinli, senetli alacaklarla çarı hesap ala
caklarından doğan faizdir. Hazine tahvil ve bo
noları da dâhil olmak üzere kamu tüzel kişilerin
ce borçlanılan ve senede bağlanmış olan meb
lâğlar için verilen faizler dâhildir) ; 

5. Mevduat Caizleri (Bankalara, tasarruf 
sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesse
selere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen 
faizler). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İrat sayılan ve sayılmıyan haller 
ALTMIŞINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

muameleler karşılığında alınan paralar ve Is
konto bedelleri de menkul sermaye iradı hük
mündedir : 

1. Esham ve tahvilâtın vâdesi gelmemiş ku
ponlarının satılması; 

2. İştirak hisselerinin sahibi namına he
nüz tahakkuk etmemiş olan kâr hisselerinin de
vir ve temliki; 
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• >. Her türlü senetlerin iskonto edilmesi. I 
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz ola

rak satılması iştirak hisselerinin devir ve temliki, 
menkul kıymetlerle iştirak hisselerinin tamamen 
ve}'a kısmen itfa olunması karşılığında alman para- ı 
larla itfa dolayısiyle verilen ikramiyeler men
kul sermaye iradı sayılmaz. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticari kazanca alınan iratlar 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — 59 nen mad

denin 1 - 5 numaralarında yazılı* iratlar, bun
ları sağlıyan sermaye sahibinin ticari faaliye
tine bağlı bulunduğu takdirde, yalnız ticari 
kazancın tesbitinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

Safi irat 
ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Sâıi iradın 

bulunması için menkul sermaye iradından aşa
ğıdaki giderler indiıilir: 

1. Komisyon, kürtaj, depo etme ve sigorta 
ücretleri gibi menkul kıymetlerin satınalınması 
ve muhafazası için yapılan giderler; 

12. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil gi
derleri (Şirket toplantılarına bizzat veya bil-
vekille iştirak gibi sermayenin idaresi için ya
lıdan giderler irattan indirilmez") ; 

3. Menkul kıymetler ve bunların iratları 
için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar 

(Gelir Vergisi irattan indirilmez). 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Yabancı parasiyle alman faiz ve temettüler 
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı pa

rasiyle alman menkul sermaye iratları, Türki
ye'de sahiplerine ödendiği günün, borsa rayiç
leri üzerinden Türk parasına çevrilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Saiı kazanç ve iratlaı 

Gelire giren sair kazanç ve iratlar 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan ka
zanç ve iratlar bu bölümdeki hükümlere göre ver
giye tâbi gelire dâhildir: | 
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1. Özel hastane ve okul ve bunlara benzer ti

cari olmıyan müesseselerin işletilmesinden elde 
edilen kazançlar; 

2. Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıy
metlerin satışından, iştirak hisselerinin devir ve 
temlikinden doğan kazançlar; 

3. Arızî kazançlar. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Özel hastane ve okul kazançlarının tesbiti 
ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Özel hasta

ne, okul ve emsali yerlerin işletilmesi gibi faali
yetlerden elde edilen kazançların gerçek ve safi 
miktarlarının tesbiti hususunda, Vergi Usul Ka
nununun tüccarlara mütaallik hükümleriyle bu 
kanunun ticari kazançlar hakkındaki hükümleri 
uygulanır. 

Özel hastane ve okul gibi müesseseleri işleten 
serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını 
işlettikleri müessesenin kayıtlarına geçirebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymetle
rin satışından, hisselerin devir ve temlikinden do

ğan kazançlar 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Gayrimen

kullerin ve hakların, menkul kıymetlerin satışın
dan, iştirak hissesinin devir ve temlikinden doğan 
kazançlar şunlardır: 

1. Satın alman veya inşa edilen gayrimen
kullerin ve ayni hakların hastalık, ikâmetgâh nak
li ve işin tasfiyesi gibi sebepler dışında alım ve 
inşa tarihlerinden başlıyarak iki yıl içinde satıl
maları halinde elde edilen ve bir takvim yılı zar
fında 5 000 lirayı aşan kazançlar; 

2. Satın alman menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde veya iktisap
tan evvel satılmaları halinde elde edilen bir tak
vim yılı zarfında 2 000 lirayı aşan kazançlar; 

3. Her ne suretle olursa olsun (imtiyaz, ih
tira, telif, işletme ve ticaret unvanı, alâmeti fari
ka gibi) edebi, sınai ve ticari hakların satışından 
devir ve temlikinden elde edilen ve bir takvim yı
lı içinde 5 000 lirayı aşan kazançlar; 

4. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazancı 
bilanço esasına göre tesbit edilen bir işletmenin 
faaliyetini durdurduktan sonra tamamen veya kıs
men satılmasından veya devir ve temlikinden sağ
lanan kazançlar. 

-m-
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Sfıfi kazanç, satış veya devir ve temlik bedel- 1 

] erinden bunların maliyet değerleriyle satış dola-
yısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalan gi
derlerin tenzili ile bulunur. Maliyeti tesbit edile-
miyen gayrimenkuller için maliyet değeri yerine 
vergi değeri, ticari kazancı bilanço esasına göre 
tesbit edilen işletmelerde maliyet değeri yerine 
son bilançoda yazılı değerler esas tutulur. 

Gayrim enkullerin ve menkul kıymetlerin alım, 
inşa ve satış muameleleriyle devamlı olarak uğ
raşanların bu işlerinden elde ettikleri kazançlar
la faaliyetine devam eden bir işletmenin bilanço
suna dâhil gayrimenkullerin, hakların, menkul 
kıymetlerin, işletme ve iştirak hisselerinin satıl
masından veya devir ve temlikinden elde edilen 
kazançlar ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari 
kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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DÖRDÜNCÜ KISIM 

Verginin tarhı 

Birinci Bölüm 

Beyan esası 
Beyan esası 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE - - Hilâfına 
hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya 
vergi sorumlusunun, beyanı üzerine tarholunur. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul, elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beyanname çeşitleri 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Gelir 

Vergisi beyanları : 
1. Yıllık; 
İ. Muhtasar; 
.5. Münferit; 
Beyanname ile yapılır. C 
1. Yıllık beyanname, muhtelif kaynaklardan 

bir takvim yılı içinde elde edilen kazanç ve irat
ların bir araya getirilip toplanmasına ve bu su
retle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildiril
mesine mahsustur. 

Gelirin takvim yılının belli bir dönenine 1a-
tallûk etmesi, beyannamenin yıllık vasfıÎ;: de
ğiştirmez. 

2. Muhtasar beyanname, işverenler veya 
vergi tevkif atı yapan diğer kimseler tarafından 
kesilen vergiler matrahları ile birlikte, toplu 
olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. 

0. Münferit beyanname, dar mükellefiyete 
tâbi olanların GG ve G7 nei maddelerde yazılı ka
zançlarının vergilendirilmesiie mahsustur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir, 

İkinci Bölüm 
Gelirin toplanması ve yıllık beyanname 

G el i riıı top! anm a sı 
YETMİŞİNCİ MADDE — Mükellefler, ikin

ci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı 
içinde elde ettikleri kazanç ve iratları bir araya 
getirerek yıllık beyannamelerinde toplamaya 
mecburdurlar. 

İstisna hadleri içinde kalan gelirler için be
yanname verilmez. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlar-

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapla
rına intikal ettirdiği yılda; 

Arızi kazançlar 
ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı kazançlar arızi kazançtır: 
1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasın

dan veya ticari muamelelere tavassuttan elde edi
len ve her bir muamelede 500 lirayı aşan kazanç
lar; 

2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için alı
nan her türlü paralar ve menfaatler; 

0. 500 lirayı aşan pcştemallıklar. 
Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekil

de tesbit olunur : 
1. Alım, satım işlerinde : Mahn satış bodc-

linlen maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapılan 
giderler indirilir; 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde : 
Tavassut veya hizmet karşılığında alman para
lardan veya menfaat değerlerinden bu iş dolayı
siyle yapılan giderler indirilir; 

3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için alı
nan paralar ile. aynıların ve elde edilen menfaat
lerin. değerleri, peştamallıkların tutarları, bun
ların safi miktarı sayılır; 

4. Dar mükellefiyete, tabi olanların yabancı 
memleketlere arızi olarak yaptıkları ulaştırma iş
lerinden elde ettikleri kazançlar 44 neü maddede
ki esaslara göre tesbit edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul elenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmiyen 

hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği 
yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

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

Toplama yapılmıyan haller 
YETMİŞ BİRİNCİ MADÜE — Aşağıda ya

zdı hallerde gelir toplanmaz: 
a) Tam mükellefiyette, vergiye tâbi gelir 

sadece : 
1. Ücretlerden; 
2. Götürü olarak tesbit edilen serbest mes

lek kazancından veya bunların her ikisinden 
ibaret ise; 

b) Dar mükellefiyette, vergiye tâbi gelir 
sadece: 

1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazancından ; 
']. Menkul sermaye iradından ; 
4. Gayrimenkullerin, hakların, menkul kıy

metlerin satışından, iştirak hisselerinin devir 
ve temlikinden elde edilen kazançlardan; 

."). Arızi kazançlardan veya bunların birka
çından ibaret ise. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İhtiyarî toplanma 
YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Limitet şirket 

ortaklarının kâr hisseleri hariç olmak üzere, 
gelirleri sadece vergi tevkifatına tâbi olan ve 
2 500 lirayı aşmıyan menkul sermaye iradından 
veya bu iratla birlikte 71 nci maddemi (A) fık
rasında yazılı unsurlardan ibaret olan mükellef
ler için gelirini yıllık beyannamede toplamak 
ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy'un vermiş ol
duğu değiştirge var. Okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının 72 nci maddesinde 

gelirleri sadece vergi tevkifatına tâbi olan ve 
yıllık miktarı 2 500 lirayı aşmıyan menkul ser
maye iradiyle, ücret ve götürü serbest meslek 
kazancından ibaret olanların tevkif ata tâbi 
menkul sermaye iratlarını beyannamede topla
ma ithal etmeleri ihtiyarlarına bırakılmıştı. 

Götürü kazanca tâbi olmıyan serbest meslek 
erbabiyle gayrimenkul sermaye iradı ve arızi 
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kazanç sahipleri bu hükmün şümulü haricinde 
kaldığı için, bu kaynaklardan cüzi miktarlarda 
geliri bulunanların tevkifata tâbi istihkakları 
da dâhil olduğu halde heyeti umumiyesi için 
yıllık beyanname vermeleri icabedecekti. Me
selâ bir memurun, bir müellifin 2 600 lira gay
rimenkul gelirinin muafiyet üstünde kalan 100 
liralık kısmı dolayısiyle kendi ücretlerini de 
beyannameye ithal etmek mecburiyeti hâsıl 
olacaktı. Bu külfete mahal kalmaması için bu 
ihtiyariliğin tüccarla iş yeri bulunan serbest 
meslek erbabı ve Limitet Şirket Ortakları ha
riç olmak üzere diğer mükelleflerin, tevkifa
ta tâbi kazanç ve iratlarına teşmil edilmesi mu
vafık görülmüşür. Tasarıda tevkifata tâbi ge
lirlerin beyannameye ithali hususunda mükel
leflere verilen hiyar hakkı • bu gelirlerin 2 500 
lirayı aşmaması kaydiyle takyit edilmişti. Bu 
hükme göre tevkifata tâbi gelirleri 2 500 lirayı 
aşmamakla beraber tevkifata tâbi olmıyan ge
lirleri az miktarda dahi olsa gelirlerin hepsi
nin beyannameye ithal edilmesi mecburiyeti 
tahassül ediyordu. Meselâ tevkifata tâbi 2 500 
liralık menkul sermaye iradiyle beraber vergi
ye tâbi 100 liralık başka bir geliri olanların 
ücretlerini ve tevkifata tâbi istihkaklarını be-
yannameye ithal etmeleri ve tevkif edilen ver
gileri beyannameye müstenit vergiden mahsup 
ettirmeleri lâzımgeliyordu. Yeniden tanzim ve 
takdim ettiğimiz metinde tüccarlarla iş yeri 
bulunan serbest meslek erbabı ve limitet şirket 
ortakları hariç olmak üzere, diğer kaynaklar
dan (Serbest meslek kazancı, menkul ve gayri
menkul sermaye iradı, arızi kazançlardan) hâ
sıl olan kazanç ve iradın bir yıllık mecmuu 
5 000 lirayı aşmadığı takdirde tevkifata tâbi 
menkul sermaye iradı ile ücretleri beyanname
ye ithal etmekte mükellefler muhtar buluna
caklardır. 

5 000 liralık bir matrah, takriben bin lira
lık en az geçim indirimi çıkarıldıktan sonra 
tevkif yoliyle ve % l,r> hesabiyle G00 liralık bir 
vergiye tekabül etmektedir. Bunların beyan 
usulüne tâbi tutulması ve müterakki tarifeye 
göre vergisinin hesabedilmesi halinde de alı
nacak vergi 650 lira raddesindedir ki arada 
esaslı bir fark hâsıl olmamaktadır. Bu miktar 
gelir sahiplerinin tevkifatına tâbi istihkakları
nı beyannameye ithal ettirmesi beyan usulünün 
tahmil ettiği ödevlerini yaptırmak ve tevkif 
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yoliyle alınan vergileri beyana müstenit vergi
sine mahsup ettirmek gibi birtakım uzun ve 
külfetli muamelelere yol açacaktır. Halbuki ne
ticenin vergi miktarı bakımından yukarda ra
kamlarla da arzedildiği veçhile, cüzi bir fark 
göstereceği nazarı dikkate alınırsa gelirleri 
5 000 lirayı geçmiyenlere vergi tevkif atma tâ
bi istihkaklarını beyannameye ithal hususun
da serbestlik verilmesinin isabeti kolayca anla
şılır. 

Tüccarlarla, limitet şirketleri ortakları ve 
muayenehane idarehane gibi müstakil iş yeri 
bulunan serbest meslek erbabı, zaten bu işle
rinden dolayı defter tuttukları ve gelir beyan
namesi verecekleri için bu mükelleflerin tevki-
fata tâbi istihkaklarını gelir toplamına ithal 
hususunda muhtar bırakılmalarına sebep kal
mamaktadır. Maddenin sonuna ilâve edilen ka
yıt ve sebebe istinat etmektedir. Binaenaleyh 
maddenin bu şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Niğde 
* II. Ulusoy 

YETMİŞ İKİNCİ MADDE — Tam mükel
lefiyette vergiye tâbi yıllık kazanç ve iratları
nın toplamı 5 000 lirayı geçmiyen mükellefle
rin bu. kazanç ve iratlarından tevkif yoliyle 
vergisi kesilmiş bulunanları yıllık beyanname
ye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler, 5 000 liranın hesabına ithal edil
mez. Bu madde hükmü tüccarlarla işe yeri bu
lunan serbest meslek erbabına şâmil değildir. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Aynen kabul ediyoruz. 
Mükelleflerin çok lehine bir hükümdür. 

BAŞKAN — Hüseyin Ulusoy'un 72 nci 
madde olarak hazırladığı metni komisyon da 
kabul ediyor Bu maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edonieı-.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Zararların kârlara takas ve mahsubu 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelirin top

lanmasından, gelir kaynaklarının bir kısmın
dan hâsıl olan zararlar (66 ncı maddenin 1 ve 
2 numaralarında yazılı muamelelerden doğan
lar hariç), diğer kaynakların kazanç ve iratları 
ile mahsup edilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılmıyan zarar 
kısmı ertesi yılın gelirinden, bu da yetmediği 
takdirde ertesi yılın gelirinden indirilir. İki yıl 
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arka arkaya yapılan mahsuplardan sonra kaİatt 
zarar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunmaz. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Sigorta primi, teberru ve iane indirimleri 
YETMİŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükel

lefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelir
lerden aşağıdaki indirimleri yapabilirler : 

1. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük ço
cuklarına ait hayat, sakatlık, analık, doğum, 
tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Her 
sigortalı için yılda 200 lirayı aşmamak, gelirin 
elde edildiği yılda ödenmiş olmak, beyanname
ye alınmış ücretler varsa bunların safi miktar
larının hesaplanması sırasında ayrıca indirilme
miş bulunmak şartlariyle; eşlerin ve çocukların 
kendi gelirleri için ayrı beyanname vermeleri 
halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi 
gelirinden indirilmez.). 

Dar mükellefiyete tâbi olanlar sigorta primi 
indirimi yapamazlar. 

2. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 
makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardım
lar (Yıllık gelirin % 5 i ni aşmamak şartiyle). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Matrahtan indirilmiyecek primler 
YETMİŞ BEŞİNCİ MADDE — Gelir ve yol 

vergileri ile diğer şahsi vergiler her ne şekilde 
olursa olsun vergi cezaları ve para cezaları Ge
lir Vergisinin matrahından ve gelir unsurların
dan indirilmez. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yıllık beyannamenin şekil ve muhteviyatı 
* YETMİŞ ALTINCI MADDE — Yıllık be
yannameye aşağıdaki malûmat yazılır : 

A) Mükellefin şahsi ve medeni durumu : 
1. Adı ve soyadı; 
2. İkametgâh adresi; 
3. İş ve mesleki; 
4. İş adresi; 
5. Aile durumu (Bekâr, evli, çocuklu olup 

olmadığı, çocuklu ise çocuk sayısı, yaşları ve 
tahsil durumları) ; 

6. Mükellefiyet şekli (Tam veya dar mü
kellefiyet) ; 

7. Vergi karnesinin tarih ve numarası ve 
nereden alındığı; 
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B) Gelir bildirimi: 
1. Türkiye içinde ve dışındaki gelir kay

nakları ve bunlardan ayrı ayrı elde edilen ka
zanç ve iratların gayrisâfi miktarları; 

2. Kazanç ve iratların safi miktarlarının 
hesaplanması için indirilen giderler; 

3. Kazanç ve iratların safi miktarları; 
4. Kazanç ve iratların toplamı; 
5. Matrahın bulunması için gelirden yapı

lan diğer indirmeler; 
G. Vergiye tâbi gelir; 
7. Gelir üzerinden hesaplanan vergi; 
8. Gelir Vergisine mahsuben tevkif yolu 

ile ödenen vergilerin nev'i ve miktarı; 
9. Yukarki vergilerin mahsubundan sonra 

kalan Gelir Vergisi miktarı; 
C) Gider bildirimi: 
1. İkametgâh kirası; 
2. Yazlık kirası; 
3. Hizmetçi sayısı ve bunların takribi yıllık 

giderleri; 
4. özel otomobil ve sair kara ve hava ve de

niz vasıtaları ile bunların takribi yıllık gider
leri. 

Gider bildirimi, tam mükellefiyete tâbi tüc
car ve serbest meslek erbabı için mecburi, diğer 
mükellefler için ihtiyaridir. 

Kazançlarını bilanço esasına göre tesbit eden 
mükellefler, beyannamelerine bilanço kâr ve zarar 
cetveli, kazançlarını işletme hesabı veya hasılat 
ve gider esasına göre tesbit edenler, bu hesapla
rın muvazenelerini muhtevi bir hesap hulâsasını 
bağlamaya mecburdurlar. 

Kollektif şirket ortakları ile âdi ve eshamlı 
komandit şirketlerde komanditeler, beyanname
lerine şirketin bilançosu ve kâr ve zarar cetveli
ni veya işletme hesabı hulâsasını bağlarlar, şir
ket mukavelenamesine göre sermaye ve şirket 
kânndaki hisselerini de boyanam elerinde ayrıca 
gösterirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yıllık beyanamenin verilmesi 
YETMİŞ YEDİNCİ MADDE — Mükellef

ler, bir takvim yılına ait yıllık gelir beyanname
lerini müteakip yılın Mart aymda ikametgâhla
rının bulunduğu yerin vergi dairesine vermeye 
veya iş yerlerinin bağlı olduğu vergi dairesi va-
sıtasiylo yollaımya mecburdurlar. Ancak mükel-
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lefin takvim yılı içinde memleketi terketmesi ha
linde beyanname, memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün, ölüm ve mükellefiyetin kalkmasını 
mucip diğer hallerde bunların vukuunu takip 
eden 4 ay içinde vergi dairesine verilir veya yol
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında değiştirge yok. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Aile reisi beyanı 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Tam mü

kellefiyette, aile reisi ile birlikte yaşıyan eşlerin 
ve velayet altındaki küçük çocukların yıllık be
yanname ile bildirilmesi ieabeden gelirleri aşağı
daki esaslara göre, aile reisi tarafından tek beyan
name ile bildirilir : 

1. Eşlerin ve çocukların lıer birinin geliri 
beyannamede ayrı gösterilir; 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca im
zalarlar; 

3. Beyannamede gösterilen bütün gelirler 
birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve bu top
lam üzerinden vergi aile reisi namına tarholunur. 

Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isabet 
eden vergi kısmından sorumludur. Verginin eş
lere isabet eden kısımları, bunların aile geliri 
içindeki hisseleri nispetinde hesaplanır. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, aiie 
reisi eşler için koca, velayet altındaki küçük ço
cuklar için baba, baba ölmüş veya velayeti nesri 
edilmişse anadır. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Niğde Mil
letvekili Vehbi Sandal'in bir değiştirgesi var. 
Komisyon bunu reddediyor. Önergeyi okutuyo
rum 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle de arzettiğim üzere : 
Tasarıdaki 78 ne i maddenin yerine aşağıdaki 

metnin kabul edilmesini teklif ederim. 
YETMİŞ SEKİZİNCİ MADDE — Tam mü

kellefiyette, birlikte yaşıyan ve aralarında mal 
birliği veya mal ortaklığı mevcut olan eşlerin yıl
lık beyanname ile bildirilmesi ieabeden gelirleri 
aile reisi olan koca tarafından verilen bir tek 
beyanname ile bildirilir. 

1. Eşlerin gelirleri bu beyannamede ayrı 
ayrı gösterilir. 

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrı ayrı 
imzalarlar. 
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?>. Eşlerin beyannamede gösterilen gelirleri 

birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve bu top
lam. üzerinden vergi aile reisi olan koca adına 
tarhoiunur. Eşlerden her biri bu toplama güre 
larholuiiau vergiden gelirleri nispetinde hissele 
rine düşen inik;arda sorundu olurlar. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

Dr. SAİM ALİ DİEEMKE (Kize) — Çorba
ya çevrilir. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) - - Efendim, bu. 
önergem okunduğu vakit, bazı arkadaşlarım met
ni, tasarıdaki 78 nei maddeyi takip etmemiş ola
cakları iyin, olacak, daha ağır bir usul ve esas 
teklif ettiğimi sandılar. Nitekim kıymetli doktor 
Saim Ali Dilenire arkadaşımız işin çorbaya dö
neceğini ifade buyurdular. Eğer tasarıdaki 78 
nci maddeyi okumuş olsalardı, teklifin esasını 
anlarlardı. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMKK (Kize) Aşure 
olur. 

VEHBİ SAİUDAL (Devamla) — Tasarıdaki 
78 nei madde şöyle diyor arkadaşlar; karı koca 
ve onların velayeti altındaki çocuk bir arada 
yaşarlarsa onların gelirleri bir tek beyanname ile 
ve aile reisi olan koca tarafından vergi dairesine, 
bildirilir. Bu beyannamede kocanın geliri, ka
rının geliri, çocuğun geliri ayrı ayrı gösterilir. 
Ve beyannamenin altını hem kocası ve hem de 
karısı imza ederler. Tabiî (-ocuk babanın vela
yeti altında olduğu için onun imza etmesi nıev-
zuubahis olmaz. Beyannamede gösterilen mik
tarları vergi dairesi toplar ve bu toplam üzerin
den vergi tarheder. Tasan böyledir. Ve eşlerin 
herbiri ve çocuk tarhedilen vergiden kendi ge
lirleri nispetinde sorumlu olurlar. Vergi koca 
namına tarhed.ilmekle beraber tasarıda ileri 
sürülen sistem budur. Hattâ bu maddeyi daha 
iyi anlıyabilmek için, bundan sonraki maddenin 
de okunması lâzımdır. 79 ncu maddede bu usu
lün tatbik edilmiyeceği haller gösterilmektedir. 

Bendeniz diyorum ki, Isviçreden alınmış 
olan bizim Medeni Kanunumuzda, karı kendi 
malının mutasarrıfıdır, koca kendi inalının 
mutasarrıfıdır. Çocuk babasının velayeti altın
dadır. Kocanın; çocuğun malı üzerinde tasar
ruf hakkı mevcuttur. 

Eğer mal ortaklığı veya mal birliği sistemi 
kabul edilmemişse ve böyle bir mukavele mev

cut değilse, memleketimizin kabul ettiği esasa 
göre aslolan mal ayrılığıdır. Mademki aslolan 
mal ayrılığıdır, şu halde Kanunu Medenimize 
göre herkes, her koyun kendi bacağından asılır 
sözünde olduğu gibi, kendi malının yekûnun
dan kanuna göre vergi vermekle mükelleftir. 
Bunun mantıki, hukuki neticesi budur. 

Şimdi okunan 78 nci maddesi hakkındaki 
önergem tek başına okunduğu için mesele iyice 
anlaşılamadı. Eğer aşağıdaki 79 ncu madde 
ile o maddeye dair olan önergem okunursa me
sele biraz daha aydınlanmış olur. 79 ncu mad
deye dair o meyanda esas itibariyle mal ayrı
lığı cari ise 78 nci madde tatbik edilmez diyo-
' l l l t l , 

Simdi elimizdeki 78 nci maddede, mal ayrı
lığı, mal ortaklığı, mal birliği, yani üç halden 
biri de olsa aileyi bir gelir kaynağı telâkki 
ediyor. Vergi bakımından eşlerin ve çocuk
ların bütün gelirlerinin mecmuu tek gelirdir, 
aile geliridir. Bu geliri toplıyacak ve onun üze
rinden vergi alınacaktır diyor. 

Arkadaşlar, burada iki dâva karşı karşıya 
geliyor. Birisi Medeni hukuk nizamımız, diğeri 
toplamdan yüksek vergi almak dâvası. Eğer 
filhakika kocanın reisliği altında bulunan ve ka
rı ve çocuklardan mürekkep olan ailede bizim 
memleketimizde aslolan İsviçre'de veya Al
manya'da olduğu gibi, mal ortaklığı olsa idi 
aileyi bir tek gelir kaynağı addedebilirdik. Fa
kat bizim memleketimizde hilâfına bir muka
vele olmadıkça ailede mal ayrılığı aslolduğuna 
öre bir vergi kanunu ile Medeni Kanunumuzda 
kabul edilmiş olan esası bozmak medeni huku
ki nizamımızı bozmak mahiyetindedir, benim 
telâkkime göre böyledir. Şimdi başka memle
ketlerde var yok misalini getirmiyelim, bizim 
hukuki zihniyetimiz kendi kendimize yeter; 
ama denilebilecek ki aile halinde yaşıyan karı, 
koca ve çocuk veya çocukların geliri bir yekûn 
teşkil etmez mi'.- Bunlar büyük bir yekûn üze
rinden yüksek bir hayat seviyesinde yaşamaz
lar mı? Niçin biz bu yüksek hayat seviyesin
den, bu yüksek kemiyet üzerinden yüksek ver
gi alınıyalım diye malî (fiskal) bir düşünce 
ile hareket edilirse o başka bir meseledir, işte 
bizim tasarıda da bu esastan hareket olunmuş
tur. Bendeniz arzetmek istiyorum ki bu esasa 
gidebilmek için evvelâ bizim esaslı bir nelıci 
hukukimiz olan Medeni Kanunumuzda lâzım-
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gelen değişikliğin sarih bir surette yapılması 
icap eder. Kanunu Medenide denilebilmelidir 
ki mal ayrılığı cari olan hallerde dahi türlü ba
kımdan, vergi bakımından veya sair bakımdan 
bu ailenin serveti bir addedilebilir. Bunu de
mek lâzımgelirdi. Bendenizin anlayışıma göre 
bir vergi kanunu ile, Gelir Vergisi Kanunu ile 
Kanunu Medenimizde aslolan, esas olan bir 
hükmü bozmuş oluyoruz. Kanunu Medeninin 
189" ncu maddesinde «Karı ve kocadan her bi
rinin mallarının geliri ve kendi kazançları ken
dilerine aittir.» Bu hükümdür. Karı kocadan 
her birinin mallarının geliri ve kendi kazanç
ları kendisine, aittir» denilmektedir. O halde 
kendisine, ait olan kazançtan ne kadar vergi ai-
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mak lazımsa o kadar vergi alalım. Vergi nis* 
petleri azsa, vergi nispetlerini çoğaltalım. Fa
kat karı ile kocanın, hattâ onlara ilâveten ço
cukların gelirlerini de katarak bir toplam ya
mak ve onun üzerinden yüksek vergi almak 
hukuk bakımından, Maliye bakımından belki 
düşünülebilir, fakat hukuk bakımından bu 
yanlış bir hareket olur. 

BAŞKAN — Devam edecekseniz.. 
VEHBÎ SARIDAL (Devamla) — Evet de

vam edeceğim. 
BAŞKAN — Şu halde söz hakkı sizde kal

mak üzere saat 15 te toplanılmak şartiyle Otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLE» : Necmeddin Sahir Sılan (Tuncsli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN— Oturum açılmıştır. 

Buyurun Mitat Şakir Altan. 
MİTAT ŞAKİR AI4TAN (Konya) — Sabah

ki Oturuni açıldığı sırada bulunamadığım 
için, gündem hakkındaki usule mütaallik mâ
ruzâtımı şimdi arzetmek imkanına bulabiliyo
rum. 

Büyük Meclis çalışmaları, İçtüzük hükümle
riyle mukayyettir. Şüphesiz ki, bu Büyük Mec
lisin tesisle mükellef olduğu hükümlerin selâ
metle tedvini bakımından-zaruridir ve yine Yük
sek Heyetinizce malûmdur ki. usule ait yanlış 
muameleler binnetica sahih olcaaz. Hattâ mu
allel denebilecek bir durumda, mütalâa oluna
bilir. Bugünkü, gündemimizde, ikinci defa gö-
rüşüleeek. işleav arasında^ beşinci ve altıncı mad
deleri teşkil eden Emekli Kanunu, tasarısı ile 
llier Kanunu tasarısından biri-sah, obirisinin de 
dün birinci müzakereleri burnaz bulunuyor. Bun? 
ların. ikinci müzakerelerine, başlıyahiimek için 
aradan beş,gün geçmesi .zaruridir. Binaenaleyh 
bu hususta İçtüzüğün 106 ncı maddesinde hü

küm vardır. Bu maddeye aradan beş gün geç
medikçe gündeme alınamaz kaydı konmuştur. 
Yüksek Meclisinizin tesis buyurduğu İçtüzükte 
bütün çalışmalarda âmil olduğuna göre bu mad
dede gerçi ahvalin icabına göre elestikiyeti yok
tur. Meclisi Âli gündeme hâkimdir. Başkan
lık Yüksek Divanı da gündemi tanzim ile mü
kelleftir. Ancak 106 ncı madde hükmü daire
sinde bu işi sıra ile yapar bu itibarla ortadaki 
vaziyette bir zühul olduğu kanaatindeyim. 
Orun için 106 ncj maddeyi yüksek huzurunuzda 
okuyayım. «İkinci görüşme birinci görüşmeden 
en az beş gün geçtikten sonra gündeme alınır» 
bır-adaki hükme göre gündeme alınabilmenin 
aradan beş gün geçtikten sonra yapılması ica-
bcdiyor. Arzettiğim gibi Yüksek Meclis icabı 
ahvale lüzumuna göre bu hükme diğer bir mad
de ile de elestikiyet de vermiştir ki, 76 ncı mad
deye bu suretle bir hüküm koymuştur. Bir ka
im it tasarısı veya teklifinin beş., günden önce 
ikinci defa görüşülmesini ancak Hükümet veya 
ilgili komisyon gerekçesini bildirerek ve ya
zılı olarak istiyebilirler. 
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Bendeniz böyle bir teklif olmadığını sanı

yorum. 1§ de §ayet bir zühul olmuşsa her usuli 
işitimi gibi bu da ıslah olunabilir. Burada da 
ıslaha muhtaç bir muamele varsa liiyaset Divanı 
bunu ıslah etsin ıslah kabiliyeti olan bir mua
meledir. Ancak, demin arzettiğim şekilde bunlar 
gündeme alınabilir. Kiyaset Divanı gündemi tan
zim ederken bunların nazarı itibara almalıdır. 
İşiu icabını yerine getirmek için Hükümet veya 
Komisyon, tasarının birinci görüşülmesinde bu
nu yazıyla bildirmesi lâzımdır ve bunun tashihi 
zaruridir. Yüksek Meclisin çalışmalarına hâ
kim olması zaruri olan usulün muhafazası ve 
Tüzük hükümlerine riayet edilmesi lâzımdır 
kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim; Tüzüğe muhalif bir 
şey yoktur. Arkadaşımızın söylediği tasarılar
dan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı tasa
rısının yanında 31 . 5 . 1949 ve ikinci tasarının 
yanında ise 2 . 6 . 1949 diye yazılıdır. Binaen
aleyh Tüzük hükümleri mahfuzdur. Burada ih-
bari vaziyettedir. Binaenaleyh beş günden ev
vel görüşülmesi hakkında bir talep de mesbuk 
değildir. Arkadaşların yapılacak bu mesai hak
kında fikir edinmelerinde mahzur yoktur. 

MİTAT ŞAKIR ALTAN (Konya) — Ihbari 
kayıtla dahi gündeme koymazsınız. 

BAŞKAN — Vaziet açıktır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Muhterem 
arkadaşlar; deminki mâruzâtımı uzatacak de
ğilim. Hülâsa olarak şunu arzedeyim k i ; Hü
kümet tasarısında biri 78 nci madde, diğeri 79 
ncu madde olmak üzere iki maddede şu hüküm
ler vardır. 78 nci madde de denilmektedir ki 
karı koca bir arada yaşadıkları takdirde ara
larında mal ayrılığı, mal birliği, veya mal or
taklığı olup olmadığı hiç mevzuubahis olmak
sızın mutlak surette çocukları varsa onlarda 
dâhil olarak koca tarafından verilecek bir be
yanname ile hepsinin gelirleri ayrı ayrı göste
rilir, bunlar toplanır ve vergisi koca adına tar-
hedilir. Her biri yani koca, karı ve çocuk ken
di gelirleri nispetinde tarholunan vergiden so
rumlu olurlar. Bunu takip eden 79 ncu madde 
eğer k a n koca arasında mal ayrılığı varsa bir 
istisna yapılıyor. 1947 tarihinden evvel iktisap 
edilmiş olan malların iratları hariçtir deniliyor. 
Ancak, 1947, 1948 ve daha sonra iktisap ettik
leri mallar 78 nci maddedeki muameleye tâbi-
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dir. Sonra yine deniliyor ki mal ayrılığı usulü 
cari olduğu takdirde karının evlenmeden evvel 
müktesep bir malı varsa, veya karı evlilik sıra
sında veraset veya vasiyet yoliyle bir mal ik
tisap etmişse o da hariçtir. 79 ncu madde bu is
tisnaları yapıyor. Bunun haricinde, bütün karı, 
koca ve çocuğun mallarını 78 nci maddede beh-
sedilen işleme tâbi tutuluyor. Düşünürsek tasa
rıyı teklif eden Hükümet ve bunu inceliyen 
komisyon zannederini ki şu mülâhazaları naza
rı itibara almış olsalar gerektir; bir arada ya
şayan karı, koca ve çocuğun orta yerde kemi
yetlerine göre büyükçe bir servetleri ve bu ser
vetten hâsıl olan bir gelirleri vardır. Gerçi me
deni kanun karıya ait olanı karıya, kocaya ait 
olanı kocaya, çocua ait olanı çocuğa bırakmış 
ise de medeni kanunun bu hükmü bir tarafta 
dursun, biz bu büyük gelirden yüksek bir ver
gi almalıyız, maliyenin mülâhazası bu olsa ge
rektir. Bu yüksek vergiyi almaya bir kere Ha
zinenin ihtiyacı bakımından, fiskal bakımdan, 
lüzum vardır. Ve hattâ biraz daha ileriye gide
rek sosyal bakımdan da lüzum vardır. Kocanın 
malı ve geliri kocanın olsun, karınınki karının 
olsun. Ama nihayet onlar birlikte yaşıyorlar. 
Ve onların servetleri ve gelirleri büyük bir ye
kûn teşkil ediyor, bu büyük gelirden yüksek 
bir vergi alınmalıdır. Bu bir sosyal adalettir. 
Maliyenin düşüncesi budur. Bu takdirde şimdi 
iki telâkki ile karşı karşıyayız. Birisi hukuki 
telâkki, diğeri malı ve sosyal telâkki. Bendeniz 
bunlar arasında bir tercih yapmıyorum. Yalnız 
şunu arzedeyim ki ; bizim Medeni Kanunumuz 
ana kanunlardan biridir. Bu kanunda mülkiyet 
ve tasarruf hakkı tanınmıştır. Medeni Kanunu
muzun 189 ncu maddesinde; karının malı karı
ya, kocanın malı kocaya, gelirleri de kendileri
ne aittir, denilmiştir. Meseleyi izah için müsa
ade ederseniz birkaç misal vereyim. 

Meselâ kocanın geliri 2 500 lira olsa, karı
nın geliri yine 2 500 lira ve çocuğun geliri de 
2 500 lira olsa bunların toplamı 7 500 lira eder. 
Her birine % 15 den 375 lira vergi tarh edece
ğiz bunların yekûnu 1125 liradır. Fakat bu ge
lirleri birleştirecek olursak, ilk 2 500 lira için 
% 15 üzerinden 375 ve geri kalan 5 000 lira 
için de % 20 üzerinden 1 000 lira ki ceman 
1 375 lir avergi alacağız bu suretle 1 125 lira 
vergi verecek yerde 1 375 lira vergi vermiş 
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olacaklardır. Bunu her birine taksim edersek 
aşağı yukarı he rbirine 83 lira fazla vergi dü
şecektir. Şu halde karı diyebilir k i ; ben niçin 
83 lira vergi veriyorum. Cevap, çünkü senin ge
lirini kocamnki ile birleştiriyoruz da onun için. 
Ayni suali koca ve çocuk da sorabilirler ve ay
nı cevapları alırlar. Bu cevap karşısında onlar 
bizim servetlerimizi, gelirlerimizi neye birleş-
tirdiniz? Birleştirebilir misiniz diyebilirler, 
Medeni Kanunun 189 ncu maddesini gösterir 
ve onun geliri kendine, benim gelirim kendime 
aittir diyebilirler. Hattâ küçük çocuğun lisanı 
olsa o da sorar, benim gelirimden niçin 83 lira 
vergi alıyorsunuz diyebilir. Buna verilecek ce
vap aynıdır. Misal büyüdükçe vergi farkı da 
büyüyor. Meselâ 10 bin lira kocanın 5 bin lira 
karının, 2 bin beş yüz lira da çocuğun olsa top
lamı olan 17 500 liradan alınacak vergi 3 875 
lira eder. Halbuki ayrı ayrı olarak 3 280 lira 
vergi alınacaktır. Yani yekûn büyüdükçe, ta
biî müterakki nispet takip edileceği için vergi 
nispeti de çoğalıyor. 

Şimdi biz bunu yapabilir miyiz, yapamaz 
mıyız? Kanun vâzıı olarak her şeyi yaparız. 
Büyük Millet Meclisinde kabul edilince kanun 
olur, yürürlüğe girer. Büyük Millet Meclisi 
böyle bir kanun yapabilir. Ama kanunlarımız 
arasındaki ahenk bozulur mu? bozulmaz mı? 
tşte ben bunu arzetme kistiyorum. Medeni Ka
nunun muhafaza ettiği prensip bu vergri kanu
nu ile bozulmuş olmaz mı? Bozalım mı? Bozmı-
yalım mı? Onu takdir sizlere ait arkadaşlar. 
Medeni Kanunun bu hükümlerini ihmal edelim, 
düsünmiyelim, teklif edilen tasarıyı olduğu gi
bi kabul edelim denilebilir mi ! Yalnız şunu da 
arzetmek isterim ki bu Geır Vergrisi Kanunun 
başında Gelir Vergisinin mükellefi bir gerçek 
kişidir deniyor. Gerçek kişilerin birleşik hali 
Gelir Vergisinin mükellefi değildir, şirket ve
ya cemiyet gibi birleşmeler Kurumlar Vergisi
ne tâbidir. Gelir Vergisine tâbi değildr. Aile
de gerçek kişi değildir. Karı, koca ve çocuklar
dan mürekkep manevî bîr mevcudiyettir. Bizim 
Medeni Kanunumuzla Borçlar Kanunumuzu ts-
vicreden aldığımızı arzettim. 
isviçre kanununda kan kocanın aralarında muka
vele olmadığı halde mal ortaklığı hükmü câri ol
duğu halde, bizde mukavele olmadığı halde mal 
ayrılığı hükmünün câri olacağı kabul edilmiş
tir. 1926 senesinde Borçlar Kanununu ve Medeni 

Kanunu kabul eden Büyük Millet Meclisi mem
leketin ananesine, hukuki ve iktisadi şartlarına 
riayet ederek, mukavelede sarahat olmadıkça 
mal ayrılığının cari olduğunu anprensip olarak 
kabul etmiştir. . Böyle olduğu halde, Alman
ya'da, İsviçre'de, Fransa 'da böyle yapılıyor 
diyerek, onlardan misal getirerek, biz de yapı
yoruz deriz ve ellerimizi kaldırırız, kanun da 
kabul olunmuş olur. Bendeniz bu olmaz demi
yorum, yanlış anlaşılmasın. Sâdece vaziyeti kıy
metli arkadaşlarıma arzetmek istiyorum. Bana 
kalsaydı, şahsan bu kanunun metnini ben hazır-
lasaydım önergemde arzettiğim şekilde hazırlar
dım. 

Karı koca arasında mal birliği ve mal ortak
lığı varsa hüküm doğrudur. Binaenaleyh 78 nci 
maddeyi bu hale hasrediyorum. Halbuki tasarı
daki 78 nci maddede mal ayrılığı, mal birliği, 
mal ortaklığı mevzuubahis olmaksızın mutlak 
bir hüküm konmuştur. Bendeniz o mutlak be
yanı tahsis ediyorum. Arzettiğim önergemde 
« tam mükellefiyette; birlikte yaşıyan ve ara
larında mal birliği veya mal ortaklığı mevcut 
olan eşlerin yıllık beyananme ile bildirilmiş ica-
beden gelirleri aile reisi olan koca tarafından 
verilen bir tek beyannamede bildirilir * diyorum. 
Ve sonra 1 nci bende, eşlerin gelirleri ayrı ayrı 
gösterilir. 

2 nci bende eşler beyannameyi ayn ayrı 
imza ederler ve 3 ncü bende de eşlerin beyanna
mede gösterilen gelirlri birlştirilir, toplam ya
pılır ve bu toplam üzerinden vergi koca adına 
tarhedilir. Eşlerin her biri tarholunan vergi
den hiselerine düşen nispette sorumlu olurlar 
diyorum. Prensip yine aynı prensiptir, Tasarı
daki 79 ncu maddede mal ayrılığı cari olan hal
lerde tasarının 78 nci maddesinden istisnalar 
yapılıyor. 1947 den evvel mal iktisapları istisna 
ediliyor, Keza evlilik esnasında tevarüs suretiy
le, vasiyet yolu ile karının iktisap ettiği mallar 
istisna ediliyor. 

78 nci maddeden mal ayrılığını kaldıracak 
olursak, esasen 79 ncu maddede esasen böyle 
bir istisnaya da lüzum kalmaz. 

Bu sebeple bendeniz önergemde 79 ncu mad
deyi şöyle arzediyorum: 

«Aralarında mal birliği veya mal birliği ve
ya mal ortaklığı mevcut olmakla beraber Me
deni Kanunun cevaz verdiği,hallere münhasır 
olmak üzere ayrı yaşıyan veyahut esasen ara-
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larmda mal ayrılığı lâğvolan karı ve kocanın ge
lirleri birlestirilmez» diyorum. 

Hülâsa arkadaşlar, mal ayrılığı halinde ge
lirleri birleştirme olmamalıdır. Toplam yapılma
malıdır. Ve müşterek geliri gösteren toplam 
üzerine yüksek nispette vergi tarh olunmama-
lıdır. Mal ortaklığı v mal birliği halinde bu ola
bilir Maruzatım bundan ibarettir. 

Fakat Maliyemiz niçin bu yola gitti? Burada 
iki ihtimalden birisi düşünülmüştür ya aile ge
lirinden müterakki vergi almak istenilmiştir, ve 
Medeni Kanun hiç düşünülmemiştir veyahut 
şöyle mülâhaza olunmuştur. Esasen bu mallar 
kocanın veya karının di, o yüksek vergi vere
cekti, Gelir Vergisi Kanunu çıkıyor diye karı 
kocaya veya koca, karıya malını bağışladı. Ya
ni bir nevi vergi kaçakçılığı yaptı. Böyle dahi 
düşünülse Kanun nazarında vatandaşları suini
yet sahibi olarak telâkki etmemelidir. Kanun 
vazıı olarak böyle düşünmemeliyiz. Yani, mü
terakki verdiden kaçmak için koca mallarını 
karının üstüne, karı kocanın üstüne, baba oğ
lunun üstüne geçirecek veva muvazaa suretivle 
satacak di ve düşünmemeliyiz Bunlar belki olur, 
olmaz değil, ama bizim memleketimizde, müte
rakim büvük servet var mı? Vergi kaçırmayı 
icabettirecek kadar servet toplanmış mı? Mem
leketimizde belki bir kaç yüz milyoner vardır 
ama bü+ün vatandaşlar bu durumda mı? Zaten 
7500 liralık gelir misalini bilhassa verdim. Ni
çin kan ve kocayı 70 - 80 lira fazla vergi ile 
mükellef tutalım? Bu bir haksızlık olur, bun
dan başka kanunda bir hüküm var; (Birlikte 
yaşıyan) denilivor. Bu kavıt simdi veni bir mu-
vazaava yol açacaktır, bu kanun kabul edilirse. 
Koca karısına beraber yasamıyalım, sen ayrı 
evde otur, ben ayrı evde otu.ra.vim diyecektir. 
Büvük servet sahibi olanlar belki bövle yapa
caklardır. karı koca avm çatı altında va^amı-
yakacaklardır; bu içtimai bir mahzurdur. Avn 
yasama halini de bu kanun sarih olarak tarif 
etmemiştir. Bu avrı yasama acaba Medeni 
Kanundaki (Ayrılık) mıdır? Yahut bir evde be
raber vasamamak demek midir? Bu sarih değil
dir. Hattâ ben daha ilerive gideceğim, bunu 
küçük servet sahipleri için arzetmiyorum, bel
ki bâzı kimselere fazla vergi vermemek için 
avrılmayı, boşanmayı düşünebileceklerdir. (Ai
le bağlılığı esastır sesleri) 

Demek ki bu hükmün bu gibi mahzurlu reak

siyonları da olabilecektir. Bendeniz, ana huku
kumuz olan Medeni Kanuna mugayereti bakımın
dan bir, bu gibi sosyal tesilleri bakımından iki, 
bu maddenin değiştirilerek arzettiğim şekilde ka
bul edilmesi memleketimizin hem iktisadiyatına 
hem de hukukuna uygun olacağı kanaatindeyim. 
Vergi kaçırma meselesi diye de birşey yoktur. 
(Kâfi kâfi sesleri). Evet arkadaşlar kâfi, reyle
rinizle izhar eder ve bu konuyu hal buyurursunuz. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BfRSEL 
(tzmir) — Efendim; öğleden evvel ve öğleden 
sonra bir saate yakın arkadaşımızı dinlediniz, be
ni de biraz dinlemek lûtfunda bulunacaksınız. 

Arkadaşlar; bu mevzu bizim komisyonumuzda 
iki gün müzakere edildi. Bu müzakerelerin zabıt
ları iki cilt tutmaktadır. Bunun üzerinde cidden 
etraflı bir şekilde durduk ve inceleme yaptık. Bu
nu humrunuza sathi bir inceleme ile getirmiş deği
liz. Bütün bu konuşmaları burada tekrar efmive-
corüm. Size gâvet basit ve kısa arzedeceğim. Ev-
velee de sövlemis olmakla beraber hatıralarınızı 
tazelemek için bu mâruzâta lüzum vardır. 

Arkadaşlar, bu konuşmaların, bu izahlarm 
amelî netice olarak hülâsası aile mükellefiyetinde 
karı ve kocanın gelirlerini birleştirerek müterak
ki nisnette vergileri biraz artsın mı?. Artmasın 
mı?. Hususundan ibarettir. Bunun başka hiçbir 
noktava tesiri yoktur. Maddede görüldüğü veçhi
le: gelir avrı, vermişi avrı ayrı tesbit edilecektir. 
Vergi mesuliyeti de herkesin kendine ait olacak
tır. Yani karı da koca da iradı, vergi mesuliyeti 
bakımlardan ve mükellefiyet bakımmdan-
istiklâütamme maliktir. Burada tek mese
le, müterakki nispeti ailei iratlarının top
lamı üzerinden tatbik «dilsin mi?. Edil
mesin mi . Meselesidir. 

Simdi arkadaşlar; biz Gelir Vergisi sistemini 
kabul ettiğimiz zaman bunun prensiplerini.de 
kabul ettik ve bu prensinleri kabul etmemizin bir 
neticesi olarak da assrari geçim indiriminde aile 
esası ele alındı. Bir mükellefe asgari geçim indi
rimi tatbik ederken karısı, çocuğu, küçük çocuğu 
var mı diye. bakıyor ve ona göre indirim yapıyo
ruz. Gelir Vergisinde ikinci esas olarak* yüksek 
malûmunuz vergi nispetlerindeki . müterakkilik 
vardır ve bu mükellefin, vatandaşın refahına gö
re vergi ödemesi fikrine dayanır. 

Simdi aile, asgari geçim indiriminden istifa 
ettiği gibi. refah bakımından da müterakkilik 
esasına göre vergiyi verm«si icabeder. Bu hal 
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izah ettiğim esasların bir neticei tabiîyeşidir. 
Bir vatandaş tasavvur edin ki ; karısının ve ço
cuğunun hiç malı yoktur, yalnız kendi geliriyle 
ailesini geçindirmek mecburiyetindedir, ona 
müterakkiliği tam ve mutlak şekilde tatbik edi
yoruz. Fakat diğer bir aile var ki, karısının ma
lı var, çocuğunun malı var, o ailenin refahı ka
rısının ve çocuğunun malı olmıyandan üstün ol
duğu halde bunları toplam yaparak, müterakki 
'bir versri nispeti tatbik etmezsek daha az ala
cağız. Bu, Gelir Vergisinin prensipine uvmaz. 
Prensip, vatandasın ailenin refahiyle mütena
sip olarak vergi ödemesidir. 

Arkadaşlar bu noktada sunu ar/edeyim ki : 
bu prensin; fişkal bir prensip değildir, sosval 
bir prensiptir. Bunu sosval prensip olarak ka
bul etmek lâzımdır. Burada bir tek fişkal sebep 
'hatıra srelebilir. O da karı koca enirinin artma
sındaki âmillerin tâvini imkânsızlığı da bu esa
sın kabulünde bir sebep olarak srösterilir. A\]e 
geçimin artmasındaki sebeplerin tâvrn imkân
sızlığı, ailede mal ortaklığı. &?r?k mal avnlıftı 
sistemi cari olsun, aile iratlarının toplanması 
ve müterakki versri nispetinin tatbik ve kabulü 
için ileri sürülen sebeplerdendir. 

Şimdi arkadaşlar: Savın Vehbi Sandal, isi 
poze ederken, fikrini ortava atarken, mütema-
diven îi"Vnl<- reıimînden ve hukuk rejiminin ih
lâl edil di sin d e-n bahis buvnrdu. Hukuk reıimî 
ile versri reiı'mı ve sosval icapların bu konuda 
birbirini ihlâl ettiğini ileri sürmeye imkân yok
tur. 

Bu noktada, yani aile mükellefiyetinde hu
kuk rejimi ile vergi rejiminin yekdiğerini ihlâl 
edip etmemesi, memlekete göre değişmez. Bu, 
objektif olarak mütalâa edilecek ilmî bir me
seledir. Sayın Vehbi Sandal buyurdular ki, İs
viçre *de'mal ortaklığı olduğu için, İsviçre'de 
aile' efradının iratları toplanır, ve aile mükelle
fiyeti tatbik edilir. 

Müsaade buyurursanız ben şimdi kendileri
ne tamamen objektif olarak, bunun İsviçre'de 
nasıl tatik edildiğini, İsviçre Kanununu okumak 
suretiyle izah edeyim. 

İsviçre Federal Gelir Vergisi Kanunu : 
Madde 13 : 

-İ. Karı koca arasında malbirliği veya mal
ayrılığı vaziyetleri gözetilmeksizin, kocasından 
ayrı yaşamıyan karının Kazanç, İrat ve Servet 
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Vergisinin tarhında kocanınkilere ilâve olunur. 

Belçika'da Gelir Vergisi Kanunu : 
Madde 43 : 
1. Kabul ettikleri mal rejimi ne olursa olsun 

karı ve kocanın gelirleri toplu olarak verdiye tâbi 
olur. 

Fransız Gelir Vergisi Kanunu : 
Madde 106 : 
1. Aile Keisi şahsi gelirleri ile birlikte ken

disiyle ikamet eden karısının ve reşit olmıyan 
çocuklarının gelirleri üzerinden vergiye tâbi tu
tulur. 

İngiliz vergi sistemi : « Evli olan kimselerin 
gelirleri bir arada hesap edilir ve bir arada ver
gilendirilir. Koca ve karı ve koca ayrı ayrı ver
gilendirilmelerini istiyebilir. Bu takdirde yapı
lan şey müşterek vergi borcunun re'sen iki şahıs 
arasında dağılmasından başka berşey değildir. 
Yani bölünmekle mecmu vergi borçları azalmış 
olmaz.» 

Demek ki arkadaşlar, ailede malorta&lığı ve 
malayrılığı esasının hangisi kabul edilmiş olursa 
olsun, toplam ve müterakki nispet bu memleket
lerde de tatbik edilir. Bizim Medeni 'Kanunumuz
da malayrılığı esası konmuştur. Ama bu rejimin 
hukuki icapları vergi kanunları ile ihlâl edilme
miştir. Biz, karı ve kocanın mülkiyet ve tasarruf 
haklarına, iratlarına tasarruflarına müdahale 
etmiyoruz. Vergi mesuliyeti de iratları nispetinde 
kendilerine aittir. Hukuk rejiminin tesbit ettiği 
esaslar tamamen mahfuzdur, aile iradının top
lanarak müterakki nispette vergiye tâbi tutul
ması, yani zengin ve iratiı ailelerden, iratlarına 
göre, fazla vergi alınması, hukuk rejiminin koy
duğu esas ve hükümlerden hiç birini ihlâl etme/ 
hattâ onları alâkalandırmaz. 

Vehbi Sandal 'm sözlerinde bu gibi her ikisi 
gelire malik karı ve kocanın soracakları mefruz. 
(Niçin benden daha fazla vergi alıyorsun!) Sua
linin cevabı (eşinin malı olduğu için) değil; an
cak (memleket hizmetleri mukabili vatandaşla
rın vergi mükellefiyetindeki esasın ailenin refa
hına dayanması ve bunun vatandaşlar arasında 
sosyal adaletin icabı olduğu) şeklinde olacaktır. 

Arkadaşlar, dünyanın her tarafında hukuk 
rejimi ile hiç alâkası bahis mevzuu olmadan kon
muş olan bu hükmü, biz yaptığımız vergi refor
munda bunu bir esas, bir prensip olarak tatbik 
etmezsek, vergi nispetinde terakki esasıaı-tama
men bir tarafa bırakmamız lâ^ınylır. Ş u haj, 
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bundan başka bir "netice vermez. 1 

Sayın Vehbi Sandal'ın bu hüküm bir ailenin 
bozulmasını intaç edeceği yolunda bir mütalâa
ya nasıl kapıldıklarını bir türlü anlıyamadım. 
Böyle hasis, küçük birtakım menfaatlerin, % 
2 - % 5 gibi bir fark gösteren vergi mükellefi
yetleri bir aileyi ayırabilecek, aile ayrılığını ica-
beltirebilecek kadar, bir cemiyette aile rabı
tası bozuksa, vay o cemiyetin haline! 

Dedikleri gibi bu kaide yüzünden yalnız ser
vet sahibi olanlar bu şekilde ailelerini bozacak-
larsa, bu servet sahiplerini cemiyetin nizamına, 
tesanüdüne ve yükselmesine yarıyan insanlar 
telakki edemeyiz. 

Dünyanın hiçbir yerinde bu, ailenin bozul
masına sebep olmamıştır. Sosyal icap, sosyal 
adalet vergi mükellefliğinin aile refahına göre 
müterakki olması esası bu hükümlerde tamamen 
muhafaza edilmiştir. Bu hükümleri ihlâl etmek, 
verginin sosyal bünyesini tamamen bozmak 
olur. Zaten Vehbi Sandal dediler k i ; ben han
gisinin tercihi lâzım geleceğini söylemek iste
miyorum, ancak kendim yapmış olsaydım, böy
le yapardım, buyurdular. Bizim teklifimiz esas; 
hukuki rejimi bozmadan, dünyanın tatbik et
tiği, objektif, ilmî düşündüğümüz zaman baş
ka türlü olmasına imkân olmıyan şekildedir. 
Bu aynı zamanda bütün dünyanın tatbik ettiği 
esasa uygundur. 

CEMÎL BÎLSEL (Samsun) — Birlikte, ya
hut ayrı yaşıyan, desek acaba daha muvafık 
olmaz mı? 

GEÇÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BtRSEL' (Devamla) — Ayrı yaşamaktan mak
sat, Kanunu Medeniye göre ayn yaşamaktır. 
Binaenaleyh bunların aile reisi ile gelirleri ile 
birleşmesi mevzuubahis olamaz. Biz arzettiğim 
gibi dünyanın gittiği yola gittik ve prensiplerde 
ilmî esaslardan ayrılmadık. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal ' ın önergesini 
olmtuyorum, 

(Vehbi Sandal ' ın önergesi tekrar okundu). 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mjyaıilar... önerge dikkate alınmadı. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad

de kabul edilmiştir. 

Birleştirilmiyecek aile gelirleri 
YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Aşa

ğıda yazılı kazanç ve iratlar hakkında 78 nci | 
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madde hükmü uygulanmaz : 

1. Karı koca arasında mal ayrılığı usulü
nün cari bulunması halinde, kannm evlenme
de/?. evvel mevcut veya evlilik esnasında miras 
veya vasiyet yoliyle iktisap ettiği malların irat
ları (evlenmeden evvel kocadan veya kocasının 
yardımı ile başkalarından iktisap edilen mal ve 
hakların iratları hariç) ; 

2. Küçük çocuklann üçüncü bir şahıstan 
miras veya vasiyet yoliyle iktisap ettikleri mal
ların iratları; 

3. Kan ve çocukların 1.1.1947 tarihinden 
evvel iktisap ettikleri mallann i ra t lan; 

4. Kazanç ve irat lann kaynakları ne olur
sa olsun Medeni Kanunun cevaz verdiği hallere 
münhasır olmak üzere, ayn yaşıyan karı ve ko
canın gelirleri; 

Limitet ve komandit şirketlerden alman kâr 
hisseleri 1, 2 ve 3 numaralı fıkralarda yazılı irat
lara dâhil değildir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında değiştirge 
vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Sözle de arzettiğim üzere taşandaki 79 ncu 

maddenin yerine aşağıdaki metnin kabul edil
mesini teklif ederim -

YETMÎŞ DOKUZUNCU MADDE — Arala
rında mal birliği veya mal ortaklığı mevcut ol
makla beraber Medeni Kanunun cevaz verdiği 
hallere münhasır olmak üzere ayn yaşıyan ve
yahut esasen aralarında mal ayrılığı cari olan 
k a n ve kocanın gelirleri birleştirilemez. Eşler
den her biri kendi gelirini beyanname ile bildi
ri:* ve vergileri ona göre kendi adlanna ayn 
tarholunur. 

Velayet altındaki küçük çocuklann gelirleri 
de bu kanunun tatbikmda veli addolunan baba
ları ve baba ölmüş veya velayetten nezedilmişse 
anaları tarafından her çocuk için ayn beyanna
me ile bildirilir ve vergileri bu beyannamelere 
göre her çocuğun adına ayn tarholunur. 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 

BAŞKAN — Komisyon değiştirge hakkında 
birşey söyliyecek mi? 

GEOÎCÎ KOMÎSYON BAŞKANI MÜNÎB 
BÎRSEL (îzmir) — 78 nci madde esas itibarîyle 
kabul edildiği için, ümit ederim ki, arkadaşım 
bu önergeyi geri alırlar. 
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VEHBİ SARIDAL (Niğde) - Bir kere oya 

vaz 'edilsin. 
BAŞKAN — önergeyi dikkate alanlar... Al-

mıyanlar... önerge dikkate alınmamıştır. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname 

Vergi tevkifatı ve vergi kesenler 
SEKSENİNCİ MADDE — Kamu idare ve 

müesseseleri, kurumlar, dernekler, tesis ve 
vakıflar, gerçek gelirlerini beyan etmeye mec
bur olan tüccar ve serbest meslek erbabı aşağıda 
yazılı ödemelerden istihkak sahiplerinin Gelir 
Vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mec
burdurlar : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler (ücret
leri götürü usulde tesbit edilen hizmet erbabına 
ödenenler har iç) ; 

2. 45 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
istihkaklar; 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayı-
sijle bu işleri yapanlara ödedikleri paralar (te
lif kazançları istisnasından faydalanan veya ka
zan açları götürü olarak tesbit edilen istihkak 
sahiplerine serbest meslek faaliyetlerinden do
layı ödenen paralar hariç). 

Tüccarın ve serbest meslek erbabının, yu-
karıki hükümlere göre yapacakları tevkifat ti
cari veya meslekî işlerle ilgili ödemelere münha
sırdır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tevkifata tâbi olmıyan ücretler 

SEKSEN BlRlNCİ MADDE — Aşağıda 
yazılı hizmet erbabının ücretleri hakkında vergi 
tevkif usulü cari olmaz : 

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş
verenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı; 

2. 16 ncı maddede yazılı istisnadan fayda-
lanmıyan yabancı elçilik ve konsolosluk memur 
ve hizmetlileri. 

Bunlar gelirlerini, bu kısmın 2 nci bölümün
deki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bil
dirirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Menkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı 

SEKSEN İKİNCİ MADDE — Aşağıda ya
zılı menkul sermaye iratları vergi tevkifatına 
tâbidir : 

1. Sermaye şirketlerinin ve sermaye üze
rinden kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin 
safi kazançlarından Kurumlar Vergisi çıktıktan 
soma kalan kâr kısmı; 

2. Âdi komandit şirketlerde komanditerle
rin kâr hisseleri; 

3. Tahvilât faizleri ile 1 numaralı fıkranın 
dışında kalan esham temettüleri; 

4. Mevduat faizlerinin istisna haddini aşan 
kırımları. 

Menkul sermaye iratlarından vergi tevkifatı 
aşağıdaki esaslara göre yapılır : 

1. Türkiye'de doğan kârların ve kâr his
selerinin vergisi, sermaye şirketleriyle koope
ratif şirketlerde Kurumlar Vergisi beyanname
sinin, âdi komandit şirketlerde komanditelerin 
Gelir Vergisi beyannamelerinin verileceği süre 
içinde bu şirketler tarafından kesilir. 

2. Türkiye'de doğan faizlerin vergisi, bun-
olarak tahakkuk ettiği tarihte kesilir. Borcun 
olarak tahakkuk ettiği tarihte kesilir. Borcun 
tahakkuk tarihi, borçlananın zimmetine teret
tüp ettiği tarihtir; 

3. Yabancı memleketlerde doğan ve Tür
kiye'de ödenen faiz ve temettülerin vergisi, bun
ları yabancı kurum hesabına Türkiye 'de ödiyen-
ler tarafından ödeme tarihinde kesilir; 

4. Menkul sermaye iratları üzerinden vergi 
kesilirken, istihkak sahiplerinin gerçek veya 
tüzel kişi olmalarına ve Gelir veya Kurumlar 
Vergisine tâbi bulunup bulunmamalarına bakıl
maz. 

BAŞKAN — Bir değiştirge var, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının birinci mü

zakeresinde kabul buyurulmuş olan 82 nci mad
denin 4 ncü bendinde menkul sermaye iradın
dan yapılacak tevkifat sırasında tevdiat sahip
lerinin gerçek ve tüzel kişiler olmalarının veya 
Gelir veya Kurumlar Vergisine tâbi bulunup bu
lunmadığının araştınlmıyacağı hükme bağlan
mıştır. 

Bu hükme nazaran bilûmum sermaye irat
ları, bunların sahiplerinin gerçek kişi veya tü-
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zel kişi olup olmadıklarına veya Gelir Vergisin
den muaf bulunup bulunmadıklarına bakılmak
sızın, istisnasız olarak tevkifata tâbi tutulacak 
ve bu meyanda tabiatiyle, Hazine tarafından 
muhtelif banka veya malî müesseselere yatırıl
mış bulunan tevdiata ait faizlerden de vergi ke
silecektir. 

Gerçekten, tevdiat mukabilinde Hazine le
hine bu gibi müesseseler tarafından tahakkuk 
ettirilen faizlerin tamamı aynı zamanda bütçe 
gelirleri arasında kayıtlı bulunduğundan, bu fa
izlerden bir de ayrıca Gelir Vergisi tevkif edil
mesinin amelî bir faydası olmıyacaktır. 

Bu itibarla, Hazine tevdiatına tahakkuk 
ettirilen faizlerden bu suretle vergi tevkif edil
mesine mahal kalmamak üzere, bu faizlerin is
tisna edilmesini temin bakımından, 82 nci mad
denin 4 ncü bendinin sonuna ve parantez içinde 
(Hazine hariç) kelimesinin ilâvesini arz ve tek
lif ederim. 

30 . V . 1949 
Ankara Milletvekili 

Arif Çubukçu 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Müsaade ederseniz bir ke
lime ilâve edeceğim. Efendim, kanunun bi
rinci müzakeresi sırasında Sayın İhsan Hâmid 
Tiğrel arkadaşımız bir sual sormuştu. Maliye
nin bankadaki paralarına faiz verilirse bundan 
vergi alınacak mı diye. Bendeniz cevaben demiş
tim ki, Hazinenin yatırdığı paralara faiz veri
lirse bu faiz için vergi ahnmıyacak demiştim. 
Baktık ki, maddede iltibasa mahal bırakmamak 
için dördüncü fıkranın sonuna (Hazine hariçtir) 
kelimesi eklenirse zannederim ki, arkadaşım 
tatmin edilmiş olur. 

BAŞKAN — Değiştirgede teklif edilen (Ha
zine hariç) kelimesinin maddenin sonuna eklen
mesidir. Komisyon da kabul ediyor. 

Maddeyi bu şekilde oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi tevkif atının gösterilmesi 
SEKSEN ÜÇÜNCÜ MADDE — İş verenler, 

hizmet erbabına ödedikleri ücretlerinden 80 nci 
madde gereğince yaptıkları vergi tevkifatını 
Vergi usul Kanununda yazılı ücret bordrosun
da veya bordro yerine geçen diğer kayıtlarda 
göstermeye mecburdurlar. 

80 nci maddede yazılı diğer ödemelerden ve 
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82 nci maddede yazılı iratlardan yapılan vergi 
tevkifatı, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında 
ayrıca gösterilir. 

82 nci maddede yazılı mevduat faizlerinden 
yapılan vergi tevkifatı takvim yılının sonunda, 
mevduat hesabı yıl içinde kapatılmışsa, hesa
bın kapatıldığı tarihte vergi kesenin kayıt ve 
hesaplarında gQsterili^^ 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Muhtasar beyanname 
a) Verilme zamanı 

SEKSEN DÖRDÜNCÜ MADDE — 80 ve 82 
nci maddeler gereğinee vergi tevkifatı yapmaya 
mecbur olanlar bir ay içinde yaptıkları ödeme
ler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar 
ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri; ertesi 
ayın 20 nci günü aksamına, kadar, ödeme veya 
tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu, vşr j j 
dairesine bildirmeye mecbudurlar. Mevduat 
faizlerinden kesilecek vergilerin bildirilmesi icjUı 
bu süre bir ay uzatılır. 

Aynı belediye hudutları içinde muhtelif yer
lerde yapılan ödemelerin ve tahakkukların ve 
bunlara ait vergilerin bir merkezden bildirilme
si caizdir. 

Çalıştıkları hizmet erbabının sayısı ona ka
dar olan iş verenler, bağlı oldukları vergi dai
resine evvelden bildirmek şartiyle, muhtasar be
yannamelerini her ay yerine üç ayda bir verebi
lirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 
b) Muhteviyatı 

SEKSEN BEŞİNCİ MADDE — Muhtasar 
beyannamede aşağıdaki malûmatın gösterilmesi 
lâzımdır : 

a) Tevkif at yapanın adı ve soyadı veya un
vanı ile adresi; 

b) Muhtasar beyannamenin ilgili bulundu
ğu ay veya aylar; 

c) Aylık ücret bordrolarının icmali : 
1. Hizmet erbabının sayısı; 
2. Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı ; 
3. Ücretlerden yapılan vergi tevkifatmın 

tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her 
aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir); 
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d) 
1. 

adresi 
2. 
3. 
4. 
e) 

Vergi tevkifatma tâbi diğer ödemeler : 
istihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş 
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bağlı olduğu vergi dairesine. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ödemenin nev' i ; 
ödsmenin miktarı; 
ödemeden yapılan vergi tevkif at ı ; 
Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi 

ve yetkili imza. 
82 nci maddede yazılı kârlar ve iratlar ve 

bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nevi itiba
riyle icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye 
alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname verilmiyecek haller 
SEKSEN ALTINCI MADDE — Genel büt

çeye dâhil idare ve müesseseler yaptıkları vergi 
tövkifatı için beyanname vermezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
özel haller ve münferit beyanname 

Münferit beyannamenin verileceği haller 
SEKSEN YEDİNCİ MADDE — Dar mü

kellefiyete tâbi mükelleflerden yıllık beyanna
me vermeye mecbur olmıyanlar, gayrimenkul-
lerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin 
devir ve temlikinden elde ettikleri kazançlarla 
arızi kazançlarını iktisap tarihlerinden itibaren 
15 gün içinde aşağıda yazılı vergi dairelerine. 
münferit bir beyanname ile bildirmeye mecbur
durlar : 

1. Gayrimenkul satışından elde edilen ka
zançlar : Gayrimenkulun bulunduğu yerin bağlı 
olduğu vergi dairesine; 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan 
hakların satılmasından, devir ve temlikinden el
de edilen kazançlar: Bu gibi hakların Türkiye '-
de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi dai
resine ; 

3*. Bir iştirak hissesinin, ticari bir işletme
nin tamamen veya kısmen, satılmasından, devir 
ve temlikinden sağlanan kazançlar: Ticari bir 
faaliyetin durdurulması için alman paralar ve 
menfaatler ve peştemallıklar işletmenin bulun
duğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak ticari işlerin icrasından ve
ya ticari işlere tavassuttan elde edilen kazanç
lar : Ticari işin veya tavassutun yapıldığı yerin 

Münferit beyannamenin muhteviyatı 
SEKSEN SEKİZİNCİ MADDE — Münfe

rit beyannamede aşağıda yazılı malûmatın gös
terilmesi lâzımdır : 

1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı 
ile adresi; 

2. Beyanname mükellef adma Türkiye'de 
başka bir kimse tarafından verilmişse, beyanna
meyi verenin adı ve soyadı, varsa unvanı ile 
adresi; 

3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarih
ler; 

4. EJde edilen kazançların nev' i ; 
5. Elde edilen kazançların tutarı. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenivı*... Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Verginin nispeti 

Esas tarife 
SEKSEN DOKUZUNCU MADDE — Gelir 

Vergisi aşağıdaki nispetlerde alınır : 
Verginin nispeti 

Gelir dilimleri % 

İlk 
Sonra gelen 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

2 500 lira 
5 000 
10 000 
20 000 
20 000 
20 000 
22 500 

» 
•» 
» 
» 
» 
» 

için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 

100 000 lira ve daha fazla olan matrahlara 
% 35 nispeti uygulanır. 

BAŞKAN — Bir değiştirge vardır, okuyoruz. 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle de arzettiğim üzere : 
Gelir Vergisindeki müterakki nispet esasına 

göre 100 000 liradan fazla olan matrahlarda ver-
gi nispetinin Hükümet tasarısında teklif olundu
ğu gibi % 40 nispetine çıkarılması için 89 ncu 
maddenin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini teklif ederim. 

(100 000 lirada % 35 ve daha fazla olan mat
rahlarda (/c 40 nispeti tatbik olunur.) 

Niğde Milletvekili 
Vehbi Sandal 
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VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Arkadaşlar, 1 

öteden beri Hükümet ve komisyon tarafından 
bize izah olunduğu ve esasen bizim de genel 
olarak kabul ettiğimiz gibi, Gelir Vergisinde 
aslolan müterakkilik esasıdır. Gelir çoğaldıkça 
vergi nispeti de yükselmelidir. 

Komisyonun hazırladığı tasarıya göre yüz 
bin lira ve daha yüksek gelirlerde ortalama 
nispet olan yüzde 35 nispeti kabul edilmiş bu
lunuyor. Ondan sonra artık nispet yukarıya 
doğru gitmiyor. Yani 100 bin lira gerçek ka
zancı olan bir vatandaş 35 bin lira verecektir. 
Bunun on misli kazanan da aynı nispet üzerin
den vergi verecektir. Halbuki bu müterakkilik 
merdivenini yukarı kazançlar için artırmak 
yerinde olacaktı. Nitekim Hükümet tasarısın
da da görüyoruz ki, en son merhale 150 bin 
lira kabul edilmiş ve burada nispet % 40 ola
rak kabul olunmuştu, ondan sonrakilerde de 
hep böyle % 40 gidecekti. Bunu komisyon % 
35 e indirmiştir. Şimdi ben teklif ediyorum, 
müterakkilik esasına uygun olarak yüz binden 
yukarı gelirlerde % 40 olarak bir merhale da
ha kabul edelim. Eğer vatandaşlarımız içinde | 
yüz bin liradan fazla gelir edinmek nimetine 
mazhar olanlar varsa, komisyon başkanının da 
dediği gibi, bu gibilerin memleket mukadde-
ratiyle daha yakından ilgilenmeleri ve gelirle
ri nispetinde Devlet masraflarına iştirak et
meleri lâzımgelir bunun için, yüz bin liradan 
fazla olan gelirlerde % 40 nispetini kabul et
mek mâdelete ve sosyal telâkkiye daha yu-
gun olacaktır. 

Sanırım ki komisyonda bulunan arkadaşlar 
da bu hususta mutabıktırlar, önergemin kabu
lünü rica ederim. 

G. K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (İzmir) j 
— Hükümetin teklifi de Sayın Vehbi Sandal'-
in teklifi gibi değildir. Orada 100 000 den | 
150 000 liraya kadar % 50 ve 150 000 den yu
karısı için % 40 şeklinde idi. 

Komisyonumuz bu işi iki bakımdan tetkik 
etmiştir. Bir kere; bu miktarlarda matrah üze
rinden vergi verecek mükellef adedi tesbit 
edilmiştir. Arkadaşlar bunu söylemek benim 
için hakikaten teessür verici oluyor; fakat ar-
zedeyim ki 100 bin liradan fazla matrah göste
ren vatandaş adedi, bugüne kadar, 40 kişi et-
rafmdadır. Bu vergi nispetini teklif şeklinde 
kabul edince, 150 bin liraya kadar % 50, 150 I 
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bin liradan yukansı '% 40 olacaktır, bunun 
maddi kısımdan ayrı mânevi tesiri vardır. Bu
nu, kitaplar şu şekilde ifade ederler: 1 - vergi 
nispetinin fazlalığı vergi mukavemetini arttı
rır. Yani vergi kaçakçılığına meydan verir. 

İkincisi yüksek vergi nispeti, sermaye tera
kümünü önler. Bu itibarladır ki Komisyon, ge
rek miktarlar ve gerek bunun esası üzerinde 
epeyce konuştuktan sonra Hükümetin teklifini 
tadil etmiş ve en fazla olarak, yüz bin liradan 
fazla gelir için % 35 vergi nispeti kabul et
miştir. Bizim takdirimiz ve istinat ettiğimiz 
sebepler bunlardır. Takdir yüksek heyetindir. 

BAŞKAN —• Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Vehbi Sandal (Niğde) nin önergesi tek

rar okundu) 
BAŞKAN — önergeyi nazan dikkate alan

lar.. Dikkate almıyanlar.. Dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

Bekârlık zammı 
DOKSANINCI MADDE — Bu kanuna göre 

alınacak Gelir Vergisine bekâr mükellefler için 
% 5 zam yapılır. 

Bu zam, dar mükellefiyete tâbi mükellefler
le, 25 yaşını ikmal etmemiş olan kızlara, 18 ya
şından aşağı olan erkeklere (Tahsile devam 
edenler 25 yaşma kadar), malûllere, dul ve ye
tim aylığı alanlara, çocuklu dullara ve evlen
mesi kanunen yasak olanlara şâmil değildir. 

Bekârlık durumu 33 ncü maddeye çocukluk 
ve malûllük halleri de 34 ncü maddeye göre tâ
yin olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
ti*. 

Vergi cetvelleri 
DOKSAN BİRİNCİ MADDE — Gelir Ver

gisinin hesaplanmasında bağlı cetvellerde yazı
lı gelir kademeleriyle bunların hizasında yazı
lı ortalama meblâğlar esas tutulur. 

Vergi, bu meblâğlardan 32 nci maddede ya
zılı indirimler yapıldıktan sonra hesaplanır. 

a) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanna
me ile bildirmeye mecbur olan mükelleflerin 
vergileri (1) numaralı cetvele; 

B) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemeler-

— 206 — 



B : 100 3 . 
den aliLacak vergiler: 

1. Aylıklar için (2) numaralı .cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4J numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde, vergi Cetvel

leri her ödeme ayrı ayrı göz önünde tutularak 
uygulanır. 

Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri 
(1) numaralı cetvele göre hesaplanır. 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuru
şa kadar olan kesirler indirilir, 50 kuruş ve da
ha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Aylık vergilerin hesaplanmasında, 5 kuruş
tan aşağı kesirler nazara alınmaz. 

Haftalık ve gündelik Vergilerin hesaplan
masında, 50 santimden aşağı kesirler atılır, 50 
santim ve daha fazla olan kesirler kuruşa çıka
rılır. 

BAŞKAN — Niğde Milletvekili Hüseyin 
Ulusoy'un değiştirgesi vardır. Okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi tasarısının vergi cetvellerine 

ait 91 nci maddesinin yıllık, aylık, haftalık ver
gilerin sureti hesabını gösteren beşinci, altıncı 
ve yedinci fıkraların da nazara almmıyacak ve
yahut vahide iblâğ edilecek kesirlerin matraha 
mı, vergiye mi ait olduğu vazıh olarak anla
şılamamakta bulunduğu gibi aylık vergilerde 
matrah kesirlerine ne muamele yapılacağı hak
kında hüküm yoktur. 

Tatbikatta yanlışlıklara mahal vermemek 
ve bu yüzden ihtilâflar çıkmasını önlemek üze
re bu fıkraların aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
Hüseyin Ulusoy 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 ktrruşa 
kadar olan matrah ve vergi kesirleri atılır, 50 
kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıka
rılır. 

Aylık vergilerin hesaplanmasında, 50 kuru
şa kadar olan matrah kesirleri ile 5 kuruştan 
aşağı olan vergi kesirleri nazara alınmaz, 50 
kuruş ve daha fazla olan matrah kesirleri •İra
ya çıkarılır. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanma
sında, 50 santimden aşağı olan matrah ve vergi 

6.1949 O : 2 
kesirleri atılır, 50 santim ve daha fazla olan 
kesirler kuruşa çıkarılır. 

MÜNİR BİRSEL (îzmir) — Yıllık verginin 
hesaplanmasında diye başlıyan bir fıkra vardır. 
Oradan itibaren yeni bir metin veriyoruz. Yani 
son üç fıkra yerine kaim olacak kısım, Hüseyin 
Ulusoy'un değiştirgesi ile teklif etmektedir. 

BAŞKAN — Bu delişiklkle madleyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul 
edildi. 

Vergi tevkifatı nispetleri 
DOKSAN İKİNCİ MADDE — 80 nci mad

denin 3 numaralı fıkrasında yazılı serbest meslek 
erbabına yapılan ödemelerle 82 nci maddede ya
zılı menkul sermaye iratlarından yapılacak olan 
tevkifatın nispeti % 15 tir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Tarh muamelesi 

Teklif yeri 
DOKSAN ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelir Ver

gisi mükellefin ikâmetgâhının bulunduğu yerin 
vergi dairesince tarhedilin. î ş yeri ve ikâmetgâhı 
ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükellef-

I lerin vergileri, Maliye Bakanlığınca uygun görül-
• düğü takdirde! ve evvelden mükellefe bildirilmek 
I şartiyle, işyerinin bağlı bulunduğu vergi daire-
j since tarholunur. 

Dar mükellefiyete tâbi olanların vergileri be
yannamelerini vermeye mecbur oldukları vergi 
dairelerince tarholunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarhiyatm muhatabı 
DOKSAN DÖRDÜNCÜ MADDE — Gelir 

Vergisi bu vergi ile mükellef olan gerçek kişiler 
namına tarhedilir. Şu kadar ki, tarhiyat.: 

1. Küçüklerle kısıtlılarda bunların nam ve 
hesabına kanuni temsilcisi adına; 

2. Verginin tevkif yoliyle alınması halinde, 
mükellef hesabına olarak tevkifatı yapmaya mec
bur olanlar adına; 

Yapılır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Vergilendirme dönemi 
DOKSAN BEŞÎNCİ MADDE — Gelir Ver

gisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılı
dır. Şu kadar ki : 

1. Mükellefiyetin takvim yılıj içinde kalkma
sı halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı ba
şından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar ge
çen süreye inhisar eder; 

2. Götürü ücretlerde vergilendirme dönemi 
gelirin elde edildiği cari yılın altışar aylık dönem
leridir. 

3. Tevkif yolu ile ödenen vergilerde, istih
kak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye 
mecbur değillerse tevkif atın ilgili bulunduğu dö
nemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen 
veya kesilmesi icabeden vergiler yıllık verginin 
yerine geçer. 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi gere
ken kazançların vergilendirilmesinde, vergilen
dirme dönemi yerine kazancın iktisap tarihi esas 
tutuluı. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun'un bir de
ğiştirgesi vardır. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçelerin Yüksek Meclise tevdii için Anaya

sa ile tâyin edilmiş olan süreyi Meclisin fiilen 
içtima halinde bulunduğu devreye rastlamak 
ve bu suretle gerek Bütçe Komisyonunda gerek
se Kamutayda tetkik için gerekli zaman ve im
kânı sağlamak üzere bütçe yılının Mart ayına 
alınması uygun olacağı düşünülmüş ve bu mak
satla Hükümetçe ihzar edilerek Yüksek Meclise 
takdim edilip Bütçe Komisyonunda tetkikına 
başlanmış olan tasarının onanması halinde ha
len Kamutayda incelenmekte olan Gelir Ver
gisi Kanunu tasarısında, münhasıran bütçe 
yılı ile ilgili olmak üzere bâzı tadilâtın icra
sı lüzumlu ve zaruri görülmüştür. 

İkinci müzakeresi henüz yapılmamış olan mez
kûr tasarının ilk müzakerede kabul edilen metin 
dâhilinde kanuniyet kespettiği takdirde bu ka
nunun hükümleri üzerinde tadilât yapılması 
için yeni bir Kanun teklifine mahal kalmamak 
üzere Gelir Vergisi Kanununun değiştirilmesi 
icabeden 95 nci maddesinin 2 ve 96 ncı madde
sinin 2 ve 3 ve 97 nci maddesinin 1 nci fıkra-
lariyle 100 ncü maddesi ve 101 nci maddesinin 
1 ve 2 nci fıkralariyle geçici 1 nci maddesinin 
1 ve 2 nci bentlerinin ve 109 ncu maddesinin 
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aşağıda tesbit edilen değişiklik şekliyle kabulü-
nü Yüksek Kamutayın takdir ve tasvibine arz-
eylerim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 

Vergilendirme dönemi 
DOKSAN BEŞÎNCÎ MADDE — Gelir Ver

gisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim 
yılıdır. Şu kadar k i : 

1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalk
ması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı 
başından mükellefiyetin kalkması tarihine ka
dar geçen süreye inhisar eder; 

2. Götürü ücretlerde vergilendirme dönemi 
gelirin elde edildiği bütçe yılının altışar aylık 
dönemleridir; 

3. Tevkif yoliyle ödenen vergilerde, istih
kak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye 
mecbur değillerse tevkifatm ilgili bulunduğu 
dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve ke
silen veya kesilmesi icabeden vergiler yıllık ver
ginin yerine geçr; 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi ge
reken kazançların vergilendirilmesinde, vergi
lendirme dönemi yerine kazancın iktisap tarihi 
esas tutulur. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
K. BAŞKANI MÜNÎR BÎRSEL (İzmir) — 

Malî Yılbaşınm değişmesiyle zaruri olan bir 
keyfiyettir, bu tadil teklifi ona göre yapılmış
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edildi. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim; Emin Halim Er
gun'un, Komisyonumuzun mutabakatı ile tan
zim ettiği 96 ve 97 nci maddeler vardır. 

BAŞKAN — Efendim; 96 ve 97 nci madde
leri, Emin Halim Beyin tadil teklifi üzerine ko
misyonla beraber tanzim edilen şekilde okutu
yorum : 

Tarh zamanı 
DOKSAN ALTINCI MADDE — Gelir Ver

gisi aşağıda yazılı zamanlarda tarhedilir : 
1. Beyanname ile bildirilen gelirlerin ver

gisi : Beyannamenin verildiği günde; beyanna
me posta ile veya başka bir vergi dairesi vası-
tasiyle gönderilmişse, vergiyi tarhedecek daire
ye geldiği tarihi takip eden üç gün içinde; 
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2. Ücretleri.götürü olarak tesbit edilen biz- I 

met erbabının Gelir Vergisi : Gelirin elde edil
diği bütçe yılının 1 nci ve 7 nci aylarında; 

3. Kazançları götürü olarak tesbit edilen 
serbest meslek erbabının Gelir Vergisi : Her 
bütçe yılının ilk ayında. 

BAŞKAN —. Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Götürü kazanç ve ücretlerde verginin hesabı 
DOKSAN YEDÎNCÎ MADDE — Götürü ka

zanç ve ücretler üzerinden verginin hesaplan- ı 
masında, aşağıdaki esaslara uyulur : 

1. Götürü ücretleri üzerinden vergiye tâbi 
hizmet erbabı gelirin elde edildiği bütçe yılının 
1 nci veya 7 nci aylarından sonra işe başladık
ları takdirde vergi, işe başlama ayı tam sayıl
mak suretiyle, mütaakıp vergilendirme döne
mine kadar olan süre için aylık esası üzerinden 
hesaplanır. Vergilendirme dönemi içinde işin 
bırakılması halinde altı ay için tarholunan ver
giden tenzilât ve mükellefe iade yapılmaz. 

2. Götürü kazançları üzerinden vergiye tâ
bi serbest meslek erbabı takvim yılı içinde işe 
başladıkları veya işi bıraktıkları takdirde, ver
gi, işe başlama veya işi bırakma ayları tam sa
yılmak suretiyle, aylık esası üzerinden hesapla
nır. 

3. Bir iştirak hissesinin, ticari bir işletme
nin tamamen veya kısmen, satılmasından, devir 
ve temlikinden sağlanan kazançlar : Ticari bir 
faaliyetin durdurulması için alman paralar ve 
menfaatler ve peştemallıklar işletmenin bulun
duğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak ticari işlerin icrasından ve
ya. ticari işlere tavassuttan elde edilen kazanç
lar : Ticari işin veya tavassutun yapıldığı yerin 
bağlı olduğu vergi dairesine. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yedinci Bölüm 
Asgari kâr ve gider esaslarına göre gelir takdiri 

Asgari kâr haddi esası 
DOKSAN SEKİZİNCİ MADDE — Yapılan 

vergi incelemelerinde perakende ticaret erba-
biyle otel, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır 
bahçesi> plaj ve emsali eğlence ve istirahat yer
leri işletenlerin beyannamelerinde gösterdikleri 
gayrisâfi kazançlar Vergi Usul Kanununa göre | 
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tefcbit edilen ortalama- kâr hadlerine naaaran 
açık bir surette düşük: bulunduğu takdirde^ hev 
yan edilen bu kazançların yerine yhte Usul Kâr 
murana göre teşkil olunacak Takdir.Kemisyo* 
nunca tesbit edilecek kazançlar alımr. 

Komisyonca kazanç takdiri yohma gidilmesi: 
için : 

1. Düşüklüğün mükellef tarafından hakki 
sebeplerle izah olunamaması.; 

2. Düşüklük sebeplerinin ineeleme ile mey-* 
dana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar tes

bit edilen ortalama kâr hadlerinin perakende
ciler için satılan emtianın maliyetine, .eğlence 
ve istirahat yerleri işletenler için işletme gider
lerine uygulanması suretiyle elde edilecek mik
tardan fazla olamaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmiştir.. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, 99 ncu madde 
olarak, Arif Çubukeu'nun bir teklifi vardı, onun 
okutulmasını teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — 99 ncu madde hakkmdaki Arif 
Çubukeu'nun teklifini komisyon metin olarak 
okunmasını istiyor. Onun için onu kamisjEOr 
nun metni olarak okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelir Vergisi Kanun tasarısının, birinci mü

zakeresi sırasında kabul buyurulan 99 ncu mad
desinde, beyannamelerine masraf bildirimi ek
lemek mecburiyetinde bulunan tüccarla serbest 
meslek erbabının, beyannamelerinde gösterdik
leri safi gelirlerin, bu mükelleflerin normal ya
şama seviyelerinin istilzam ettirdiği masrafla
ra nazaran açık bir surette düşüklük arzederse 
vergi matrahı olmak üzere takdir komisyonu 
tarafından bir gelir tesbit edileceği hükme 
bağlanmıştır. 

Tatbikatta gerek birtakım yanlışlıklara 
meydan vermemesi ve gerekse içtimai bünyemi
zin icaplarına daha uygun bir şekilde uygula
nabilmesi ve bu madde hükmünün daha vazıh 
bir hale getirilmesi bakımından gelirleri daimî 
masraflarına nazaran açık bir şekilde düşük 
olan mükelleflerin takdir komisyonuna sevke-
dilmelerİBİ bâzı kayıtlarla takyit etmenin, mu
vafık olacağı tabiîdir. 
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Bu itibarla, bu gibi mükellefler nezdinde 

yalnız Maliye müfettişleri ve hesap uzmanları
nın yaptıkları tetkiklerde gelirlerinden fazla 
olarak yapılan daimî masrafların, servetten, 
borç ile veya başka bir kaynaktan kapatılama-
mış olduğunun mükellef tarafından izah edil
memesi hallerinde takdir komisyonlarına sev-
kedilmeleri daha uygun görülmektedir. 

Bu maksadı temin etmek üzere maddenin 
yeniden arzedilen şekliyle kabul buyurulmasını 
rica ederim. 

Ankara Milletvekili 
A. Çubukçu 

Gider esası 
DOKSAN DOKUZUNCU MADDE — Yapı

lan vergi incelemelerinde gider bildirimi yap
mak mecburiyetinde olan tüccarlarla serbest 
meslek erbabının beyannamelerinde gösterdik
leri safi gelirlerin, beyanname sahibi mükelle
fin yaşama seviyesinin gerektirdiği devamlı gi
derlerine göre açık bir şekilde düşük olduğu 
anlaşılırsa, beyan olunan gelir yerine takdir 
komisyonunca takdir olunacak safi gelirler alı
nır. 

Bu madde hükmüne göre işin komisyona 
sevkedebilmesi ve komisyonun takdir yapabil
mesi için: 

1. Beyanname incelemesinin maliye mü
fettişi veya hesap uzmanı tarafından yapıl
ması; 

2. Açığın servetten yapılan sarfiyatla, 
borçla veya başka bir kaynaktan' kapatıldığının 
mükellef tarafından izah olunamaması; 

3. Gerçek gelirin inceleme ile tesbit edileme
miş .bulunması, şarttır. 

Komisyonca takdir olunacak gelir, mükelle
fin bildirdiği veya Komisyonun tesbit ettiği gi
derden aşağı ve iki katından çok olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabri eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci Kısım 
Verginin ödenmesi 

Birinci bölüm 
Taksitler 

Yıllık beyanname ve götürü kazançta taksitler 
YÜZÜNCÜ MADDE — Yıllık beyanname ve 

serbest meslek erbabının götürü kazançları üze
rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, biri 
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I Mart, diğeri Eylül ayında olmak üzere iki eşit 

taksitte ödenir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
MÜNÎR BİRSEL (izmir) — Emin Halim 

Ergun arkadaşımızın 101 nei madde hakkında
ki değiştirgesinin okunmasını rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Emin Halim'in verdiği değiş
tirgeyi komisyon kendisine malederek okunma
sını istiyor onu okutuyorum: 

Götürü ücretlerde ödeme 
YÜZ BİRİNCİ MADDE — Götürü ücretle-

j ri üzerinden vergiye tâbi hizmet erbabı : 
i 1. Birinci altı aylık vergilendirme dönemi-
İ ne ait vergiyi bütçe yılının 1 nei ayında; 
< 2. ikinci altı aylık vergilendirme dönemine 

ait vergiyi bütçe yılının 7 nei ayında; 
3. Vergilendirme dönemleri içinde işe baş-

! ladıklan takdirde, bu döneme ait vergiyi işe 
j başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde öde

meye mecburdurlar. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Vergi tevkifatınm yatırılması 
YÜZ İKlNCt MADDE — 80 ve 82 nei mad

deler gereğince yapılan vergi tevkifatı, vergi 
kesenler tarafından beyanname verecekleri süre 
içinde bağlı bulundukları vergi dairesine ya
tırılır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka-
Ydl edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların 
vergisi 

YÜZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Münferit beyan
name ile bildirilen kazançların vergisi, beyan
name verme süresi içinde vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Mahsuplar 

Vergi tevkifatınm mahsubu 
YÜZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Yıllık beyan

namede gösterilen gelirin taallûk ettiği yıl için
de bu gelire dâhil kazanç ve iratlardan bu ka
nuna göre kesilmiş olan vergiler, beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup 
edilir. 
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Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 

fazla olduğu takdirde, aradaki fark vergi daire
since mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaati üze
rine kendisine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde 
müracaat etmiyen mükelleflerin bu farktan do
ğan .alacakları düşer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Götürü ücret vergisinin mahsubu 
YÜZ BEŞlNCt MADDE — Ücretleri götürü 

olarak tesbit edilen hizmet erbabı muhtasar be
yannameye tâbi iş verenler nezdinde çalışma
ya başladıkları takdirde, bu tarihten sonraki 
aylara ait olmak üzere peşin ödemiş oldukları 
vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan 
vergilere mahsup edilir ve mahsubu yapılan 
miktar hizmet erbabının vergi karnesine iş ve
ren tarafından kaydolunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
mahsubu 

YÜZ ALTINCI MADDE — Tam mükellefi
yete tâbi mükelleflerin yabancı memleketlerde 
elde ettikleri kazanç ve iratlardan mahallinde 
ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarhedi-
len Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde 
elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kıs
mından indirilir. 

Birinci fıkra hükmünce indirilecek miktar 
Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara 
alınmaz. 

Gelir Vergisinin yabancı memlekette elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, 
bunların gelire olan nispeti üzerinden hesap
lanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin ya
pılması için: 

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin 
gelir üzerinden alman şahsi bir vergi olması; 

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin 
yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki 
Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada 
Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı 
mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olu-
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j nan vesikalarla tevsik edilmesi; 
I Şarttır. 

2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanına 
kadar gelmemiş olursa, yabancı memlekette elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kıs
mı bir yıl süre ile ertelenir. 

Aranan vesikalar bu süre zarfında vargi da
iresine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edi
lir; süre geçtikten sonra erteleme hükmü kal
kar ve vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. 
Vergi Usul Kanununda yazılı mücbir sebeplere 
ait hükümler mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
ilgili bulundukları kazanç ve iratlar mükellef 
tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, 
bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde gereğince yapılan vergi indirimin
de yabancı para ile ödenen vergilere, bunların 
ilgili bulunduğu kazanç ve iratlara uygulanan 
kambiyo rayici uygulanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

i Bina ve Arazi Vergilerinin mahsubu 
YÜZ YEDÎNCÎ MADDE — Gerçek kişilerin 

i sahip oldukları bina ve arazi için ödedikleri 
j Bina, Buhran, Müdafaa ve Arazi Vergileri, aşa-
j ğıdaki esaslara göre bunların Gelir Vergisine 

mahsup, edilir: 
1. Bu vergiler Gelir Vergisinin bina veya 

arazi iradına isabet eden kısmından indirilir. 
indirilecek miktar bu kısımdan fazla ise, ara
daki fark nazara alınmaz. 

2. indirilecek vergiler hangi yılda ödenmiş-
I se, mahsup da o yılın geliri üzerinden hesapla-
i nacak olan Gelir Vergisinden yapılır. 
| 3. Gelir Vergisinin bina veya arazi iradına 
; isabet eden kısmı, bunların gelire olan nispeti 
ı üzerindon hesaplanır. 

4. Bina Vergisinden geçici muafiyete tâbi 
j olan binaların hesaplanacak vergileri, aynen 

ödenmiş vergiler gibi Gelir Vergisinden indirilir. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

I kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
Kaldırılan hükümler 

YÜZ SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ta
rihi ve sayısı gösterilen kanunlar ve diğer ka
nunların kazanç, iktisadi buhran, muvazene ve 

I hava kuvvetlerine yardım vergileriyle fevkalâ-
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de zamlarına veya bu vergilerin mükellefiyet 
şekil ve nispetlerine, muafiyet ve istisnalarına 
ilişkin bütün hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır :. 

1. 22 . . i n . 1934 tarihli ve 2395 sayılı Ka
nunla ek ve tadilleri; 

2. 30 . XI . 1931 tarihli ve 1890'sayılı ikti
sadi Buhran Vergisi Kanunu; 

3. 26 . IV . 1934 tarihli ve 2416 sayılı ikti
sadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel ka
nun; 

4. 23 . V . 1935 tarihli ve 2728 sayılı ikti
sadi Buhran Vergisi Kanununa müzeyyel 2416 
sayılı Kanunu değiştiren kanun; 

5. 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 sayılı Mu
vazene Vergisi Kanunu; 

6. 25 . V . 1938 tarihli ve 3404 sayılı Mu
vazene Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun; 

7. 26 . I . 1939 tarihli v« 3588 sayılı Mu
vazene Vergisi Kanununda bâzı değişiklikler 
yapılmasına dair kanun; 

8. 25 . XII . 1935 tarihli ve 2882 sayılı Ha
va Kuvvetlerine Yardım Vergisi Kanunu; 

9. 17 . V . 1940 tarihli ve 3828 sayılı fev
kalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair olan kanunla 
bu kanunu değiştiren ek ve tadillerde mevcut 
Kazanç, Buhran, Hava Kuvvetlerine yardım 
vergileriyle ilgili bütün hükümler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Emin Halim Ergun'un malî 
yılbaşınm değişmesi münasebetiyle verdiği de
ğiştirgesini komisyon kendi maddesi olarak 
kabul ediyor. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BÎRSEL (izmir) — Malî yıl başının değişmesi 
münasebetiyle geçici birinci madde için Emin 
Halim'in verdiği değiştirgeyi kabul ettik ona 
göre tanzim edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi Emin Halim'in de
ğiştirgesine göre okuyoruz. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1950 takvim yılın

dan evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetle
re ve 1950 takvim ve bütçe yıllarının ücretle
rine ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 
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2395 sayılı Kanunla ek ve tadillerinin ve 

fevkalâde zam kanunlarının ruhsat tezkeresi 
ve vergi karnesi hakkındaki hükümleri 1950 
bütçe yılında da uygulanır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler, Gelir Vergisinin matrahından veya 
matrah unsurlarından indirilemez. 2416 sayılı 
kanun gereğince alman Buhran Vergisi ile as
gari mükellefiyet tarhiyatı bu hükümden ha
riçtir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Taahhüt işleri vergileri 
GEÇİCİ MADDE 2. — Kaldırılan 2395 sa

yılı Kazanz Vergisi Kanununun değişik 8 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce giriş
miş oldukları taahhüt işlerinin kârı veya zara
rı Gelir Vergisi matrahının tâyininde hesaba 
alınmaz. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte ya
pılması halinde, genel giderler yıl içinde tah
sil olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin 
nispetine göre bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, is
ter avans, ister katî mahiyette bulunsun, yapı
lan ödemelerden % 3,30 nispetinde vergi kesil
meye devam olunur. Bu suretle yapılan tevki-
fat hakkında 84 neü ve 102 nci maddelerin hü
kümleri cari olur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski ihtiyat akçalarının vergilendirilmesi 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten evvel vergiye tâbi tutul
madan ayrılmış olan ihtiyatlar, sermayeye ilâ
ve edildiği, müteşebbis tarafından işletmeden 
çekildiği, veya teşebbüsün terk veya tasfiye 
dildiği hallerde bunların vâki olduğu yılın ti
cari kazancına ilâve edilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1949 yılından evvel iktisap edilen gayrimenkul 
ve haklarının satış kârları 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1945 yılı sonundan 
evvel iktisap edilmiş olan gayrimenkullere 
bunların mütemmim cüzülerinin, (Sabit tesisat 
ve makinalar dâhil) ve teferruatının ve gayri-
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menkul olarak tescil edilen hakların satışın
dan hâsıl olan farklar kazanç sayılmaz ve 64 
ncü ve 66 ncı maddelere göre vergiye tâbi tu
tulmaz. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

1949 yılında peşin tahsil edilen gayrimenkul 
iratları 

GEÇlCt MADDE 5. — 1949 yılı içinde pe
şin tahsil edilen gayrimenkul sermaye iratla
rından bu kanunun yürürlüğü zamanına taal
lûk edenler ait olduğu yılların hasılatı sayılır. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kiralar üzerindeki takyitlerin devammca uy
gulanacak hüküm 

GEÇİCİ MADDE 6. — Millî Korunma Ka
nuniyle kiralar üzerine konulan takyitlerin 
kaldırıldığı yılı takip eden ikinci yıl sonuna 
kadar bu kanunun 10 ncu ve 57 nei maddele
rinde sözü edilen gayrisâfi iratların hesabında: 

a) 1 . I . 1940 tarihinden evvel takdir edil
miş ola niratlar, işyerleri için % 50 (Konutlar 
için % 20) fazlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest bırakı
lan kiralara göre takdir edilmiş olan iratlar 
% 35 noksaniyle nazara alınır. 

BAŞKAN —• Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

28 Şubat 1947 den sonra takdir edilen gayrisâfi 
iratlar 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun 10 ncu 
maddesi hükmünün uygulanmasında iratları 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra ve serbest ki
ralara çcöve takdir edilmiş olan işyerlerine ait 
kiralar Millî Korunma Kanuniyle işyerleri ki
raları üzerine konulmuş olan takyitlerin kaldı
rıldığı yılı takip eden ikinci yıl sonuna kadar 
yüzde 35 noksaniyle nazara alınır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ilk uygulama yılında esnaf muaflığı
nın tâyini 

GEÇÎCİ MADDE 8. — 1. Bu kanunun ilk 
uygulama yılında 10 ncu maddede yazılı ge
nel şartlar bakımından toptancılar ve ulaştır
ma vasıtası işletenlerin esnaf muaflığı mükel-
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leflerin yıl başındaki durumlarına; 

2. Alım, satım ve ücret miktarlarına ait 11 
nci maddede yazılı özel şartlarda mülga Ka
zanç Vergisi Kanununa göre beyanname usulü
ne tâbi olanlarla mezkûr kanunun 8 nci madde
sine giren mütaahhitler ve muamele, istihlâk, 
nakliyat vergilerine ve maden resmine tâbi 
olanların esnaf muaflğı 1949 yılındaki muame
lelerine göre tâyin olunur; 

3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı mükel
lefler dışında kalanlardan Gelir Vergisine tâbi 
tutulmalarını 1950 yılı Ocak ayı sonuna kadar 
dilekçe ile vergi dairesine bildirmiyenler hak
kında 11 nci maddede yazılı özel şartlar aran
maz. 

13 ncü madde hükmü mahfuzdur. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
109 ncu madde hakkında Emin Halim Er

gim'un teklifini aynen kabul eden Komisyon 
onu okutturuyor, 109 ncu madde olarak. 

Yürürlük 
YÜZ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanu

nun ücretler hakkındaki hükümleri 1951 Bütçe 
yılı iptidasında, diğer hükümleri 1 Ocak 1950 
tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenlen... 
Kabul olundu. 

Yetki 
YÜZ ONUNCU MADDE — Bu kanunun hü

kümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlen... 

Kabul olundu. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

2. — Kurumlar Vergisi Kanunu tasarısı vr. 
Geçici Komisyon raporu (1/173) [1] 

Kurumlar Vergisi Kanunu 

Birinci Kısım 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 
Mevzu ve Mükellefler 

Mevzu 
BİRİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı tüzoi 

[1] Birinci görüşülihesi 78, 74 ve 80 nci Birle
şim iutanaklarmdadır. 
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kişilerin kazançları Kurumlar Vergisine tâbidir : 

A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatif şirketler; 
C) İktisadi kamu müesseseleri; 
!)) ])ernek ve tesislere ve vakıflara ait ikti

sadi işletmeler. 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda 

gösterilen kazanç, ve iratlarla tarım faaliyetlerin 
den elde edilen kazançlardan terekküp eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sermaye şirketleri 
İKİNCİ MADDE — Ticaret Kanununun hü

kümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamiı 
komandit ve limitet şirketler ile aynı mahiyetteki 
yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kooperatif şirketler 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Kooperatif şirketler, 

gerek Ticaret Kanununa, gerek özel kanunlarına 
göre istihlâk, kredi, istihsâl, satış, yapı ve sair 
namlarla kurulan kooperatif şirketleridir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya âdi şir
ket mahiyetinde olanlar kooperatif vasıflarını 
ihraz etmezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İktisadi kamu müesseseleri 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet, özel idare, 

belediye ve diğer kamu idarelerine ve müessese
lerine ait veya tâbi olup faaliyetleri devamlı bulu
nan ve 1 nci maddenin A ve B fıkraları haricin
de kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler, iktisadi 
kamu müesseseleridir. 

Bunların kuruluşlarında kazanç gayesi ararı 
mıyaeağı gibi, kendilerine ayrı tüzel kişilik veril
miş olup olmaması mükellefiyetlerine tesir etme*:. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dernek, tesis ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 
BEŞİNCİ MADDE — Dernek, tesis ve va

kıflara ait veya bağlı olup 4 ncü maddede yazılı 
şartları haiz bulunan işletmeler, dernek, tesis ve 
vakıfların iktisadi işletmeleridir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.,, Etmiyenler,., Kabul edilmiştir, 

1949 O : 2 
Yabancı devlet ve derneklere ait iktisadi 

müesseseler 
ALTINCI MADDE, — Yabancı Devlet veya 

derneklere ait iktisadi müessese ve işletmeler, 
Türk iktisadi kamu müesseseleri gibi Kurumlar 
Vergisine tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Muaflıklar ve istisnalar 

Muaflıklar 
YEDİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı kurum

lar, vergiden muaftır: 
1. Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi; 
2. Devlet Demiryolları; 
3. Devlet Havayolları; 
4. Askerî Fabrikalar; 
5. Darphane ve Damga Matbaası; 
G. Millî Piyango İdaresi; 
7. Tekel mevzuuna ait faaliyetlerine mün

hasır olmak üzere "Tekel işletmeleri; 
8. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 

ilini ve fen ve güzel sanatları, tarım ve hay
vancılığı öğretmek, yaymak, ıslah ve teşvik et
mek maksadiyle işletilen müesseseler (Okul
lar, okul atelyeleri, konservatuvarlar, genel kü
tüphaneler, tiyatrolar, müzeler, sergiler, nu
mune fidanlıkları, tohum, ve hayvan ıslah ve 
üretme istisyonları, yarış yerleri ve emsali mü
esseseler) ; 

9. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
genel insan ve hayvan sağlığını koruma ve 
tedavi maksadiyle işletilen müesseseler (Hasta
ne , ııekahathane, klinik, dispanser, prevan
toryum,. sanatoryum, çocuk bakım evleri, hay
van hastaneleri ve dispanserleri, hayvan bakım 
evleri, veteriner bakteriyoloji ve seroloji, dis-
tofajin gibi müesseseler) ; 

10. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
içtimai maksatlarla işletilen müesseseler (Şef
kat, rehin ve yardım sandıkları, fukara aşha
neleri, ceza ve ıslah evleri atelyeleri, darülaceze 
atelveleri, içtimai sigorta kurumları, öğrenci 
yurtları ve pansiyonları gibi); 

11. Kamu idare ve müesseseleri tarafından 
Hükümetin veva yetkili idare, mercilerinin mü
saadesiyle açılan mahallî millî veya milletlera
rası mahiyetteki sergiler, fuarlar, panayırlar; 

12. 8, 9, 10 ve 11 nci fıkralarda yazılı mü-
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esseselerden derneklere veya tesislere ve vakıf
lara, Halk Evleri ve Halk Odalarına ait olup 
mezkûr fıkralarda yazılı maksatlar ve gayeler
le işletildikleri ilgili Bakanlıklarca kabul ve 
vo tasdik edilenler; 

13. Beden Terbiyesi teşkilatına dâhil der
neklere veya kamu idare ve müesseselerine ait 
idman ve spor müesseseleri; 

14. Tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım 
sandıkları; 

15. Yaptıkları iş veya hizmet mukabilinde 
resim veya harç alan kamu müesseseleri; 

Kî. İl özel idareleri veya belediyeler veya 
köyler veya bunların teşkil ettikleri birlikler 
veya bunlara bağlı müesseseler tarafından iş
letilen: 

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

işletmeleri; 
c) Mezbahalar (Kesim, taşının ve muhafa

za işlerine münhasır olmak şartiyle) ; 
17. Köy ve köy birliklerine ait tarım işlet

meleriyle köylünün genel ve müşterek ihtiyaç
larını karşılamak raaksadiyle köyler tarafın
dan işletilen hamam, çamaşırhane gibi işletme
ler ; 

18. Ordu evleri ve askerî kantinler; 
10. Münhasıran verem tedavi eden sana

toryumlar ve prevantoryumlar; 
20. Rsas mukavelenamelerine müsteniden 

sermaye üzerinde kazanç dağıtmamak, idare 
meclisi başkan ve üyelerine kazanç üzerinden 
hisse vermemek, ihtiyat akçelerini ortaklara da
ğıtmamak ve münhasıran ortaklariyle iş gör
mek şartiyle kooperatif şirketler; 

21. Özel kanunlarla veya Devletle akdolu-
nan mukavelelerle Kurumlar Yergisinden veya 
her türlü vergi ve resimden muaf tutulan ku
rumlar. 

1 - 6 numaralarda yazılı kurumlar, kuruluş
larındaki maksadın dışında kalan işleri dohıyı-
siyle vergiye tâbi olur. 

Bu maddede yazılı muaflıkların, menkul 
sermaye iradı üzerinden tevkif yoliyle alman 
vergiye şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İstisnalar 
SEKİZİNCİ MADDE — Bu maddede yazılı 
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kurum kazançları Kurumlar Vergisinden istis
na edilmiştir : 

1. Başka bir teşebbüse konan sermayenin 
asgari yüzde onuna bu teşebbüsün kuruluş yı
lında veya bilanço tarihinden en az bir yıl ev
velinden beri sahip oldukları ispat ve tevsik 
onunan ana kurumların bu teşebbüse iştirakle
rinden veya sermaye tahsislerinden elde ettik
leri kazançlar; 

İştirak kazançları istisnası, kurumun bilanço 
tarihinden bir yıl evvel, yeni kuruluşlarda ku
ruluş anında sahip olduğu iştirak hissesine isa
bet eden kazanç miktarına uygulanır. 

2. Kooperatif şirketlerin ortaklarına yap
tıkları risturnlardan aşağıda yazılı olanlar : 

a) İstihlâk koperatiflerinde : Ortakların 
satmaldıkları mal kıymetlerine göre hesapla
nan risturnlar; 

b) İstihsal kooperatiflerinde : Ortakların 
kooperatife sattıkları veya kooperatiften satm
aldıkları mal kıymetlerine göre hesaplanan ris
turnlar; 

e) Kredi kooperatiflerinde : Ortakların 
kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturn
lar; 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak 
ödedikleri paralardan sarfolunmıyarak iade 
edilen kısımlar. 

Bu risturnlar para ile ödenebileceği gibi ay
nı kıymette mal ile de yapılabilir. 

Ortaklardan başka kimselerle yapılan mua
melelerden doğan kazançlar hakkında risturn-
lara muta ali ik istisna hükmü uygulanmaz. Bun
ların genel kazançtan tefrikmda, ortaklarla ya
pılan iş hacminin genel iş hacmma olan nispeti 
esas tutulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdo-
lunan muakevelenamelere göre mevcut ve çıka
cak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan 
menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiye
leri; 

4. 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine gö
re verilen sıcak ve soğuk maden suları imtiya
zının işletilmesinden elde edilen kazançlar 
(İhale tarihini takip eden yıldan itibaren beş 
yıl süre ile) ; 

5. Devlet Denizyolları ve Limanları İdare
sinin tekelinde bulunan ulaştırma işlerinden 
elde ettiği kazançlar. 
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BAŞKAN • Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Mükellefiyet Şekilleri 

Tam mükellefiyet 
DOKUZUNCU MADDE — Birinci maddede 

vazıh tüzel kişilerden kanuni veya iş merkezle
ri Türkiye'de bulunanlar gerek Türkiye'de ge
rekse yabancı memleketlerde elde ettikleri ku
rum kazançları üzerinden vergilendirilirler. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Kanuni merkez iş merkezi 
ONUNCU MADDE — Kanuni merkezden 

maksat, vergiye tâbi kurumların esas nizamna
me veya mukavalenaınelerinde veya teşkilât ka
nunlarında gösterilen merkezdir. 

îş merkezinden maksat, iş bakımından mu
amelelerin bilfiil toplandığı ve idare edildiği 
merkezdi.*. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dar mükellefiyet 
ON BİRİNCÎ MADDE — Birinci maddede 

yazılı kurumlardan kanuni veya iş merkezleri 
Türkiye içinde bulunmıyanlar yalnız Türkiye'
de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden 
vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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4. Türkiye'de bir tarım işletmesini işleten 

yabancı kurumların bu faaliyetten elde ettikleri 
kazançlar; 

5. Cfayrimenkullerin ve hakların Türkiye'-
do kiralanmasından elde edilen iratlar; 

6. Gelir Vergisi Kanununun 82 nci madde
sine göre vergi tevkifatma tâbi menkul kıymet 
faiz ve temettüleri; 

7. Menkul kıymet satışından elde edilen 
kazançlar hariç olmak üzere, sair kazanç ve 
iratlar. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım 
Verginin tarhı 

Birinci Bölüm 
Matrahın tâyini 

Safi kurum kazancı 
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Kurumlar Vergisi, 

birinci maddede yazılı mükelleflerin bir hesap 
dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı 
üzerinden hesaplanır. 

Safi kazancın hesaplanmasında Gelir Vergisi 
Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri 
uygulanıp. 

Dar mükellefiyete tâbi kurumların kazancı 
gayrimenkul sermaye iradından veya ticari ka
zanç gibi hesaplanmasına lüzum görülmiyen di
ğer kazanç ve iratlardan ibaret ise, Gelir Vergisi 
Kanununun bu gibi kazanç ve iratların tesbiti 
hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi matra
hının tesbitinde de cari olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

indirilecek giderler 
ON DÖRDNCÜ MADDE — Ticari kazanç 

gibi hesaplanan kurum kazancının tesbitinde, mü
kellefler aşağıdaki giderleri de ayrıca hasılattan 
indirebilirler : 

1. Hisse ve tahvil senetlerinin ihraç gider
leri (Bu giderler senetlerin kâğıt ve tabı giderle-
lini, mahkeme, noter ve diğer tasdik ve tescil gi
derlerini, Damga Resmini ve ihraç dolayı-
siyle ödenen sair harç ve resimlerin, ihraç dola-
yısiyle bankalara verilen komisyonları, hisse ve 
tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan 
giderleri ve bunlara benzer diğer her türlü gi
derleri ihtiva eder); 

Dar mükellefiyetle mevzu 
ON İKİNCİ MADDE — 11 nci maddede ya

zılı dar mükellefiyet mevzuuna giren kazanç 
ve iratlar şunlardır: 

1. Türkiye'de Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine uygun sabit iş yeri olan veya daimî tem
silci bulunduran yabancı kurumlar tarafından 
bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle ya
pılan işlerden elde edilen ticari kazançlar (ih
raç edilmek üzere Türkiye'de satmaldıkları ve
ya imal ettikleri malları Türkiye'de veya Tür
kiye'den satnıaksızm yabancı memleketlere 
gönderenlerin bu işten doğan kazançları Tür
kiye'de elde edilmiş sayılmaz); 

2. Türkiye'de elde edilen ücretler; 
o. Türkiye'de elde edilen serbest meslek 

kazançları; 
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2. İlk tesis ve taazzuv giderleri (Bu giderler 

aktifleştirildiği takdirde bunların Vergi Usul 
Kanunu gereğince değeri üzerinden ayrılacak 
amortisman gider yazılır); 

3. Genel heyet toplantıları için yapılan gi
derlerle birleşme, fesih ve tasfiye giderleri; 

4. Sigorta şirketlerinde bilanço gününde hük
mü devam eden sigorta mukavelelerinin (Poliçe 
veya geçici ilmühaber) istilzam ettiği teknik ih
tiyatlar (Hayat sigorta şirketlerinde riyazi ihti
yatlardan temettü ve faizleri vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlere yatırılan kısma 
ait faizler, giderler meyanmda gösterilemez). 

•Sigorta teknik ihtiyatları : 
1. Muallâk hasarlara mahsus tazminat kar

şılıkları; 
2. Cari muhataralara mahsls ihtiyatlar; 
3. Hayat sigortaları riyazi ihtiyatlarından 

ibaretti?. 
Teknik ihtiyatlar bilanço gününde geçici pa

sif hesaplara geçirilmek suretiyle aşağıdaki esas
lara göre hasılattan indirilir : 

a) Muallâk hasarlara mahsus tazminat kar
şılığı, tahakkuk etmiş ve hesaben tesbit edilmiş 
fiilî tazminat bedellerinden veya bu hesap yapıl
mamışsa, muhammen değerlerinden müteşekkil
di?. 

b) Cari muhataralar için ayrılan ihtiyatlar, 
ulaştırma sigortalarında beyannamenin taallûk 
ettiği yıl içinde prim hasılatının % 25 inden, 
diğer sigortalarda % 33,5 undan fazla olamaz. 

c) Hayat sigortalarında riyazi ihtiyatlar 
her mukavele üzerinden ayrı ayrı hesaplanır. 

d) Bir yıl ayrılan sigorta teknik ihtiyatla
rının ertesi yıl başında aynen kâra nakledilmesi 
şarttır. *• 

5. Eshamlı Komandit şirketlerde komandi
te ortağın kâr hissesi; 

6. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 
makbuz karşılığında yapılmış olmak ve kurum 
kazancının % 1 ini ve her halde 5 000 lirayı 
geçmemek şartiyle, bağış ve yardımlar; 

7. îki yıldan fazla nakledilmemek şartiyle, 
geçmiş yılların malî bilânçolarına göre tahassül 
eden zararlar (Bu bilançolarda her yılın zara
rının ayrı ayrı gösterilmesi şart t ır) . 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kabul edilmiyen tenzilât 

ON BEŞİNCİ MADDE — Kurum kazancı
nın tesbitinde aşağıdaki tenzilâtın yapılması ka
bul edilmez : 

1. öz sermaye üzerinden ödenen veya he
saplanan faizler; 

2. örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faizler; 

3. Sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 
kazançlar; 

4. Her ne şekilde olursa olsun, ayrılan ih
tiyat» akçaları (Ticaret Kanununa, kurumların 
özel kanunlarına veya esas mukavele ve nizam
namelerine göre safi kazançlarından ayırdıkla
rı âdi, özel ve fevkalâde ihtiyatlar ile 2999 sa
yılı Kanuna müsteniden bankaların ayırdıkları 
zarar karşılıkları dâhil); 

5. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
larda ayrıca; 

a) Yabancı kurum hesabına yaptıkları 
alımlar ve satışlar için ana merkeze veya Tür
kiye dışındaki diğer şubelere verilen faiz ve ko
misyonlar ; 

b) Ana merkezin veya Türkiye dışındaki 
şubelerin giderlerine veya zararlarına iştirak 
etmek üzere ayrılan hisseler (Türkiye'deki ku
rumun teftiş ve murakabesi için yaJbancı mem
leketlerden gönderilen yetkili kimselerin seya
hat giderleri hariç); 

6. Bu kanuna göre hesaplanan Kurumlar 
Vergisi ile her türlü para cezaları ve vergi ce
zaları. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ör tülü sermaye 
ON ALTINCI MADDE — Kurumların : 
1. Aralarında vasıtalı; vasıtasız bir şirket 

münasebeti veya devamlı ve sıkı bir iktisadi 
münasebet bulunan gerçek ve tüzel kişilerden 
yaptıkları istikrazlar teeşbbÜste devamlı olarak 
kullanılır ve bilhassa sabit değerlere yatırıl
mış olursa; 

2. Bu istikrazlarla kurumun öz sermayesi 
arasında emsaline nazaran bariz bir nispetsizlik 
mevcut olursa; 

Bu suretle borçlanılan paralar örtülü serma
ye sayılabilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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Örtülü kazanç 

ON YEDİNCİ MADDE — Aşağıdaki haller
de, kazanç tamamen veya kısmen örtülü olarak 
dağıtılmış sayılır : 

1. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgi
li 'bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, 
murakabesi veya sermayesi bakımlarından va
sıtalı, vasıtasız olarak bağlı bulunduğu veya 
nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve tüzel 
kişiler ile olan münasebetlerinde emsaline gö
re göze. çarpacak derecede yüksek veya düşük 
fiyatlar üzerinden veya bedelsiz olarak alım, 
satım muamelelerinde bulunursa; 

2. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre gö
ze çarpacak derecede yüksek veya düşük be
deller üzerinden kiralama veya kiraya verme 
muamelelerinde bulunursa; 

o. Şirket, 1 numaralı fıkrada yazılı kimse
lerle olan münasebetlerinde emsaline göre göze 
çarpacak derecede yüksek veya düşük faiz ve 
komisyonlalra Ödünç, para alır veya verirse; 

4. Şirket, ortaklarından veya. bunların eş
leri. ile usul ve furuundan ve o ncü dereceye 
kadar (Dâhil) kan ve sihri hısımlarından şirke
tin idare meclisi başkan veya üyesi, müdürü ve
ya yüksek memuru durumunda bulunanlara 
emsaline göre göze çarpacak derecede yüksek 
aylık, ikramiye, ücret verir veya benzeri öde
melerde bulunursa. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

İkinci bölüm 
Yabancı ulaştırma kurumlarında matrah 

Yabancı ulaştırma kurumlarının kazancı 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Yabancı ulaş

tırma kurumlarının vergiye matrah olan kurum 
kazancı, Türkiye'de elde ettikleri hasılata orta
lama emsal nispetinin uygulanması suretiyle 
hesaplanır. 

Ortalama emsal nispeti, Türkiye'de daimî ve 
Arızi olarak çalışan bütün kurumlar için aynı 
olmak üzere ve muhtelif kaynaklardan toplana
cak malûmata ve emsale dayanılarak Maliye 
Bakanlığınca 3 yıl için tâyin olunur. 

Maliye Bakanlığınca tâyin edilen ortalama 
emsal nispetleri, uygulanacakları dönemden ev
vel gelen takvim yılı içinde Resmî Gazete ile 
ilân olunur. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler.... Etmivenler Kabul edilmiştir. 

Türkiye'de elde edilen hasılat 
ON DOKUZUNCU MADDE — Yabancı ulaş

tırma kurumlarının aşağıdaki hasılatı Türki
ye'de elde edilmiş sayılır: 

1. Türkiye hudutları içinde cereyan eden 
kara ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj ta
şıma ücreti (Bilet bedeli ile alınan gider kar
şılıkları dâhil) olarak her ne nam ile olursa 
olsun aldıkları paralar; 

2. Türkiye'deki yükleme limanlarından ya
bancı memleketlerdeki varış limanlarına veya 
diğer bir kurumun gemisine aktarma yapılacak 
yabancı limana kadar cereyan eden deniz, ha
va ulaştırmalarında yolcu, yük ve bagaj taşıma 
ücreti (Bilet bedeli ile alman gider karşılık
ları dâhil) olarak her ne nam ile olursa olsun 
aldıkları paralar; 

'). Türkiye dışında yapılan ulaştırma için 
diğer kurumlar hesabına Türkiye'de sattıkları 
yolcu ve bagaj biletleri, ile Türkiye'de yaptık
ları navlun mukaveleleri dolayısiyle kendilerine 
verilen komisyonlar ve ücretler. 

BAŞKAN —- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Beyanname 

Beyan esası 
YİRMİNCİ MADDE — Kurumlar Yergisi, 

mükellefin vergi beyanı üzerine tarholunur. 24 
ncü madde hükmü mahfuzdur. 

Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı 
için bir beyanname verir. Mükelleflerin şubeleri. 
ajanlıkları, alış ve satış büro ve mağazaları, ima
lâthaneleri veyahut kendilerine doğrudan doğru
ya bağlı sair iş yerleri için, bunların müstakil 
muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsun olma
sın, ayrı beyanname verilmez. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin verilme zamanı 
YİRMİ BİRİNCİ MADDE — Beyanname, 

hesap döneminin kapanmasını takip eden dör
düncü ayın sonuna kadar mükellefin bağlı oldu
ğu vergi dairesine verilir ve bu, hesap döneminin 
neticelerini ihtiva eder. 

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

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

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

ki iş yerinin veya daimî temsilcisinin bulunduğu. 
yerin vergi dairesidir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel beyan zamanı 
YİRMİ ÎKİNCÎ MADDE — Dar mükellefi

yete giren yabancı kurumların vergiye tâbi ka
zancı gayrimenkullerin, hakların satışından, işti
rak hisselerinin devir ve temlikinden doğan ka
zançlardan veya Arızi kazançlardan ibaret bu
lunduğu takdirde, yabancı kurum veya Türki
ye'de namına hareket eden kimse İm gibi kazanç
ları iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde be
yanname ile aşağıda yazılı vergi dairesine bildir
meye mecburdur : 

1. Gayrimenkul satışından elde edilen ka
zançlar : Gayrimenkulun bulunduğu yerin bağl1 

olduğu vergi dairesine; 
2. Hakların satılmasından, devir ve temli

kinden elde edilen kazançlar : Bunların Türki
ye'de kullanıldıkları yerin bağlı olduğu vergi 
dairesine; 

o. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazancı 
bilanço esasına göre tesbit edilen bir işletmenin 
tamamen veya kısmen satılmasından, devir ve 
temlikinden temin olunan kazançlar; ticari bir 
faaliyetin durdurulması için alman her türlü pa
ralar ve menfaatler; peştamallıklar : İşletmenin 
bulunduğu yerin bağlı olduğu vergi dairesine; 

4. Arızi olarak alım ve satım mahiyetindeki 
ticari işlerin icrasından veya bu mahiyetteki 
ticari işlere tavassuttan veyahut da arızi ulaş
tırma işlerinden elde edilen kazançlar : Ticari 
işin veya tavassutun yapıldığı, ulaştırmada yolcu 
veya yükün taşıta alındığı veya yüklendiği yerin 
bağlı olduğu vergi dairesine. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin muhteviyatı 
YİRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyanname

de en az aşağıdaki malûmat gösterilir: 
1. Kurumun unvanı; 
2. Kurumun adresi; 
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3. Kurumun iştigal mevzuu; 
4- Merkezinin (Kanuni veya iş merkezi) 

bulunduğu yer; 
5. Şube ve ajanlık, alış, satış yerleri, ima

lâthane ve saire gibi yerlerin nevi itibariyle 
toplu olarak sayısı; 

6. Türk kanunlarına göre kurulmuş olan,-
eshamlı komandit şirketlerde komanditelerin, 
limitet şirketlerde bilûmum ortakların adlariy-
le ikametgâh ve iş adresleri; 

7. Hesap dönemi içindeki faaliyet süresi; 
8. Elde edilen kazanç ve iratların tutarı; 
9. Kazanç ve iratlardan yapılan indirme

ler; 
10. Vergive tâbi kurum kazancı; 
11. Hesaplanan vergi miktarı. 
Bu beyannamelere bilanço, kâr ve zarar 

cetveli bağlanır. İşletme hesabı esasına göre 
defter tutmaya mezun olan mükellefler bilan
ço ve kâr ve zarar cetveli yerine beyannamele
rine isletme hesaplarının hulâsasını bağlarlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bevanname verılmiyecek haller 
YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Türkiye'

de iş yeri veva daimî temsilcisi bulunmıyan 
dar mükellefivete tâbi yabancı kurumların el
de ettikleri menkul kıymet iratları için beyan
name verilmez ve Gelir Vergisi Kanunundaki 
esaslara göre tevkif yolu ile alman vergi ile 
iktifa olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Verginin Nispeti ve Tarhı 

Nispet 
YİRMİ BEŞİNCİ MADDE — Kurumlar 

Vergisi bu kanuna göre tesbit olunan kurum 
kazancından: 

1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde 
% 10; 

2. Diğer kurumlarda % 35; 
Nispetinde alınır. Hesaplanan vergilerde li

ra kesirleri atılır. 
BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Teklif yeri 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Kurumlar 
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Vergisi, beyannamenin verildiği vergi daire
since tarholunur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O : 2 

Tarhiyatm muhatabı 
YEDÎNCÎ MADDE - Kurumlar YÎRMÎ 

Vergisi: 
1. Bu kanuna göre mükellef olanların tü

zel. kişiliği namına; 
2. iktisadi kamu müesseselerinden, der

neklere ve vakıflara, tesislere ait iktisadi işlet
melerden tüzel kişiliği haiz olmıyanlarm ver 
' 'si, bunların bağlı oldukları kamu tüzel kişi
leri veya dernek veya vakıf veya tesis namına; 

3. Dar mükellefiyete tâbi yabancı kurum
ların Vergisi bunlar namına Türkiye'deki mü
dür veya temsilcileri adına; 

Tarh olunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

Vergilendirme dönemi 
YÎRMÎ SEKÎZÎNCÎ MADDE — Kurumlar 

Vergisinde, hesap dönemi vergilendirme döne
midir. Şu kadar ki, 22 nci madde gereğince 
verilen beyannamelerle bildirilen kazançların 
vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi ye
rine kazancın iktisap tarihi esas tutulur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tarh zamanı 
YÎRMÎ DOKÜZUNZU MADDE — Kurum

lar Vergisi, beyannamenin vergi dairesine ve
rildiği günde, beyanname posta ile veya başka 
bir vergi dairesi vasıtasiyle gönderilmişse, ver
gi tarhedecek daireye geldiği tarihi takip eden 
üç gün içinde tarhedilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Tasfiye - Birleşme - Devir 

Tasfiye dönemi 
OTUZUNCU MADDE — Her ne sebeple 

olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların 
vergilendirilmesinde hesap dönemi yerine tas
fiye dönemi kaim olur. 

Tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline gir
diği hesap döneminin başında başlar ve tasfiye

nin bittiği tarihe kadar devam eder. 
Tasfiye halinde bulunan kurumlar tasfiye

nin ve üç yıldan fazla süren tasfiyelerde üçün
cü yılın sonuna kadar beyanname vermezler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasfiye beyannamesi 
OTUZ BıRÎNCÎ MADDE — Tasfiye bitince, 

tasfiye memurları tanzim ettikleri bilançonun 
veya nihai hesabın kesinleşmesinden itibaren 
on beş gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi 
dairesine bir tasfiye beyannamesi vermeye ve 
bu beyannamede tasfiye kârım göstermeye mec
burdurlar. 

Üç yıldan fazla süren faaliyetlerde, tasfiye 
memurları, yukarda yazılı beyannameden ma
ada : 

1. Tasfiye döneminin başından başlıyarak 
üçüncü yılın sonuna kadar yapılan muamclele-
rii) neticelerini; 

2. Bu süreden sonra da. her yıl içinde ya
pılan muamelelerin neticelerini; 

(röstermek üzere ara beyannameleri vrirler. 
Ara beyannameler, 21. nci maddede yazılı 

süreler içinde kurumun bağlı olduğu vergi da
iresine verilir; şu kadar ki, bunlardan sonun
cusunun verilmesi tasfiye beyannamesinden 
son raya bı rak 11 am az. 

Bu madde gereğince verilecek olan beyanna
melere, bilanço ile kâr ve zarar cetveli ve tas
fiye bilançosuna göre ortaklara dağıtılan para
larla diğer değerlerin müfredatlı bir cetveli bağ
lanıl*. îşletme hesabı esasına göre defter tutan
ların beyannamelerine kâr \e zarar cetveli ye
rine İm hesabın hulâsası raptolunur. 

BAŞKAN - - Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasfiye kârı 
OTUZ ÎKİNCÎ MADDE — Tasfiye halinde

ki kurumların vergi matrahı tasfiye kârıdır. 
Tasfiye kârı, tasfiyenin sonundaki servet de

ğeri ile tasfiye döneminin başındaki servet de
ğeri arasındaki müspet farktır. 

Tasfiye kârı hesaplanırken: 
1. Ortaklara veya kurum sahiplerine tas

fiye esnasında avans olarak veya sair suretle 
yapılan her nevi ödemeler tasfiyenin sonun
daki servet değerine; 

2. Mevcut sermayeye ilâveten ortaklar ve-
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ya sahipler tarafından yapılan ödemeler ile tas- j 
fiye esnasında elde edilen ve vergiden istisna 
edilmiş bulunan kazanç ve iratlar tasfiye döne
minin başındaki servet değerine ilâve olunur. 

işletme hesabı esasına göre defter tutanla
rın tasfiye kârı, tasfiye dönemi zarfında elde 
edilen hasılat ile yapılan giderler arasındaki 
farktan tasfiye döneminin başındaki emtia 
mevcudunun değeri çıkarıldıktan sonra kalan 
miktardır. 

Bu madde hükmüne göre tasfiye kârının he
saplanması sırasında, 14 ncü ve 15 nci mad
delerin hükümleri de ayrıca göz önünde tutu
lur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Servet değeri 
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Tasfiye döne

minin başındaki servet değeri, kurumun tasfiye 
haline girdiği hesap dönemi başındaki bilanço
sunda görülen öz sermayesidir. Aşağıda yazılı 
olanların dışında kalan her nevi ihtiyatlarla 
dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dâhildir : 

1. Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe 
kadar Temettü ve Kazanç vergilerinden istisna 
edilerek ayrılmış olan ihtiyat akçaları ve ban
ka zarar karşılıkları (Sonradan Kurumlar "Ver
gisine tâbi tutulan ihtiyat akçaları ve banka za
rar karşılıkları öz sermayeye dâhildir). 

2. Vergi kanunlarına göre ayrılmış olan 
her türlü amortismanlar ve karşılıklar ile si
gorta şirketlerinin teknik ihtiyatları; 

3. Hissedar veya sahip olmıyan kimselere 
dağıtılacak olan kazanç kısmı. 

Hisselerine mahsuben ortaklara dağıtılan, 
satılan, devredilen veya kurum sahibine iade 
olunan değerler, Vergi Usul Kanununun hü
kümlerine göre ve dağıtmanın, satışın, devrin 
veya iadenin yapıldığı günün emsal bedeli ile 
değerlenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye memurlarının sorumluluğu 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Tasfiye me

murları, kurumun tahakkuk etmiş vergilerini, 
ara beyannamelerine ve tasfiye beyannamesine 
göre hesaplanan vergileri ödemeden veyahut 
bu vergilerle diğer itirazh tarhiyat için karşı
lık ayırmadan, İcra ve iflâs Kanununun 20 G ncı 
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maddesinin 6 ncı sırasında yazılı alacaklılara 
ödeme ve ortaklara paylaştırma yapamazlar. 

Aksi takdirde, bu vergilerin asıl ve zamla-
rmdan ve vergi cezalarından şahsan ve müte-
selsilen sorumlu olurlar. 

Tasfiye memurları, bu madde gereğince öde
dikleri vergilerin asıllarından dolayı, tasfiye
den hisse alan ortaklara, paylaştırma yapılmış
sa veya ortakların tasfiye payları vergileri kar-
şılamıya yetmezse, alacaklarını tamamen veya 
kısmen tahsil eden alacaklılara rücu edebilir
ler. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye muamelelerinin incelenmesi 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Tasfiye beyan

namesinin verilmesiyle birlikte tasfiye memur
ları muamelelerinin vergi bakımından incelen
mesini bir talepname ile isterler. 

Talepnamenin verilmesinden itibaren en geç 
bir ay içinde vergi incelemelerine başlanarak 
aralıksız devam olunur. 

Vergi incelemelerinin bitmesini takibeden on 
beş gün içinde vergi dairesi neticeyi tasfiye me
murlarına yazı ile bildirir. Buna göre kurum
dan aranan vergilerin neticesi alınmcıya kadar 
tasfiye memurlarının 34 ncü maddede yazılı so
rumluluğu devam eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birleşme 
OTUZ ALTINCI MADDE — Bir veya bir

kaç kurumun diğer bir kurumla birleşmesi, bir
leşme sebebiyle infisah eden kurumlar bakımın
dan tasfiyo hükmündedir. Ancak, birleşmede 
tasfiye kârı yerine birleşme kârı vergiye mat
rah olur. 

Tasfiye kârının tesbiti hakkındaki hüküm
ler, birleşme kârının tesbitinde de caridir. Şu 
farkla ki, münfesih kurumun veya kurumla
rın ortaklarına veya sahiplerine birleşilen ku
rum tarafından doğrudan doğruya veya vasıta 
ile verilen değerler, kurumun tasfiyesi halinde 
ortaklara dağıtılan değerler yerine geçer. 

Birleşilen kurumdan alman değerler Vergi 
Usul Kanununda yazılı esaslara göre değerlenir. 

34 ve 35 nci maddelere göre tasfiye memur
larına düşen sorum ve ödevler, birleşme halin
de, birleşilen kuruma terettüp eder. 
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BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul-edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.^ 

Devir 
OTUZ T EDİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı şartlar* dahilinde vâki olan birleşmeler de
vir hükmündedir : 

1. Birleşme neticesinde infisah eden kurum 
ile birleşilen kurumun kanuni veya iş merkez
leri Türkiye'de bulunacaktır; j 

2. Münfesih kurumun devir tarihindeki bi- j 
lânço değerlerini birleşilen (Devralan) kurum j 
kül halinde devralacak ve aynen bilançosuna | 
geçirecektir; I 

3. Birleşilen kurum münfesih kurumun or
taklarına veya sahiplerine devraldığı servet nis- j 
petinde hisse verecektir. 

Kurumların yukarıki şartlar dâhilinde şe- j 
kil değiştirmeleri de devir hükmündedir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka- ! 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. j 

Devir halinde vergilendirme 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Devirler- "t 

de, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, mün- j 
fesih kurumun sadece devir tarihine kadar elde • 
ettiği kazançlar vergilendirilip, doğrudan doğ
ruya birleşmeden doğan kârlar hesaplanamaz ve 
vergilen dirilemez : 

1. Münfesih kurum ile birleşilen kurum 
müştereken imzalıyacakları bir devir beyanna
mesini, birleşme tarihinden itibaren on beş gün 
içinde münfesih kurumun bağlı bulunduğu ver
gi dairesine verecekler ve bu beyannameye de
vir bilançosunu bağlıyacaklardır; 

2. Birleşilen kurum münfesih kurumun ta
hakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödiye-
ceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini 
devir beyannamesine bağlı bir taahhütname ile 
taahhüt edecektir. Mahallin en büyük malme-
muru bu hususta birleşilen kurumdan ayrıca te
minat istiyebilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devir bilançosu ve devir beyannamesi 
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — 38 nci 

maddeye göre, devir tarihine kadar olan ka
zancın vergilendirilmesi İçin, devir bilançosu ve 
kâr ve zarar cetveli münfesih kurum tarafından 
bir beyannameye bağlanır ve bu beyanname de-
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vir tarihinden itibaren 15 gün içinde vergi dai
resine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü Kısım 
Verginin ödenmesi 

ödeme süresi 
KIRKINCI MADDE — Kurumlar Vergisi 

Mayıs ayında, hesap dönemleri veya beyanna
me verme süreleri Maliye Bakanlığınca tâyin 
olunan mükellefler için beyannamenin verildiği 
tarihin tesadüf ettiği ayı takip eden ay içinde 
ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Özel ödeme süreleri 
KIRK BİRİNCİ MADDE — 22 nci madde

de yazılı hallerde vergi, beyanname verme sü
resi içinde ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasfiye, birleşme ve devir halinde ödeme 
KIRK İKİNCİ MADDE — Tasfiye ve bir

leşme halinde tasfiye edilen veya birleşen ku
rumlar namına tasfiye veya birleşme kârı üze
rinden tarholıınan vergiler, tasfiye veya birleş
me beyannamesini verme süresi içinde vergi dai
resine yatırılır. 

Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu 
kanuna göre tahakkuk etmiş olup henüz vâde
leri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre 
içinde ödenir. 

38 nci maddenin hükmü dâhilinde vukuage-
len devirlerde, münfesih kurum namına tahak
kuk eden vergiler 40 nci maddede yazılı süre
lerde birleşilen kurumdan alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
mahsubu 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Yabancı mem
leketlerde elde edilerek Türkiye'de genel netice 
hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan ma
hallinde ödenen benzeri vergiler Türkiye'de 
tarh olunan Kurumlar Vergisinden indirilebilir. 
Ancak : 

1. indirilecek miktar, yabancı memleketler-
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de elde edilen kazançlara, bu kanunun 25 nci 5 
maddesinde yazılı nispetlerin uygaüaıımasiyle j 
bulunacak miktardan fazla olamaz. 

2. Yabancı memleketlerde vergi ödendiği 
yetkili makamlardan alınarak mahallindeki 
Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa mahal
linde Türk menfaatlerini koruyan memleketin 
aynı mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik 
olunan vesikalarla tevsik edilmedikçe, yabancı 
memleketin vergisi Türkiye'de tarh olunan ver
giden indirilmez. 

Verginin tarhı sırasında yukarda yazılı in
dirmeye ait vesikalar henüz gelmiş değilse, ya
bancı memlekette ödenen veya ödenecek olan 
vergi, 25 nci maddede yazılı nispeti aşmamak ; 
şartiyle, o memlekette câri olduğu bilinen nis
pet üzerinden hesaplanır ve tarhiyatm bu su- j 
retle hesaplanan miktara isabet eden kısmı er- , 
telenir. Aranan vesikalar tarh tarihinden itiba- I 
ren en geç bir yıl zarfında vergi dairesine ibraz j 
edildiği takdirde, bu vesikalarda yazılı katî 
miktara göre tarhiyat düzeltilir. 

Mücbir, sebepler olmaksızın vesikaların, bu 1 
süre zarfında ibraz edilmemesi halinde, erteleme 
hükmü kalkmış olur. Bundan sonra aynı döne- ; 
min vergisi dolayısiyle yabancı memleketlerde ' 
ödenen benzeri vergiler tarhiyattan indirilmez. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında, ya- I 
bancı para ile ödenen vergilere, bunların ilgili 
bulunduğu kazançların genel netice hesaplarına 
intikalinde uygulanan kambiyo rayici uygu
lanır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
imi, edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kesilen Gelir Vergilerinin mahsubu 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Beyanna

mede gösterilen kazançların ilgili bulunduğu yıl 
içinde bu kazançlardan Gelir Vergisi Kanunu
nun seksen ikinci maddesine göre kesilmiş olan 
vergiler - beyanname üzerinden hesapl anan Ku
rumlar Vergisine mahsup edilir. 

Mahsubu yapılan miktar Kurumlar Vergi-
İnden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi 

dairesince- mükellefe bildirilir ve mükellefin 
tebellüğ .'/tarihinden itibaren bir yıl içindi mü-
raeaati üzerine kendisine ret ve iade olum 1. Bir 
yıl içinde müracaat etmiyen mükelleflerin bu 
farktan doğan alacakları düşer | 
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BAŞKAN •—- Değiştirge yoktur. Maddeyi ka

bul edenler... Etimyenler... Kabul edilmiştir. 

Son hükümler 
Kıyasen uygulanacak Gelir Vergisi hükümleri 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunda 
sözü geçen «Kazanç veya iradın Türkiye'de elde 
edilmesi» ve «Türkiye'de daimî temsilci bulun
durulması» hususlarında Gelir Vergisi Kanunu
nun 7 nci ve 8 nci maddelerinin hükümleri cari 
olur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaldırılan hükümler 
KIRK ALTINCI MADDE — Gelir Vergisi 

Kanununun 108 nci maddesiyle yürürlükten 
kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uy-
mıyan sair bütün hükümler de yürürlükten kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hilmi öztarhan 'in bir değiştirgesi var komis
yon da kabul ediyor bunu geçici birinci madde 
olarak okuyoruz. 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Halihazır tasfiyelere ait bir 
hüküm ilâvesinden ibarettir. 

Yüksek Başkanlığa 
Bu kanunun yürürlüğo grdiği tarihten onca... 

başlanılıp henüz intaç edilmemiş bulunan tasfi-
yerlerde tasfiye kârının tesbitine taallûk eden 
32 ve 33 ncü maddeler hükümlerinin tatbik edil
mesi mümkün olmıyabilir. Gerçekten mülga 2395 
sayılı Kanun zamanında tasfiyesine başlanmış 
olan bir kurumun tasfiye başındaki servet değe
ri o zamanki hükümlere göre tesbit edilmiş ola
cağından bunun yeni kanundaki hükme göre de
ğiştirilmesi mükellefler için hayli müşkülât ar-
zeder. Ancak yeni kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihe çok yakın zamanlarda tasfiyesine başlananlar 
için tasfiye başındaki servet değerini bu kanuna 
ve Usul Kanunu hükümlerine göre tesbit etmeye 
imkân bulabilecek olan mükellefler de bulunabi
lir. Binaenaeyh tasfiye kârını eski veya yeni hü
kümlere göre tesbit etmek hususunda mükellef-' 
leıin muhtar bırakılması doğru olacaktır. 

Vergilendirme mevzuuna gelince : tasfiye, ye
ni kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ne-
tiesleneeeğine ve tasfiye kâri da bu neticeye göre 
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tâyin edileceğine nazaran bu kârın yeni kanun
daki nispetler üzerinden vergilendirilmesi mâde-
let kaidesinin tabiî icaplarmdandır. Esasen yeni 
vergi nispetleri eskisine nazaran daha hafif olma
sı itibariyle de bu şekildeki vergilendirme mükel
leflerin lehindedir. 

Ancak Kazanç Vergisi Kanununa göre vergi
den istisna edilmiş olan şirketlerin bu muaflığı
nı tasfiye sonuna kadar devam ettirmek zaruri 
olduğundan takdim edilen geçici maddenin (C) 
fıkrasiyle bu cihet tesbit olunmuştur. Eski hü
kümlerle münhasıran şirkete verilmiş olan bu 
muafiyet ortakların şahsi mükellefiyetiyle yeni 
Gelir Vergisiyle bir ilgisi olamıyacağmdan tatbi
katta tereddütlere mahal kalmaması için fıkrada 
açıklanmasına lüzum görülmüştür. 

Kanunun ilk tatbik yıllarında tesadüf edile
cek olan bu halin takdim edilen geçici madde ile 
ve yukarıki izahat veçhile karşılanması uygun 
olacağ'ndân geçici birinci maddeye ilâvesini arz 
ve teklif ediyoruz. 

Manisa Milletvekili 
Hilmi öztarhan 

Eski yıllara ait vergiler 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — 1950 takvim yılından 

evvelki zamanlarda vukubulan faaliyetlere ait 
vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler, Kurumlar Vergisi matrahından indiri
lemez. 2416 sayılı Kanun gereğince alman 
Buhran Vergisiyle asgari mükellefiyet tarhiyatı 
bu hükümden hariçtir. 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten ön
ce başlanılıpda yürürlük tarihine kadar sonuç
landırılmamış olan tasfiyelerde : 

a) Tasfiye kârını eski veya yeni hükümlere 
göre tesbit etmekte mükellefler serbesttirler. 

b) Tasfiye kârı bu kanundaki hükümlere gö
re, bildirilir ve bu kanuna göre vergilendirilir. 
Tasfiye memurlarının 34 ncü madde ile tâyin edi
len sorumluluğu bu gibi tasfiyelere de şâmildir. 

c) Eski hükümlere göre vergiden muaf tu
tulmuş olan şirketlerin bu muaflığı tesfiye sonu
na kadar devam eder. a, b ve c fıkraları hükmü, 
ortakların Gelir Vergisi mükellefiyetine şâmil 
değildir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Taahhüt işleri vergileri 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kaldırılan 2395 nu
maralı Kazanç Vergisi Kanununun değişik 8 nci 
maddesinin birinci fıkrasında yazılı kimselerin 
bu kanunun yürürlüğe girmesinden evvel giriş
miş oldukları taahhüt işlerinin kârı veya zararı 
Kurumlar Vergisi matrahının tâyininde hesaba 
katılma?,. 

Taahhüt işlerinin diğer işlerle birlikte yapıl
ması halinde, genel giderler yıl içinde tahsil 
olunan taahhüt bedelleri ile diğer işlerin nispeti 
dâhilinde bunlar arasında dağıtılır. 

Birinci fıkrada yazılı taahhüt işleri için, is
ter avans ister katî mahiyette bulunsun, yapı
lan ödemelerden % 3,30 nispetinde vergi kesil
meye devam olunur. 

Bu vergiyi kesen daire ve müesseseler, bir 
ay içinde kestikleri vergileri ertesi ayın 20 nci 
günü akşamına kadar muhtasar bir beyanname 
ile vergi dairesine bildirmeye ve aynı süre için-
de yaptırmaya mecburdurlar. Bu fıkranın 
hükmü Genel Bütçeye dâhil daire ve müessese
lere uygulanmaz. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Eski ihtiyat akçeleri ile provizyonların 
vergilendirilin esi 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten evvel vergiye tâbi tutul
madan ayrılmış olan ihtiyat akçaları ve banka 
provizyonları, bunların sermayeye ilâvesi veya 
ortaklara dağıtılması hallerinde, sermayeye ilâ
ve veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari ka
zancına ilâve olunur. 

Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise 32 nci mad
de gereğince tasfiye kârının hesaplanmasında 
nazara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

Geçici emsal nispetleri 
GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe 

girdikten sonra yabancı ulaştırma kurumları
nın hasılatına uygulanacak ilk ortalama emsal 
nispeti iki yıl için uygulanır. 

Bu nispeti Maliye Bakanlığı kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde tes
bit ve ilân eder. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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I Yüksek Başkanlığa 

Esnaf Vergisi Kanun tasarısının 3 ncü rnad-
I desinin birinci müzakeresi sırasında Hatay Mil-
i letvekili Bedir Uluç'un verdiği önerge ile ev 

sanatlarının da muaflığını temin maksadiyle bu 
I maddeye 4 numaralı bir fıkra eklenmesi teklif 

edilmiş ve bu teklif Kamutayca aynen kabul 
buyurulmuştu. • 

Sayın Bedir Uluç'un, teklifi sadece bir kısıra 
ev sanatlarını istihdaf ettiğinden eklenen bu 
fıkranın maksadı temin edemiyeceğini nazara 
alan Geçici Komisyon, bu önerge üzerine 3 ncü 
maddeye eklenen mezkûr 4 ncü fıkra üzerinde 

I de durmuş ve fıkra bütün ev sanatlarını kap-
sıyacak surette yeniden yazılmıştı. 

Ancak mezkûr madde Kamutayca daha ev-
vel aynen kabul Duyurulmuş olduğundan birin
ci müzakere sırasında okunmamıştı. 

Komisyonca hazırlanan yeni 4 ncü fıkra da
ha geniş olduğundan bu fıkranın kabulünü ve 
sözü edilen 3 ncü maddenin iskân muaflığını 
sağlıyan 3 ncü fıkradaki ibarenin de aynı ta
sarının 16 ncı maddesinin 9 ncu fıkrasındaki 
ibareye uygun hale ifrağı için parantez içinde
ki Kazanç kelimesinden sonra gelen (Buhran, 
Muvazene ve Hava Kuvvetlerine Yardım Ver
gileri) ibaresinin kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Ankara Milletvekili 
Emin Halim Ergun 
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Yürürlük 

KIRK YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanun 1 
Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yetki 
KIRK SEKtZÎNCl MADDE — Bu kanun 

hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Gelir Vergisi tasarısına oy vermiyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Daha altı dakikamız vardır. İşletme ve Gez

ginci İşler Vergisi Kanununun müzakeresine ge
çiyoruz. 

3. — İşletme ve Gezginci İşler Vergisi Kanu
nu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (î/172) 
[1] 

BAŞKAN — İkinci görüşülmesidir. Madde
lere geçiyoruz. 

Esnaf Vergisi Kanunu 

Giriş 
Verginin mevzuu ve mükellefi 

BİRİNCİ MADDE — Türkiye'de ister sabit 
bir iş yerinde ister gezici olarak ticaret ve sa
natla uğraşan esnaf bu kanuna göre vergiye tâ
bidir. 

Esnaf, 'Gelir Vergisi Kanununa göre esnaf
lık şartlarını haiz olan gerçek kişilerdir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci Bölüm 
Sabit iş yeri olanlar 

Sabit iş yeri olanlar 
İKİNCİ MADDE — Sabit bir iş yerinde 

kendi nam ve hesaplarına çalışan esnafın ver
gisi bu bölümdeki hükümlere göre alınır. 

-BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, Emin Halim Ergun arkadaşımızın de
ğiştirgesini komisyon 3 ncü madde olarak ka
bul etmiştir. Okuyoruz. 

[1] Birinci görüşülmesi 74,75, 78, 80 nci 
birleşim tutanaklarındadır, 

Muaflıklar 
ÜÇÜNCÜ MADDE — Aşağıda yazılı esnaf 

bu vergiden muaftır : 
1. Resmî müsaade ile açılan Millî ve Mil

letlerarası mahiyette fuar, panayır ve sergiler
de malların teşhiri ve satışı için açılan paviyon-
ları ve benzeri teşhir ve satış yerlerini işleten
ler (Fuar, panayır ve sergilerin devamı süre
since) ; 

2. Evvelki fıkrada yazılı fuar, panayır ve 
sergilerde açılan lokanta, gazino, kahvehane, 
birahane, bar, sinema, tiyatro gibi eğlence ve 
istirahat yerlerini işletenler (Panayır ve sergi
lerin devamı süresince); 

3. İskân Kanunu hükümlerine göre göç
men ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler 
(Mezkûr kanunda Kazanç Vergisi muaflığı için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle); 

4. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet 
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kullanmamak şartiyle aynı evde oturan aile ef
radı tarafından oturdukları evde yapılan ipıik, 
havlu, örtü, çorap, mensucat, halı, kilim, doku -
ma, örgü, dantelâ ve nakış işleriyle hasırcılık, 
sepetçilik ip ve urgan, imalâtı. 

BAŞKAN —Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrah ve matrahın tâyini 
DÖRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş yeri olan , 

esnafın vergi matrahı iş yerlerinin kirasıdır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

iş yerinin kirası 
BEŞÎNCÎ MADDE — iş yeri kirası, iş yer

lerinin geçmiş takvim yılma ait yıllık ve yıl 
içinde işe başlamış veya işi bırakmış olanlarda 
faaliyet süresine ait gerçek kiraların tutarıdır. 

Gerçek kira, kira mukavelenamesi veya baş
ka belgelerle tevsik edilemidiği takdirde vergi 
tarhına mükellefin beyanı esas tutulur. 

Kira gayrisâfi.irattan aşağı olamaz, iş yeri
nin kısmen veya tamamen iş sahibine ait bu
lunması; veya bedelsiz olarak kullanılması hal
lerinde kira yerine iş yerinin gayrisâfi iradı 
alınır. 

tş yerlerinin bir kısmının ikametgâh olarak 
veyahut ikametgâhlarının bir kısmını iş yeri 
olarak kullananlarda iş yerine isabet eden Kira 
ve gayrisâfi irat Vergi Usul Kanunundaki esas
lara göre Tadilât Komisyonu tarafından tâyin 
olunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin nispeti 
ALTINCI MADDE — Esnaf Vergisi iş ye

rinin kirası, kira yerine gayrisâfi iradın alın
ması lâzımgeldiği hallerde gayrisâfi iradı üze
rinden ve aşağıda yazılı nispetlere göre alınır. 

A) Küçük sanat erbabında: (Küçük sanat 
erbabı imal ve tamir işleri yapanlarla kolacı, 
ütücü, çamaşırcı, berber, kundura boyacıları 
gibi esnaftır.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar . 70 

Yüzde 

Nüfusu 20 001 - 100.000 olan,, yerlerde: 
çalınanlar, • 60 
Nüfusu 10 001- 20,000 ola»; yerlerde 
çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 40 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 20 

B) Küçük ticaret erbabında^Küçük tica
reterbabı alım satım, ulajş&Hmat ve diğer; tica
ret işleri yapanlarla temaşap.eğieı«»nve istira
hat yerleri işletenlerdir.) 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den yukarı olan -yeklerde 
çalışanlar 80 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 70 
Nüfur-u 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 60 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 50 
Nüfusu 2 000 den aşağaolan yerlerde 
çalışanlar 40 

C) Otomobil, bisiklet, her türlü motorlu 
taşıma vasıtası ve yedek parçaları, her türlü 
makine ve yedek parçaları, radyo, gramofon, 
musiki aletleri dikiş makinesi, fotoğraf;maki
nesi, fotoğraf malzemesi, gözlük, dürbün, op-, 
tik malzeme, cerrah aletleri, saat, elektrik mal
zemesi, elektrik ve havagazı ocakları, inşaat 
levazımı, seyahat ve spor levazımı, silâh, oyun
cak satanlar, hırdavatçılar, boya satanlar, çu
ha, kazmir ve genel surette kumaş, mensucat, 
tuhafiye eşyası, halı, ıtriyat ve tuvale malzeme
si, şapka, kundura satanlar, kürk yapıp satan
lar, korra, şapka yapıp satanlar, tüccar terzi
ler, çiçek, çelenk, buket satanlar, porselen ve 
emaye satanlar, züccaciyeciler, tıbbî müstah
zarat yapanlar, eczane işletenler, istimli boya
hane işletenler, sinemalar, içkili lokanta,; pas-
tahane, büfe ve içkili bahçe işletenler (iskele, 
istasyon, tiyatro ve sinema büfeleri dâhil), ko
misyoncular, nakliyeciler, tellâllar, simsarlar 
ve genel olarak tavassut işi'yapanlar, idareha-

? sahibi kabzımallar ve. antikacılar. 
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Yüzde 

Nüfusu 100 JOOO eten fazla •*• olan 'yerlerde 
çalışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 100 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 70 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 50 

D) Altın» gümüş, mücevherat ve zikıymet 
eşya satanlar, kuyumcular (Sadekâr, mıhlayı-
cı, kamacı,, hakkak, yaldızcı, kalci, elmastıraş, 
haddeci, ayarcı, ve cilâcılar -kuyumcu sayılır). 
Sarraflar -barlar, plajlar, deniz hamamları ve 
genel evler; 

Yüzde 

Nüfusu 100 000 den fazla olan ^yetflerde 
çalışanlar 200 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 150 
Nüfusu 10 001 - 20 000 plan yerlerde 
çalışanlar 100 
Nüfusu 2 0 0 0 - 1 0 000 olan yerlerde 
çalışanlar 80 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 60 

Muhtelif vergi nispetlerine tâbi işleri aynı 
iş yerinde yapanların vergi nispetleri esas iş
lerine ^öre tâyin olunur. 

Ortak olarak çalışanlardan (Karı, koca, 
usul, füru ve kardeşleriyle ortak çalışanlar ha
riç) vergiye her ortak için % 10 zam yapılır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (izmir)• — C bendinde «Nakliyat» ye
rine «Ulaştırma» denecektir. 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf ve Gezici işler Vergisi tasarısının bi

rinci müzakeresinde kabul buyurulan 6 ncı .mad
desinin küçük ticaret erbabının vergi nispet
lerini- tâyin eden B grupunda ulaştırma işleri 
yapanların dâhil olduğu tasrih edilmektedir. 

Halbuki, aynı maddenin, nispeten daha yük
sek kazanç temin eden esnafın vergi nispetle
rini tâyin eden (O) grtrpaiBda ayrıca nakliyeci
ler -d» «ikredümiştir. 

[fer iki fıkrada mevcut olan ulaştırma iş
lerini yapanlarla nakliyecilerin aynı mahiyette 
iş kÖrdükleri tabiidr. 

An sak C grupuıda yazılı olan nakîyecileri, 
birincilerden tefrik edebilmek için bunların 
munhf sıran eşya üzerine nakliyat komisyoncu
luğu yapanlar şeklinde tasrihi lüzumlu görül
mektedir. 

Bu itibarla maddenin C grupundaki nakliye
c i ler in (Nakliyat komisyoncuları olarak) değiş
tirilmesini arz ve teklif-ederim. 

Ankara Milletvekili 
A. Çubukçu 

ÎU3AN YALÇIN (Bolu) — Hamamcılar 
ve halıcılar hangi tasnife dâhildir? 

GEÇİCİ K. SÖZCÜSÜ MÜNlR BlRSEL 
(Izmr-) — B fıkrasına dâhildir. 

B/vŞKAN — Efendim, önergede (Nakliyeci
lerin), (nakliye komisyoncuları) olarak yazıl
ması teklif edilmektedir, hattâ (Ulaştırma ko
misyoncuları) demek lâzımdır. Maddeyi bu şe
kilde kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

En az miktarlar 
YEDİNCİ MADDE — Bir yıllık Esnaf Ver

gisi aşağıdaki miktarlardan ,az olamaz: 

A) Küçük sanat erbabında: 
Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar 60 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 48 
Nüfusu 10 001 - 20.000 olan yerlerde ça
lışanlar 36 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde ça
lışanlar 24 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 12 

B) Küçük ticaret erbabında: 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar 72 
Nüfusa 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çatışanlar 60 
Nüfusa 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çatışanlar 48 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
alışanlar 36 
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Lira 

Nüfusu 
lisanlar 

2 000 den aşağı olan yerlerde ça-
18 

C) Altıncı maddenin (C) bendinde sa
yılan ticaret ve hirfet erbabmda-
Nüfusıı 100 000 den fazla olan yerlerde ça
lışanlar 120 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 96 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 72 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 48 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde ça
lışanlar 24 

D) Altıncı maddenin (D) bendinde sa
yılan ticaret ve hirfet erbabında: 
Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde ça
lışanlar 240 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 180 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 120 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 96 
Nüfusu 2 000 den aşağı olan yerlerde ça
lışanlar 60 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Verginin tarhı 
1. Tarh yeri 

SBKlZlNCt MADDE — Esnaf Vergisi, iş 
yerinin bulunduğu bölgedeki vergi dairesince 
tarholunur. Muhtelif bölgelerde iş yerleri bu
lunan esnaf m vergisi her bölgedeki vergi daire
since ayrı ayrı tarholunur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Tarhiyatın muhatabı 
DOKUZUNCU MADDE — Esnaf Vergisi, işi 

fiilen yapan gerçek kişiler adına tarholunur. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur Maddeyi ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, Emin Halim Ergun,' 10, 12, 23, 24, 

25 ve 27 nci maddelerle geçici 1 nci maddenin 
tadilleri için değiştirgeler hazırlanmıştır, ko
misyon da kabul etmiştir. Evvelâ bunun esbaoı 

mucibesine dair olan önergeyi okutacağım ve 
önergede tadili istenen maddelerin sırası geldik
çe değiştirgeleri, asıl tasarıdaki maddelerin yeri
ne, okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe yılının Mart ayma alınması hakkında 

Hükümetçe ihzar edilip Kamutaya sunulmuş olan 
kanun tasarısının kanuniyet kesbetmesi halinde 
Kamutayca ikinci müzakeresi yapılmamış olan bâ
zı vergi kanunları üzerinde tadilât yapılması lü
zumu görülmüş ve bu sebeple Esnaf Vergisi rKa-
T;UII Tasarısının bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında Yüksek Başkanlığınıza bir önerge su
nulmuştur. 

Mezkûr önergede arzedilen sebeplere binaen 
Kamutayca tetkik edilmekte olan Esnaf Vergisi 
tasarının da 10, 12, 23, 24, 25 ve 27 nci madde
leriyle geçici birinci maddelerinin değiştirilmesi 
icabcylediğinden mezkûr maddelerin, tesbit edi
len değişik şekliyle kabul buyurulmasını arz ve 
teklif eylerim. 24 . V . 1949 

Ankara Milletvekili 
Emin H. Ergun 

BAŞKAN — Şimdi 10 ncu maddeye ait de
ğiştirgeyi okutuyorum. Komisyon bunları ken
disine mal ederek teklif etmektedir. 

Beyan esası 
ONUNCU MADDE — Esnaf Vergisine tâbi 

olan mükellefler her bütçe yılının ilk ayında iş 
yerinin kirasını gösteren bir beyanname verme
ye mecburdurlar. îşi bırakma halinde bu beyan
name bırakma tarihinden itibaren 15 gün içinde 
verilir. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi 
ON BİRİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi, 

geçmiş takvim yılında ve işi bırakma halinde bı
rakmanın tesadüf ettiği takvim yılında çalışılan 
aylar için, beyanname verme zamanında tarh 
edilir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi 12 nci madde olarak Emin Halim'in 
yeni teklifini okuyacağız : 

Verginin ödenmesi 
ON İKİNCİ MADDE — Esnaf Vergisi, büt 
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çe yılının 1 nci ve 7 nci aylarında olmak üzere 
iki eşit taksitte ödenir. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İşi bırakmada tahsilat 
ÜN ÜÇÜNCÜ MADDE — Takvim yılı için

de işlerini bırakan mükelleflerin vergileri, taksit 
süreleriyle ilgili olmaksızın '10 rcu maddede ya
zılı beyanname verme süresi içinde tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Gezici Esnaf Vergisi 

Gezici Esnaf Vergisi 
ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Sabit iş ye

ri olmıyan esnafın vergisi bu bölümdeki hüküm
lere göre alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Mükellef 
ON BEŞİNCİ MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisinin mükellefi Türkiye'de gezici olarak 
faaliyette bulunan esnaftır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muaflıklar 
ON ALTINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

gezici esnaf bu vergiden muaftır : 
1. 18 yaşını doldurmamış veya 60 yaşını 

doldurmuş olanlar; 
2. İki gözü kör veya dilsiz veya mefluç ve

ya el veya ayaklarından ikisinden veya birinden 
mahrum veya el veya ayaklarından birini veya 
ikisini kuUanamıyacak derecede sakat olanlar 
(sakatlığın Hükümet veya belediye tabibi rapo-
riyle tevsiki şart t ı r . ) ; 

3. 551 sayılı Kanunda yazılı derecelerden 
her hangi birine giren harb malûlleri ve askerî 
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malûller; 

4. Nüfusu 5 000 den aşağı olan yerlerde ye* 
nilecek içilecek ve yakılacak maddeleri elde, 
sırtta veya başta satan satıcılar; 

5. Kendi istihsal ettikleri veya avladıkları 
tarım ve av mahsullerini satanlar; 

6. Köyde oturup da yenilecek, içilecek ve
ya yakılacak maddeleri bizzat veya hayvan ile 
veyahut hayvan arabalariyle taşıyarak satan ve 
bu işi mûtat sanat haline getirmiyen köylüler: 

7. Orman Kanunu gereğince geçimleri için 
kendilerine verilen ağaçlardan yaptıkları yaka
cakları, keresteleri ve diğer mamulleri evvelki 
fıkrada yazılı şekilde satan köylüler; 

8. Tarım orman ve avcılık işlerinde kullan
dıkları hayvan, hayvan arabaları veya sandalla-
riyle nakliyeciliği itiyat etmeksizin arasıra üc
ret karşılığında eşya ve insan taşıyan köylüler 
ve çiftçiler veya balıkçılarla tarım istihsali ve 
avcılık işlerinde kullandıkları istihsal vasıtala
rını başkalarına ait tarım istihsali ve avcılık iş
lerinde ücret karşılığında kullanan çiftçiler ve 
balıkçılar; 

9. İskân Kanunu hükümlerine göre göç
men ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenler 
(mezkûr kanunda Kazanç Vergisi muaflığı için 
konulan kayıt, şart ve sürelerle). 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Oylama sonuçlarını arzediyo-
rum. 

Gelir Vergisi Kanun tasarısına (268) arka
daş oy vermiştir; ((258) kabul), (8) ret ve (2) 
çekinser vardır. Muamele tamamdır. Tasarının 
kamınluğu (258) oyla kabul edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununa (258) arkadaş 
oy vermiştir. Kabul (253), ret (4), çekinser (1) 
oydur. Muamele tamamdır. Tasarının kanunlu-
ğu (253) oyla kabul edilmiştir. 

15 dakika dinlenmek üzere Birleşime ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 17,10 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 17,80 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Nöcmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Sait Koksal (İsparta). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Müzakereye devam ediyoruz. 

Matrah ve matrahın tâyini 
ON YEDİNCİ MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisinin matrahı iş vasıtalarına ve iş nevile
rine göre takdir olunan «gündelik kazanç» tır. 
Gündelik kazanç, normal bir faaliyet gününde 
yapılan iş karşılığında elde edilen safi kazanç
tır. 

Safi kazancın takdirinde işin nevine ve ma
hiyetine göre bir yılda çalışabilecek iş günleri 
de nazara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci madde olarak yeni bir şekil teklif 
edilmektedir : 

Yüksek Başkanlığa 
Esnaf Yergisi Kanunu tasarısının 18 nci 

maddesinde kanuna bağlı cetveldeki tasnifin 
esas olarak almacağı zikredilmektedir. 

19 ncu maddede ise bu cetveldeki pozisyon
ların değiştirilmesi ve icabında yeniden pozis
yon ilâvesi için Maliye Bakanına yetki veril
mektedir. 

Bu iki madde arasındaki tezadın izalesi için 
18 nci maddeye bağlı cetvelin kanundan çıka
rılmasını ve bu cetvelin tanzim işinin Maliye Ba
kanına bırakılmasının daha uygun ve pratik 
olacağı düşünülerek 18 nci maddenin aşağıdaki 
şekilde tesbit edilmesini ve 18 nci madde bu 
şekli aldıktan sonra lüzumu kalmıyan 19 ncu 
maddenin de kaldırılmasının uygun olacağını 
arz ve teklif ederim. 

Konya Milletvekili 
Jtr Mitat Şakir Altan 

Gündelik kazancın takdiri 
ON SEKİZİNCİ MADDE — Gündelik ka

zanç, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek iş 

cetvellerinde tesbit olunacak iş nevilerine göre 
ve Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre tak
dir olunur. 

BAŞKAN — Mitat Şakir Altan'm değiştir
gesini Komisyon kabul etmiştir. Okunan madde 
tadil edilen şekildir. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Verginin nispeti 
ON DOKUZUNCU MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisi gündelik kazancın yılda 12 katıdır. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

En az miktarlar 
YİKMlNCl MADDE — 19 ncu maddede ya

zılı nispet üzerinden hesaplanan Gezici Esnaf 
Vergisi aşağıdaki miktarlardan az olamaz: 

Lira 

Nüfusu 100 000 den fazla olan yerlerde 
çalışanlar 36 
Nüfusu 20 001 - 100 000 olan yerlerde 
çalışanlar 24 
Nüfusu 10 001 - 20 000 olan yerlerde 
çalışanlar 18 
Nüfusu 2 000 - 10 000 olan yerlerde 
çalışanlar 15 
Nüfusu 2 000- den aşağı olan yerlerde 
çalışanlar 12 

Taşıt işletenlerin en az vergilerinin teshi
rinde taşıtın kayıtlı olduğu belediyenin veya 
bağlı olduğu limanın nüfusu esas tutulur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergi tarhı 
1. Tarh yeri 

YİRMİ BlElNCl MADDE — Gezici Esnaf 
Vergisi: 

1. Mükellefin ikametgâhının bulunduğu ye-
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rin vergi dairesince, ikametgâh yerinde tarhi-
yat yapılmamışsa çalıştığı yerin vergi daire
since ; 

2. Deniz veya kara taşıtları için bunların 
mensup oldukları liman ve belediyelerin bulun
duğu yerin vergi dairesince; 
tarh edilir. 

Ayni kimse tarafından işletilmekle beraber 
ayrı ayrı liman ve belediyelere kayıtlı olan ta
şıtlar için ayrı ayrı vergi tarholunur. 

BAŞKAN —• Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. Tarhiyatm muhatabı 
YÎRMÎ ÎKÎNCÎ MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisi bu işlerle bilfiil iştigal eden gerçek ki
şiler namına tarhedilir. 

Gelir Vergisine tâbi tüccarlar ayrıca gezici 
işlerle uğraşsalar bile Gezici Esnaf Vergisine 
tâbi olmazlar. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Karna mecburiyeti 
YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gezici Esnaf 

Vergisine tâbi olan esnaf, Vergi Usul Kanunu
na göre almak mecburiyetinde oldukları vergi 
ka.rnesiyle her bütçe yılının ilk ayında ve yeni
den işe başlıyanlar işe başladıkları tarihten iti
baren 15 gün içinde bağlı oldukları vergi daire
sine müracaatla vergilerini tarh ettirmeye 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Okunan 23 neü madde Emin 
"Halim Ergun'un değiştirgesâdir, komisyon de
ğiştirgeyi aynen kabul etmiştir. Maddeyi bu şe
kilde oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi 
YÎBMÎ DÖBDÜNOÜ MADDE.— Vergi, 

içinde bulunulan bütçe yılı için yıllık olarak tar
holunur. Şu kadar ki : 

1. Bütçe yılının ortasından sonra işe başlı
yanlar; 

2. Bütçe yılının birinci yarısı içinde işi bı
rakanlar; 

îçin tarholunan yıllık verginin yarısı indiri
lir. Bu takdirde'fazla tahsil edilmiş olan ver
giler müdellellere iade olunur. • 

BAŞK-A.N — 24 ncü madde, aynı suretle, 
Emin Halim Ergim,'un değiştirgesi üzerine ko-
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misyon tarafından kendi metni olarak arzolu--
nuyor. 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edildi. 

Verginin ödenmesi 
YÎRMÎ BEŞİNCt MADDE — Mükellefler, 

Gezici esnaf Vergisini her bütçe yılının ilk ayın
da, yeniden işe başlıyanlar, işe başlama tarihin
den itibaren 15 gün içinde ödemeye mecbur
durlar. 

BAŞKAN — Bu maddede aynı şekilde Emin 
Halim Ergun'un değiştirgesi üzerine komisyon 
tarafından kendi metni olarak arzolunuyor. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

Verginin mahsubu 
YÎRMÎ ALTINCI MADDE — Aynı işi hem 

sabit iş yerinde ve hem de gezici olarak yapan 
esnaftan Gezici İşler Vergisi alınmaz. Taşıma 
vasıtası işletenlerin ayrıca sabit iş yeri bulun
duğu takdirde gezici iş ve sabit iş yeri için ayrı 
vergi tarhedilir. 

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

Nüfus esası 
YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — Bu kanunda 

sözü edilen nüfus miktarı belediye ve köy sınır
ları içindeki nüfusu ifade eder. Sabit iş yeri 
olan esnaf için yeni sayım neticelerinin Hükü
metçe ilân olunacağı takvim yılı ve gezici esnaf 
için bütçe yılı sonuna kadar son nüfus sayımı 
neticelerine itibar olunur. 

Sayım zamanında geçici olarak belediye veya 
köy hudutları içinde bulunan askerî birlikler bu 
kanuna göre nüfus miktarının hesabında naza
ra alınmaz. 

BAŞKAN — Bu da Emin Halim Ergun'un 
değiştirgesi üzerine Komisyon tarafından kendi 
metni olarak arzolunuyor. 

Kabul edenler ... Etmiyenler. ... Kabul edil
miştir. 

Son h ü ^ n ü e r 
1. Kaldırılan, h$k$mler 

Y$$Mt SEKİZİNCİ M A İ ^ E — Gelir Ver
gisi Kanununun İ08 nci maddesiyle yjtrifr^üfcten 
kaldırılan hükümlerden ayrıca, bu kanuna uy-
mıyan sair bütün hükümler de yürürlükten 
kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN— Maddeyi kabul edenler ... Et- I 

miyenler ... Kabul edildi. 

Esnafın 1949 takvim ve gezici esnafın da 1950 
Bütçe yılı vergileri 

GEÇİCİ MADDE 1. — Gelir Vergisi Kanu
nunun geçici 1 nci maddesi hükümleri bu kanu
na tâbi mükellefler hakkında da uygulanır. Ger 
zici esnafın 1950 Bütçe yılındaki faaliyetlerine 
ait vergileri eski hükümlere gör alınır. 

BAŞKAN — Bu madde de, aynı suretle Emin 
Halim Ergun'un değiştirgesi üzerine Komisyon 
tarafından kendi metni olarak arzolunuyor. 

Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edildi. 

28 Şubat 1947 den sonraki kiralar 
GEÇtCt MADDE 2. — Bu kanunun 4, 5 ve 6 

ncı maddeleri hükümlerinin uygulanmasında 
iratları 28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest 
kiralara göre takdir edilmiş olan iş yerlerine ait 
kiralar Millî Korunma Kanunu ile iş yerlerine ı 
ait kiralar üzerine konmuş olan takyitlerin kal
dırıldığı yılı takibeden ikinci yıl sonuna kadar 
% 35 noksaniyle almır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler... 
Kabul edildi. 

1 Ocak 1940 dan evvel ve 28 Şubat 1947 den 
sonra konulan iratlar 

GEÇtCt MADDE 3. — Millî Korunma Ka
nuniyle iş yerlerine ait kiralar üzerine konulan 
takyitlerin kaldırıldığı yılı takibeden ikinci yıl 
sonuna kadar bu kanunun 4, 5 ve 6 ncı madde
lerinde sözü edilen gayrisâfi iratların hesabın
da: 

a) 1 Ocak 1940 tarihinden evvel takdir edil
miş olan iratlar % 50 fazlasiyle; 

b) 5020 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
28 Şubat 1947 tarihinden sonra serbest kiralara 
göre takdir edilmiş olan iratlar % 35 noksaniyle 
nazara alınır. 

BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2. Yürürlük 
YÎRMÎ DOKUZUNCİU MADDE — Bu ka

nun 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Değiştirge yoktur. Maddeyi 

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

3. Kanunu yürütmeye memur olanlar 
OTUZUNCU MADDE — Bu kanun hüküm- | 
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lerini Maliye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edildi. 

Tasarının tümünü açık oyunuza arzediyorum. 

4, — Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri Ka
nuni» tasarısı ve Tarım ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/483) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen? 
CEMİL ÇALGÜNER (Denizli) — Sayın ar

kadaşlarım, görüşülmekte olan Kanun tasarısı 
bütün Türk çiftçisini yakından ilgilendirmek
tedir. istihdaf ettiği gaye, Türk çiftçisinin muh
taç olduğu tohumluk ve damızlığı üreterek 
köylünün eline geçmesini sağlamaktır. 

Memleket ölçüsünde önem taşıyan bu tasarı
yı huzurunuza getirdiğinden ötürü, Hükümete 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kadar önemi bu
lunan tasarının mahiyeti, maksat ve gayesi hak
kında sizleri sıkmamak ve müsamahanızı suiis
timal etmemek kayıt ve şartı altında şahsi gö
rüş ve düşüncelerimi arzetmek isterim. 

Yalnız durumu vazıh olarak belirtebilmek 
için tasarının Umumi Heyete gelinciye kadar 
geçirdiği safhalar hakkında kısaca izahatta 
bulunmayı faydalı telâkki etmekteyim. 

Eğer yanılmıyorsam müzakere konusu olan 
tasarı Tarım Bakanlığında Sayın Tahsin Çoş-
kan tarafından hazırlattırılmış ve Sayın Ca-
vid Oral tarafından Hükümete sunulmuştur. 
Sayın Tarım Bakanı Cavid Oral'm Hükümete 
sevkettiği bu tasarıda kuvvetli esbabı muci-
beler serdedilerek, katma bütçeli bir teşekkül 
olarak kurulması arzu edilmiş ve fakat Kabine
den İktisadi Devlet Teşekkülü olarak çıkmış 
ve Meclise, Tarım Komisyonuna bu şekli ile 
yollanmıştır. Tarım Komisyonu, Devlet tirnek 
ve üretim çiftlikleri namı altında . kurulması 
istenen bu yeni teşekkülün istihdaf ettiği ga
yeyi göz önünde tutarak, gerek Tarım ve gerek
se Maliye Bakanlarının ve mümessillerinin de 
fikirlerini alarak bu teşekküle katma bütçe ile 
idaresinin daha muvafık olacağı kanaatine var
mış ve ittifakla tasvip etmiştir. 

Tarım Komisyonunun gerekçesinden bir par
ça ölçüyorum: 

[1] 249 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Netice olarak komisyonca bir Su Komisyonu 

teşkil edilmiş, diğer taraftan Maliye ve Tarım 
Bakanları komisyona davet edilerek bu husus
taki komisyon görüşleri kendilerine bildiril
miştir. Her iki Bakan komisyonun görüşlerine 
katıldıklarını bildirdiklerinden Maliye ve Mali
ye Bakanlıkları uzmanlarının da maliye mevzu
at çerçevesine intibak ettirmek suretiyle (Dev
let Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü) nâmı altında bu tasarı yeni baştan ha
zırlanmıştır.) 

Tarım Kosimyonundan Bütçe Komisyonuna 
giden tasarı orada müzakere edilirken yemden 
kurulacak müessesenin tekrar İktisadi Devlet 
Teşekkülleri karakterini taşıması uygun görül
müştür. Tarım Komisyonunun gerekçesinde de 
belirtildiği üzere tamamiyle âmme hizmeti gö
recek olan bu yeni teşekkülün iktisadi teşekkül 
olarak yaşamasına imkân göremediğim içindir 
ki, her âmme hizmeti gören teşekkül gibi bunun 
da mülhak bütçe ile idare edilmesinde fayda 
ummaktayım. Bunu Tarım Bakanının Hüküme
te sunduğu gerekçesinde bulmak mümkündür. 

Müsadenizle bu tasarının bir kısmını aynen 
okuyacağım : 

(Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun İkti
sadi Devlet Teşekkülü hüviyet ve bünyesinde 
bulunması ve sevk ve idaresinde tedbirli ve ba
siretli bir tacir gibi hareket edilmesi tabiî bu
lunduğu ana kanunun âmir hükümleri muk-
tazasindan olması dolayısiyle örneklik ve 
kılavuzluk vazifelerini bizzarur lâyıkı ile 
başaramadığı gibi tohumluk ve damızlık 
meselelerinde de müessir bir rol oynı-
yamamıştır. Zirai Kombinalar Dairesine gelin
ce, bu teşekkül de esasen harb yıllarının zaru
retleri neticesi verilen vazifeler dolayısiyle ilk 
fresisindeki maksat ve gayeden ayrılmak zorun
da kalmış ve haddizatında bugün için geçici bir 
teşkilât mahiyetini arzetmekte bulunduğundan 
bu kurula da y^eni ve sürekli bir hüviyet ver
mek zamanı gelmiştir.. 

Yukardan beri arzedildiği üzere memleket 
çiftçiliğinin tohumluk ve damızlık ihtiyacını 
sağlamak ve tarım alanında örneklik ve kıla
vuzluk .etmek gibi hizmetlerin, mahiyetleri ica
bı, daha ziyade kâr kasdının müessir bulundu
ğu-bir idare sistemi ile telifine imkân olamıya-
cağı aşikârdır. Bu itibarla sözü geçen teşekkül
lerin bu bakımlardan ve Devletin kâr maksadı 
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ile ziraat yapmıyacağı umdesinin ışığı altında 
yeni baştan teşkilâtlandırılması zarureti hâsıl 
olmaktadır. Böyle bir zaruret muvacehesinde 
başvurulacak yegâne esaslı tedbir iki teşekkü
lün birleştirilerek İktisadi Devlet Teşekkülle
rinden ayrı ve örneklik ve üreticilik gayesiniu 
gerçekleştirilmesine daha elverişli bir bünye 
halinde yuğrulmaları icabetmektedir. Bu suret
le sözü geçen iki teşekkülün gerek hususi bün
ye ve kuvvetlerinin bölünmüş olması yüzen
den lâyıkiyle gerçekleştiremedikleri ana mak
sat ve gayelerinin çok daha kuvvetli ve geniş 
imkânlara sahip yeni bir teşekkül halinde ba
şarı ile yürütmeleri temin edileceği, bu birleş
me dolayısiyle bilhassa kadro ve idare masraf
larında esaslı tasarruf sağlanmış olacaktır. İli
şikte sunulan tasarı bu maksatlarla ve çiftçile
rimizin istihsal güçleri, çalışma ve yaşayış tarz 
ve seviyeleri üzerinde çok müspet ve hayırlı te
sirler yapacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. 

Simdi sayın arkadaşlarım; Tarım Baikanlığı 
tarafından Hükümete sunulmuş olan tasarı 
doğrudan doğruya, gerek. Devlet Ziraat İslet
meleri ve gerek Zirai Donatım Kurumundan 
müteşekkil olarak, yeni kurulacak olan bir te
şekkülün İktisadi Devlet Teşekkülü olarak ya
samasına imkân görmediğini ileri sürerek doğ
rudan doğruya mülhak bütçe ile idaresi istih
daf edilmektedir. 

Bu itibarla bahis mevzuu olan tasarı B. M. 
Meclisine sunulmuş ve Tarım Komisyonuna ha
vale edilerek İhtisas Komisyonu olan Tarım Ko
misyonu bu tasarı üzerinde bir hayli inceleme
ler yanmış ve son olarak da bunun mülhak 
bütçe ile idare edilmesini faydalı görmüştür. 

Âmme hizmeti gören bir müessesenin bir 
taraftan kazanç getiren bir müessese halinde ça
lışması, di *er taraftan âmme hizmeti görmesi ih
timali olmadığından, Tanm Komisyonu tetkik 
neticesinde ittifakla mülhak bütçe olarak idare 
edilmesini tasvip etmiş bulunmaktadır. Ben de 
şimdi Tarım Komisyonunun Yüksek huzurunuza 
sunulan kısmının huzurunuzda görüşülmesini 
teklif ediyorum. Bu hususta 82 arkadaştan müte
şekkil bir önerge hazırladık: Bu önergeyi de tak
dim ediyorum, takdir Yüksek Meclisindir. 

TARIM BAKANI CAVİT ÖRAL (Niğde) — 
Muhterem arkadaşlarım, Büyük Meclisin .müza
kere ve münakaşasına başlamış buİunduğiı Devlet 
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öröek ye Üretme çiftlikten gerçekten memleketi
mizin ziraat hayatında istihsalin artışında ve eko
nomik gelişmemizde hayırlı ve faydalı bir rol 
oynıya'Gağma.'hiç. şüphe yoktur. Memleket ziraa-
tini kül halinde göz önüne getirecek olursak bu
günkü durumu teknik ve ileri ziraat memleketle
riyle mukayese etmeye imkân yoktur. Memleket 
zîraatini ilerletmek için zaman faktörünün büyük 
bir rol oynadığı göz önünde tutulurken diğer ta
raftan da Devletin bu sahada yardımcı ve koru
yucu rol oynaması kadar tabiî birşey tasavvur 
edilemez, tşte bu düşünce ve bu maksatladır ki, 
Hükümetiniz, dejenere olmuş tohumlukların 
ıslahını/ damızlığın artışını memleketin mmtaka 
hususiyetlerini göz önüne getirerek fidanlık ku
rulmasını nazarı dikkate almış ve bugün mevcut 
olan Devlet Ziraat îşletmeleri ile Zirai Kombi
naları birleştirmek suretiyle ortaya koymak iste
diğimiz ve kurmak istediğimiz bu yeni müessese
nin tasarısını Yüksek Huzurunuza sunmuştur. 

Rayın arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Devlet 
Ziraat İşletmeleri 19.37 yılında Büyük Atatürk'
ün çiftliklerini Hazineye bağışlam asiyle 1938 de 
3308 sayılı Kanunla kurulmuş bir müessesedir. 
"Rize Çay Fabrikası, Pazar Elma Kurutma Fabri
kası, Nevşehir Şarap Fabrikası, ve bunun dışın
da 460 bin küsur dekarlık arazisiyle bu müessese 
şimdiye kadar varlık göstermiş ve bu hususta 
memlekete faydalı olmuştur. 

Keza çiftçiye yardım etmek ve örneklik yap
mak maksadiyle kurulan Zirai Kombinalar da 
1938 den sonra istihaleler geçirerek 1940 da bu
günkü şeklini almış ve 3780 sayılı Kanunla is
tihsal hayatımıza karıştırılmıştır. Şimdi bu ka
nun ikisini birleştirmek suretiyle yeni hüviye
tini onlara verecek ve memleketin cidden muh
taç olduğu tohumluk, damızlık ve fidanlık işi
ni halletme işini görecektir. 

Arkadaşlarım, memleketimizin her yıl 
1 300 CfOO' ton töhuriıhıfa ihtiyaç vardır, Bila
istisna, açıkça huzurunuzda; söylemek mecburi
yetindeyim ki memleketimizde iyi evsafta ve 
iyi kalitede bir tohumluk kalmamıştır. Tohum
larımız tamamiyl e-soysuzlaşmıştır. Şu halde bu 
memlekette' istihsali- artırmak için her şeyden 
evvel tohumluk meselesini esaslı bir dâva ola
rak ele almak lâzımdır. Hükümetiniz, yapmış 
olduğu hesaplara göre, Zirai Kombinalarla Dev
let Zkaat İşietmelerijslfcn doğacak bu müesse-

luk tohumluk istihsal edeceği kanaatindedir. 
Buna serbest tohumluk yapmak istiyen müstah-
sıllanmızı da katacak olursak 3-5 yıl içinde 
memleketin her yıl muhtaç olduğu 130 bin to
nun % onunu teinin etmek suretiyle 10 sene zar
fında memleket tohumluğunu baştan aşağı de
ğiştirmek imkânlarını düşünmekteyiz. 

Bu yeni müessese, mevcut olan ıslah istas
yonlarımızda yetiştirilen istihsal edilen elit to
humlukları alacak, üretecek ve şimdiye kadar 
olduğu gibi bir ticaret kastiyle Toprak Mah
sulleri Ofisine satmıyaeak; bunu doğrudan doğ
ruya kapalı torbalar içinde yine ofis kanalı ve 
Ziraat. Bankası yasıtasiyle tohumluk olarak çift
çiye intikal ettirecektir. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlar, kanunun ga
yet hayırlı ve iyi bir maksatla hazırlanmış ve 
yüksek tasvibinize sunulmuştur. 

Arkadaşlarım; bu kanun İktisadi Devlet Te
şekkülü şeklinde hazırlanmıştı ve Tarım Komis
yonuna bu şekilde sunulmuştu. Kanun Tarım 
Komisyonunda müzakere edildiği esnada ben
deniz hasta olduğum için müzakerelerde bulu
namadım. Yüksek Komisyon bu kanunu incele
dikten sonra bunun İktisadi Devlet Teşekkülü 
olmasından ise katma bütçeli bir idare olması
na karar vermiş ve bir su komisyon teşkil et
miştir. Şüphe yok ki. Bakan olarak komisyo
nun vermiş olduğu bu karara uyduk ve incele
melere başladık. Bu tasarı 30 Kasım 1948?. ta
rihinde büyük Meclise sunulmuştur. Arkadaş
larım. o zamandan bu zamana kadar şöyle böy
le beş ay müddet içinde bu tasarı gerek komİR-
yonnn tesbit etmiş olduğu su komisyon tara
fından, gerekse Maliyenin ve Tarım Bakanlığı
nın uzmanları tarafından uzun uzadıya ince • 
lenmistîr. Birçok münakaşalarda bizzat Mali-
ve Bakanı arkadaşımla ben de bulundum. îsin 
azmeti, mevzuun ciddiyeti bizi birçok mevzuat 
güçlükleriyle karşılaştırdı. Bizzat Tarım Ko
misyonunun istediği kadroları bile çıkarmak 
imkânı hâsıl olmadı. 

(?ök dar hareket etmek mecburiyetinde kal
dık ve nihayet son günü Maliye Bakanı arîça-
daşımla bizzat uzmanların da bulunduğu bir 
sırada bu kadar büyük ve geniş bir sermaye ile 
ortaya' konulan bu müessesenin katma bütçe ol
madan ziyade İktisadi ' Devlet Tevekkülleri 
manzumesine girerse daha serbest hareket ede-
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B : 100 3.6 
< kararlaştırdık. Fakat tasarı 'Sarım Eomisyo-
iiû»da tam şeklini almış gibi idi. Ye konuşu
lacak birkaç maddesi kalmıştı. Komisyon bu 
maddeler üzerinde, konuştu ve Bütçe Komisyo-
ırana havale etti. Benim orada yeniden bir tek
lifte bulunmam lüzumsuz olurdu. Tasarı Bütçe 
Komisyonuna gittiği zaman Bütçe Komisyonu 
bu tasarının, Hükümetin teklif ettiği gibi, ik
tisadi Devlet Teşekkülü metnini müzakere et
meyi daha muvafık buldu ve bugünkü realite
ye uygun olacağını tebarüz ettirdi. 

Yüksek Komisyonun bu temayülü karşısın
da biz bir aksülâmcl göstermedik ve Komis
yon da, Hükümetin teklif etmiş olduğu tasarı
nın müzakere edilmesini kararlaştırdı. 

Arkadaşlar bu suretle Tarım Komisyonu ile 
Bütçe Komisyonu arasında bir prensip farkı 
ortaya çıktı. Görüşüme göre bu fark bir şekil
den ibarettir. 

Tarım Komisyonu diyor ki, tohum meselesi, 
tohum dağıtma işi bir âmme işidir. Şu halde 
bunun katma bütçeli olması lâzımgelir. Çünkü 
3460 sayılı Kanunun şümulüne giren İktisadi 
Devlet Teşekkülü basiretli bir tüccar kafası ile 
çalışmayı şart koşmaktadır. Şu halde âmme 
hizmeti ile kazanç düşünen veya basiretli bir 
tüccar gibi çalışma mecburiyeti koşan bir te
şekkül arasında tezat vardır. 

Sonra yine diyor k i ; çok mühim olan bu 
müessee zarar etiği zaman katma bütçe olmaz
sa Hükümet bunu nazarı dikkate almıyabilir 
ve ilerde kuraklık ve felâketli senelerde bu 
müessese yıkılmaya mahkûm olur. 

Buna karşı Bütçe Komisyonu diyor ki ; bu 
teşekkülün âmme vazifesi görmesi işletmecilik 
karekterini ihlâl etmez. Rasyonel çalışma ran-
tablite kaidelerine uyarak iş görmeyi berta
raf etmez. Bu şartlarla âmme hizmeti görmeyi 
de bir mâni teşkil etmez. O halde daha yeni bir 
karekter taşıyan İktisadi Devlet Teşekkülü man
zumesine girmesinde fayda vardır. Gerçekten 
arkadaşlarım, Tarım Komisyonundan çıkıyor 
Bütçe Komisyonunda bu şekilde karar verildiği 
zaman benim de içimde bir burgu vardı. Bu mü-
müessese kuraklık ve felâketli senelerde zarar 
edecek olursa ve bunun zararları nasıl telâfi edi
lecektir? Fakat arkadaşlar Bütçe Komisyonu işi 
daha geniş aldı ve Tarım Komisyonun da iste
diği ve onu tatmin eden şu şekli gösterdi. Size 
maddeyi aynen arzedeyim: 
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humluk, daıaizlık ire fidanları Tarım SakaaJoğı-
nan hölirteeeği esasiar dairesinde peşin para 
veya taksitle yahut trampa suretiyle aatarv» 

Taran Bakanlığmea bu esasların bel&tüme-
sinde kurumun umumi zarara uğramamam-göz 
önünde bulundurulur. Lüzum ve zaruret- halin
de bir hesap devresi içinde umumi zararı intaç 
edecek mahiyette fiyat belirtmelerinde önelden 
Bakanlar Kurulu kararı alınması-sattır. 

Bakanlar Kurulunca 'belirtilecek esaslara gö
re maliyetten aşağı yapılan satışlar yüzünden 
hâsıl olacak zarar ertesi yıl TaTim Bakanlığı 
Bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 

Demek ki, Tarım Komisyonumuzun istemiş 
olduğu bu zara,r meselesini Bütçe Komisyonu 
tamamiyle karşılamış ve bu maddeyi buraya 
koymakla böyle her hangi bir zarar tehlikesini 
ve bu kurumun endişeli bir vaziyete düşmesini 
bertaraf etmiştir. 

Diğer bir şey; Tarım Komisyonu diyor ki, 
âmme hizmeti görecek bu müessese 3460 sayılı 
Kanuna göre hareket edeceğine ve çalışacağına 
göre yalnız kâr kastı güdecek, bu işte, bu dâ
vada en mühim rolü olan Tarım Bakanlığının, 
üzerinde bir yetkisi, bir tesiri bulunmıyacaktır. 

Buna karşı arkadaşlarım, Bütçe Komisyonu 
şu maddeyi koymakla işi kökünden halletmiş 
bulunmaktadır. 

«Madde 3. — İkinci maddeye giren konu
lara ilişkin işlerde Tarım Bakanlığı, gerekli gö
rürse doğrudan doğruya kuruma direktif verir. 

Tarım Bakanlığı, Kurumun bütün iş ve iş
lemlerini her zaman teftiş ettirebilir.» 

Arkadaşlar, görüyorsunuz ki ; bu tasarı bu
gün mevcut olan İktisadi Devlet Teşekküllerin--
den çok daha farklı bir hususiyet ve karekter 
arzetmektedir. O da mevzuun ehemmiyeti ve bu 
müessesenin göreceği umumi hizmeti göz önün
de tutularak, Tarım Bakanlığına bu müessese
ye istikamet vermek, direktif vermek onu teftiş 
ettirmek salâhiyeti verilmiştir. 

Şu halde bu müessese Tarım «Bakanlığının 
emri ve direktifi ile yürüyecek demektir. Bun
dan da sarfı nazrar edelim. ' 

Arkadaşlarım; bugün mevcut ikt isadi Devlet 
Teşekkülleri içinde âmme .hizmeti^gören ve-ia-
kat 3460 sayılı Kanunun şümulü dâhilinde.ça
lışan müesseselerimiz yok mudur? Vardır. £şte 
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Kömür müessesesi. Âmme hizmeti gören bir 
müessesedir ve yıllardan beri de zarar etmekte
dir. Fakat bunun zararlarını Hükümet karşıla
mış ve daima da karşılamaktadır. İşte Zirai 
Donatım Kurumu; bu kurum bugün kendi ken
dine ve kendi arzusu ile hareket eden bir mü
essese midir? Bu kurum Tarım Bakanlığının 
göstermiş olduğu yolda ve istikamette yürümek
tedir. 

Demek ki; bu müessesenin 3460 sayılı Kanu
nun şümulü dâhilinde çalışması ve âmme hiz
meti görmesi buna hiçbir suretle mâni değildir. 

Sonra arkadaşlarım; iktisadi Devlet Teşek
külleri olsun, katma bütçeli olsun, nihayet bir 
şekilden ibarettir. Dünyanın en iyi kurulmuş 
bir müessesesinin başına iyi kabiliyette, ehliyetli, 
iyi yetişmiş insanlar getirmezseniz, o müessese 
bir gün mahvolup gider ve yine iyi kurulmamış 
bir müessese görürsünüz, birçok başarılar gös
termiştir ve şunu bilhassa ilâve etmek isterim 
ki; köy dâvası, köy kalkınması, memleketin is
tihsal mevzuu hangi parti, hangi Hükümet ta
rafından ihmal edilebilir? Memleketin kahir 
ekseriyetini teşkil eden bu kütleyi hangi Hükü
met ihmal edebilir? Memlekete tohumluk yetiş
tirecek, iyi kalitede damızlık yetiştirecek bir 
müessese her hangi bir kuraklık karşısında fe
lâkete uğrıyacak, zarar görecek ve Hükümet 
bunu nazarı itibara almıyacak, buna yardıma 
koşulmıyacak ve bu müessese mahvolacak. Ben 
o kanaatteyim ki, bundan sonra bunu ihmal 
edecek herhangi bir Hükümet ve parti iktidarda 
bir dakika bile duramaz. Şuhalde realite bu 
kadar açıkken ve Bütçe Komisyonu da Tarım 
Bakanlığına bu kadar imkân vermişken bu ta
sarının reddi için konuşmak bilmiyorum ne de
receye kadar doğru olur? (Reddini istiyen yok 
sesleri). Komisyon için soyuyorum. 

Ben öyle zannediyorum ki, üçüncü ve dör
düncü madde Tarım Komisyonumuzun da iste
miş olduğu şeyleri temin etmiştir. Onları da tat
min ettikten sonra bize daha iyi çalışma, daha 
rasyonel ve rantabilite kaidelerine uyarak ça
lışma imkânını veren Bütçe Komisyonunun ta
sarısını ve dolayısiyle Hükümet tasarısını ka-
Dul etmek işin mahiyeti ve karakteri bakımın
dan çok hayırlı olacaktır. Ben, bu hususta ih
tisasına hürmet ettiğim kıymetli Tarım Komis
yonunun müsamaha göstererek buna katılmasını 
rica ederim. (Doğru, doğru sesleri). 
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TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAHMİ 

KÖKEN (izmir) — Efendim, Tarım Bakanı ar
kadaşımız, noktayı nazar farklarını bir şekil 
farkı diye tavsif ettiler. Bendeniz şimdi arzede-
ceğim hususlarla bunun yalnız şekli meselesi ol
madığını arzetmeye çalışacağım ve ihtilaflı olan 
mesele yalnız zararın telâfisi de değildir. 

Bir kanun yapıyoruz. Bunun; esaslı, devamlı 
ve bu milletin ziraatinin kalkınmasında hayati 
ehemmiyeti nispetinde kuvvetli ve sarsılmıya-
cak bir kanun olması lâzımdır. 

Sayın Bakan teftiş ettiririz, buyurdular. Bu 
zaten bugün de mevcuttur. Teftiş edilir, mu
rakabe edilir, direktif de verilir ama düne ka
dar Devlet Ziraat işletmelerinin geçirdiği acı 
safhaları arkadaşlarıma arzederek vaktinizi 
kaybettirmek istemem. Senelerce oralarda ça
lıştık, fakat hiçbir zaman bunların sermayesi 
zarar vaziyetleri, memlekete hadim olma vasıf
ları elde edilemedi. Bundan sonra belki bu ha
talar tashih edilir, fakat hayatta tecrübenin de 
çok kıymeti vardır. 

Bu kadarcık bir izahattan sonra not ettiğim 
birkaç noktayı arzedeceğim : 

iktisadi Devlet Teşekkülleri şahsiyeti hük-
miyeyi haiz, idari malî muhtariyeti haiz mes
ulleri idare heyetleri ve umumi heyet olan mü
esseselerdir. Kanunun esası, ruhu budur. Baş
bakan namına Umumi Heyete Riyaset eden Ti
caret Bakanı arkadaşımız bir bilançonun mü
zakeresi sırasında vekilden sual sormak istedi
ler. Vekil orada yoktu. Ne hacet, dediler, bu
nun mesulleri idare heyetidir ve bu Umumi He
yettir, idare heyetinden sorunuz. Mesul odur, 
bakan değildir. Çünkü bakan sözü ile hareket 
edecekse ve onun salâhiyeti yoksa onun mânası 
yoktur, kaldıralım, idare heyeti teşkil ediyo
ruz bir de umumi heyet teşkil ediyoruz. Ama 
salâhiyet bakanın olsun, böyle birşey olmaz. 

Diğer iktisadi Teşekküller, krom satar, ba
kır satar, demir satar, büyük iktisadi işler gö
rür, işlerinde kâr kastı arar. Bunların iktisadi 
düzen ve iktisadi işlemleri esasını havi olması 
icabeder. Ziraat tamamiyle ayrı bir iştir. Mem
leketin kalkınması için Devletin bütün varlığı» 
ile üzerinde durması lâzımdır. Yalnız âmme hiz
meti görür. Bu hale göre ziraat en mühim bir 
âmme davasıdır, idare heyetinde 3 ziraat me
muru bulunacaktır. Bunlarla vekâlet arasında 
çıkacak ihtilâflar işleri aksatır. Bu âmme hiz-
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metini, harice krom, bakır, demir satan veya
hut dâhilde kâğıt, mensucat satan müesseselerle 
bir tutmak doğru olmaz. 

Bu müesseseler tohum, hayvan, meyva ıslah 
istasyonlarının bir temadisidir. Aynı gayenin 
iki koludur, birbirinden ayrılamazlar. Çeşitli 
zirai müesseselerde ve haralarda ve vekâletteki 
muhtelif ziraat şubelerindeki pek çok mütehas
sısların ihtisaslarından daima faydalanmak ve 
onların teknik kontrolü altında bulunmak za
ruridir. Onun için üretme müesseselerinin doğ
rudan vekâlete bağlanması şarttır. Aksi halde 
fidanlıklar, haralar, ıslah istasyonları başka 
bir idareye; üretme işleri başka bir şekil idare
ye tâbi olursa aralarında anlaşmazlıklar olur. 
Hele tatbikatta çok hatalara sebebiyet verir. 
Donlara, kurağa, nebati hastalıklara mukavim, 
erken yetişen iyi cins tohumlar, meyva fidanları 
yetiştirmek ıslahcılarla devamlı ve sıkı alâkalı
dır. Bu evsafta tohumlar, fidanlar bulacak
tır. Üretme çiftliklerinin tecrübe ve aldıkları 
neticeler ancak ıslahcı mütehassısların elinde 
inkişaf ve tekemmül eder. 

Devletin zirai kalkınmasındaki bu en mühim 
meseleyi iktisadi teşekkül haline sokmak, zi
raat siyasetini üç mütehassıs ziraatçinin eline 
bırakmak olur, teknik bilgi ihmale uğrar. Ta
rım Bakanlığı sahası bütün vatanı kaplıyan ana 
ziraat dâvalarımızı ele alan bir müesseseyi nasıl 
bırakır? Yalnız direktif ile nasıl iktifa eder? 
Yeni birşey yapmıyoruz, yapılmakta olan işleri 
genişletiyoruz. Halen Arif iye, Niğde, Mersin ve 
daha memleketin birçok yerlerinde meyva is-
tasvonları, hem ıslah, hem de üretme ile meş
guldürler, fidanları piyasaya satmazlar, çift
çilere verirler Adapazarı; hububat patates, mı
sır istasyonu ve diğerleri de böyledir, arazi dar 
olduğundan ihtiyacı karşılıyamamaktadırlar. Bu 
kanunla bu araziyi ihtiyaca yetecek kadar ge
nişletiyoruz, haralar ve inekhane, depolar aynı 
hizmetleri görürler ve birer işletmedirler. 40 bin 
köyümüzü, 120 milyon dönümlük ziraatimizi, 50 
milyon hayvanımızı göz.önüne alarak geniş, 
esaslı hamle yapıyoruz. Pamuk tohumundaki 
muvaffakiyet meydanda. Ben bundan dolayı Zi
raat Bakanı arkadaşıma çok teşekkür ederim. 

Ziraat aletleri darasında memleketi kalkın
dıracak adımlar atılmıştır, ele alınmıştır. 

Şimdi de tohum meselesini ele alıyorlar, 
bunda da muvaffak olurlarsa su işleri, kredi iş-
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leri. ilerde de gübre işini halledeceğiz. Çok ge
ri kaldığımız zirai istihsalde bu gibi çeşitli mev
zuları halledemiyecek olursak dünya rekabeti 
karşısında ezilmek tehlikesine mâruz kalırız. 

Bir buçuk milyon liralık bütçemizde su işle
rimize, 17 milyon lira ayırabilmişiz. Arkadaş
lar; bu memlekette su dâvası çok mühimdir. 
Zürraımız kuraklıktan, yağmursuzluktan mü
temadiyen şikâyetçidir. Çiftçilerimiz yağmur 
diye her tarafta feryad ediyor. Biz, bire en faz
la beş alıyoruz, ileri memleketler bire 15 - 20 
mahsul alıyor. Biz bir kilo süt alıyoruz, onla
rın inekleri 20, 22 kilo süt verir. 

Bu şerait altında bizim memleketimiz nasıl 
kalkınacak ve dünya pazarlariyle nasıl boy öl
çüşeceğiz. 

Yalnız pamuk meselesinde muvaffak olduk, 
pancar işinde de muvaffak olduk. Pamuk 
işinde iyi tohum ve iyi ziraat sayesinde randı
manımız çoğalmıştır, eğer sulama işini de ba
şarır ve tanzim edebilirsek 1-1,5 milyon balya
ya bu istihsalimizi çıkarabiliriz. Bunlara na
zaran diğer işler tâli kalır, bunları istitraden 
arzetmiş bulunuyorum. 

Hulâsa iktisadi Devlet Teşekküllerinin hali 
hazırla birçok noksanları on bir senelik tecrü
beden sonra anlaşılarak yeni bir kanun hazır
lanması ihtiyacı hâsıl olmuştur. Yarın ne şe
kil alacağı bilinemiyen ve muvaffak olmamış bir 
iktisadi teşekküle bu âmme müessesemizi ver
mekte Komisyonda isabet görmedik. Hâlâ ba
şarılı hizmetlerde bulunan ve Devlet müessese
lerimiz içinde en çok muvaffak olan kombina
ların bu güzel düzenini bozmak tecrübelere 
kıymet vermemek olur 

Bu sebeplerden dolayı Tarım Komisyonu ta
sarısının müzakere olunmasını rica ederim. 

BAŞKAN — "Rsnaf Vergisi tasarısına oy 
vermiyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Tarım Bakam buyurun. 
TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 

— Ben arkadaşlardan sonra konuşacağım. 
BAŞKAN — Eminktin Çeliköz. 
EMÎNÎTTÎN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Sa

yın milletvekilleri arkadaşlarım, bu tasarı Dev
let örnek ve üretim Çiftlikleri Kurumu kurul
ması hakkındadır, ki ; memleketimizi şiddetle 
ilgilendiren bir tesis olacaktır. 
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Kurum, tarım alanında çiftçiye örneklik ve 

öğreticilik etmek daiyesindedir. Tarım denince 
hayvancılığı, ekimi, dikimi bir arada mütalâa 
etmek gerekeceği şüphesizdir. Bu tasarı birinci 
maddesiyle; yurt çaftçiliğinin zirai verimini ar
tırmak, istihsalâtı çeşitlendirmek ve mahsulün 
kalitesini yükseltmek gayesiyle iyi tohumluk, 
damızlık ve fidan ihtiyacını sağlamak için 
«Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu» tesis et
mektedir. Nüfusumuzun yüzde seksen beşi top
rakla meşguldür. Geçimini toprağı ekip biçme
ye inhisar ettirmiş olan halkımızın yüksek ço
ğunluğunu bu tasarı ile kalkındırmak istemek 
şıkları pek aşikâr görülmektedir. Sevindirici 
bir şey. 

Arkadaşlarım, Türk çiftçisi, dünkü bilgi ve 
görgüsüne bağlıdır, sabanına bu suretle yapış
mıştır; toprağı karıştırmakta sonsuz bir gay
retle çalışmasına rağmen, emeğinin tam karşı
lığını alamamakta olduğunu kabul etmek zaru
ridir. 

Toprağa attığının dörtte üçünü, kurda, ku
şa, kayba savuran mütevekkil Türk çiftçisi, an
cak attığının birine karşı, en çok beş alırsa ken
dini bahtiyar saymaktadır. O, ekici olur da bi
lici olmaz. Çünkü mütevekkil ve sahurdur. Böy
le tane kaybı büyük zarar bilinen bu asırda he
sabımıza iyi kayıtlar sayılamaz. Çok zamanlar 
toprağı, tohumu dejenere olmuş çiftçilerin bey
hude çabaladıkları da görülmemiş hallerden 
değildir. Bütün bunların hepsi geleneğe bağlı 
değildir. Bütün bunların hepsi geleneğe bağlı
lıktan, gördüğünden ayrılmamaktan, yeni gös
terişlere, öğretişlere, öğrenişlere sahip olama
maktan doğmadır. 

Bu tsaarı, çiftçiliğin tohum, damızlık ve fi
dan ihtiyacını yüksek vasıflılardan sağlamayı 
temin etmek ve çiftçiye iyi kalitede ve çok mah
sul alabilmek gayesini istihdaf etmektedir. 

Sayın arkadaşlarım, üretme çiftlikleri, ta
rım alanında gereken bütün faaliyetleri, kendi 
çalışmalarına esas tutar ; çevrelerindeki çiftçi
lere örneklik etmeyi şiar edinir. Kurslar açar 
ve hattâ uyandırıcı yayınlar da yapar. Atelye 
ve tamirhanelerinde çiftçinin alet ve makine
lerini bir şey beklemeksizin onarmayı da bu ta
sarının kabul etmiş olmasını çok isterdim. 

• Bütçe Komisyonunun «Devlet Üretme Çift
likleri Kurumu» tesisini kabuliyle Tarım Ko
misyonunun «Devlet Üretme ve Yetiştirme Çift-
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likleri Genel Müdürlüğü» kuruluşu arasındaki 
fark şudur : 

Bütçe Komsyonununki İktisadi Devlet Te
şekkülü halindedir. Ama, Tarım Bakanlığına 
bağlıdır. İkinci maddede, Tarım Bakanlığının 
gerekli gördüğünde, doğrudan doğruya kuru
ma direktif verebileceği yazılıdır. 

Kurumun Tarım Bakanlığınca her zaman 
bütün iş ve işletmelerini teftiş ettirebilmesi 
kayda şayandır. 

Kurum, bütün kombinaları, bütün vecaibi 
ile tevarüs edecektir. Yeni işletmeler de kura
bilecektir, eskilerinden icabedenleri de tasfiye 
edebilecektir, bütün bunlar Bakanlar Kurulun
ca kararlaştırılırsa yapılacaktır. 

işletmeler, Devletin hüküm ve tasarrufu ve 
özel mülkiyeti altındaki arazilerde kurulabile
cektir. 

Kurumun teşekkül tarzına temas etnıîyece-
ğim. Son söz olarak arzetmeme müsaadenizi rica 
ederim : 

Devlet Örnek ve Üretim Çiftlikleri kanun 
tasarısı, toprağı işletmemizde yeni bir merhale 
göstermekte olduğu kanaatini uyandırıyor. 

îlk intikal ve teessüsünde dikkat edilirse, 
çiftçimize büyük faydalar ve örnekler sağlaya
cağına inanıyorum. Bundandır ki; bu tasarıyı 
getir işiyle Hükümete huzurunuzda teşekkürü bit-
borç biliyorum. 

Kardeşlerim, 
Halka doğru gitmek, ona öğretmek istemek, 

istihsalini ziyadeleştirmeye çalışmak, işinde, to
humunda, damızlığında, eline geçirdiği fidanın
da dejenerelik esasını kurutmak, onları dejene-
relikten korumak için alınmak istenen her tedbîr 
bence iyidir. 

Her iyi şey, bu milleti iyiye ve çok daha gü
zele doğru götürecektir. Hepimizin arzusu ve 
didişmesi bundan değil midir"? 

Bu kanun tasarısı ile çiftçinin düşünülmesi 
ve onun emeğinin doğuracağı ürünü soysuzluk
tan ve az verimden kurtarmak gayreti sezinse-
mem, içimin aydınlığını çoğalttı, ferah duydum. 
Bu tasarıdan çiftçimiz için çok hayır umuyorum. 
Sâilerine, âmillerine tekrar teşekkür ederim. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, bedihı gerçeklerdendir ki memleketin 
teknik alanda hızlı yürümesi lâzımdır. Geniş, 
mânada, millî kaderimiz buna bağlıdır. Bunun 
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için de bir mütearife olan hakikattir, devletin 
ziraat sahasında devletçilik yapması zarureti ka
tidir. Bu Devletçilik kâr kastine matuf olmaksı
zın rehberlik, yardımcı ve istihsalcilik şekillerin
de toparlıyabilmz. 

Kombinalar idaresi hakikaten itimadınıza ve 
teveccühünüze lâyık olacak bir şekilde başarmış
tır. Tarım Bakanlığına baktığım kısa zaman 
zarfında yaptığım gezilerde ve daha sonraki mü
şahedelerimde bozkır ortasında hakikaten evvelki 
zamanlarda tasavvuru dahi güç olan şekilde bir 
nevi yeşil cennetin meydana getirildiğini büyük 
iftiharla gördüm. Sonra, memleketin başka yer 
lerinde yani Anadolu'nun göbeğinde yer bulan 
yeşil saha yanında cenupta da geniş bir sahanın 
Devlet eliyle bu hale getirildiğini gördüm. Bu 
kanun vesilesiyle bu kombinaların idaresiyle, 
memlekette bu nevi büyük eserler meydana ge
tiren ziraatçi çocuklarımızın emeklerini övmek 
benim için bir vicdan borcudur. 

Arkadaşlar, uzun münakaşalar yapılabilir.. 
Devlet kendi vasıtalariyle çiftçilik yapsın mı 
yapmasın mı ? Her cihetten münakaşa edilecek 
bu mevzular, nazaridir, doktirinlerdir. Fakat 
kimsenin elinden tarlasını almadan Devletin 
kendi mülkü olan boş tarla ve arazi, ki uzun zu
rnan boş durması da mukadder, araziyi boş bı
rakmak mı iyidir, yoksa Devlet bunları kend' 
vasıtalariyle işleterek boş yer bırakması mı daha 
iyidir? Meseleyi bir de bu cepheden vaz'edince 
elbetteki bütün reyler memlekette boş yer bıra
kılmasın hedefine müteveccih olacaktır. 

Bu itibarla yeni tasarı ne şekil alırsa, alsın, 
Benim Tarım Bakanlığından ve bu kurulacak 
teşekkülden ricam, bu sahadaki istihsale devam 
etmeleri ve memleketin başka sahalarında da boş 
bulacakları araziyi asla boş tutmamalarıdır. 
Arkadaşlar; bunun ehemmiyeti bir taraftan 
harb yılları içinde 90 - 100 bin tona çıkan kü-
çümsenmiyecek bir istihsalden ibaret de değildir. 
Bu sahalar yetişirse, verimli hale gelirse burala
rı az zamanda memleketin iskân sahaları olabilir. 
Memleketin mevcut iskân sahalarında birtakım 
gayritabiilikler, verimsizlikler olduğunu biliyo
ruz. işte yoksul ve bakımsız çocuklar meseelsi, 
İşte memleketin iskân durumunda olduğu vatan
daşları.... Birtakım verimsiz sahaları iskân edile
bilir bir hale koyduktan sonra sosyal hizmetleri
miz de onlardan istifade ettirmek güzel bir iştir. 
Bu takdirde Devletin bu sahaya el atmasını doğ-
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ru buluyorum ve bunda mahzur görmüyorum. 
Hayırlı ve yerinde bir hizmettir. 

| Kombinalar idaresi, Devlet işletmeleri Ku
rumunun vazifeleri, ödevleri ve idealleri arasın -

i da yakınlık vardır, tedahül vardır. Bu itibarla 
bunların birleştirilmesini istihdaf eden tasarıyı 
bir prensip olarak terviç etmekteyim. Tasarru
fa götüren, iş birliğine götüren, mesaiyi rasyonel-

I leştirmeye götüren her şeye taraftar olmamız ta
biidir. Bu suretle teşekkül edecek olan büyük 

I kuruma vrilecek şekil konuşulurken bu şeklin 
adını takmadan evvel işleme şartlarını tesbit et
mekte fayda vardır. Şüphe edilemez ki bu yeni 
kurumun birinci fârik vasfı bu müessesenin bir 
kamu hizmeti müessesesi olmasıdır.. Büyük to
humluk dâvamızı haledecek olan bu müessese 
Devletin âmme hizmetini gören müesseselerin 
başında gelmesi lâzımdır. 

ikincisi; bu müessese, Devlet kesesinden 
büsbütün müstağni düşünülmemelidir, düşünü
lemez. Çünkü istihsal ettiği yeni tohumları, 
maliyet endişesiyle, yüksek fiyatlardan satarsa 
bu suretle elde edilecek olan devletin tasarruf 
edebileceği para kötü tohumlar kullanılmasından 
mütevellit yapılacak zarara nazaran küçük ka
lır. Bu itibarladır ki, bu kurumun hizmetinin 
hızlanması, verimli bir hale gelmesi ve devam 
edebilmesi için zaman zaman ve hattâ ilk zaman
larda devamlı olarak bir subvention vermek lâ-
zımgelecektir. Bundan müstağni kalmmıyacağın: 
zannediyorum. Aksi takdirde bu tohumluklar 
köylüye pahalı bir surette intikal eder ve bütÜL 
istihsalimizin pahalı olması neticesini doğurur. 
Şahsi tecrübelerimden, bilhassa bakan bulundu
ğum zamanlarda edindiğim tecrübelerden istifa
de ederek arzediyorum. 

Bu müessese ile Bakan, Büyük Meclise karşı 
tek mesul olan Bakan arasında çok sıkı bir mü
nasebet olması lâzımdır. Gerek bir iktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelsin, gerek katma bütçeli ol
sun, ne olursa olsun esasta bunu kabul etmek lâ
zımdır. Bu nevi müesseseler; mesul olan Bakan
la kurum arasında zaman zaman millet menfaat
lerini ihlâl eden bâzı hâdiselerin bulunduğu da 
biı gerçektir. Bu itibarladır ki, müstakbel 
kurumun şekli ne olursa olsun Bakanın mesuli
yeti ve Bakanın emri altında bulunması katı bir 
zarurettir. O Bakan da Büyük Meclise karşı, o 
müessesenin vebalini omuzlarında taşımaktadır. 
Bakanın bu kurum üzerinde muhakkak surette 
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geniş salâhiyeti haiz olması zaruridir. 

Arkadaşlar, bu iki müessesenin bütün tesisle
riyle beraber bir araya getirilmesi isabetli ola
caktır, tasarrufu sağlıyacak, personel tasarrufunu 
sağlıyacak, personellerin merkezden muhite gö
türülmesi gibi avantajları olacaktır. Bunu terviç 
ederim. Yalnız düşünülen müesseseler arasında 
Gazi Orman Çiftliğinin hususiyeti vardır. Büt
çe Komisyonun hazırladığı tasarıda bu meseleyi 
katı surette halledümeyip biraz daha üzerinde uğ
raşılması için bu husustaki kat'i ve nihai karar 
1950 yılında Meclise sunulmasını tensip eylemiş
tir . Fevri ve hatalı bir karar almadan bu şekilde 
teenni ile hareket etmek daha doğru olur. Bu sa
hada çalışmayı ve müstakbel mesaiye muzaf bir 
teklif arzetmek istiyorum. Bizim bozkır ortasın
da bir, ziraat fakültemiz vardır. Evvelce ens
titü idi, yüksek kararınızla fakülte haline geldi. 
Tamamiyle amelî ilimler yapması lâzımgelen bir 
müessese olup sadece kitaptan lâboratuvar ted
risi yapmak mümkün değildi. Bu itibarladır ki, bu 
müessesenin ancak çiftlik olması icabeden büyük 
bir hayat lâboratuvarma ihtiyacı vardır. Büyük 
tesisleriyle, küçük zirai sanat tesisleriyle bunun 
az çok ünite haline getirmiş olan Orman Çiftli
ğinin Ziraat Fakültesine devredilmesi ve müstak
bel ziraat mühendislerimizin istifadesine bütün 
varlıklariyle arzedilmesini de bir tetkik mevzuu 
olarak ele almasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Esnaf Vergisi Kanununa yapı
lan oylama sonucunu arzediyorum. 

Tasarıya (246) oy verilmiştir. Bunların (245) 
kabul, (1) rettir. Çekinser yoktur. Nisap vardır. 
muamele tamamdır. Kanun (245) oyla kabul edil
miştir. 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Muh
terem arkadaşlar, bendeniz tasarının köylüye ve 
çiftçilere taallûk eden maksadına temas edeceğim, 
sözlerim kısa olacaktır . 

iktisadi ve içtimai dertlerimizden en başta ge
len ziraat ve köy davasıdır. Nüfusumuzun % 80 
ninden fazlasını teşkil eden ve şimdiye kadar ih
mal yüzünden müşkül duruma düşen köy halkı
nı kurtarmak maksadiyle huzurunuza gelen bu 
tasarı ile alınan tedbirler çok noksan olmakla be
raber köylü lehine atılmış ilk adım sayılabilir. 

istatistiklere inanmak lâzım gelirse 2,5 mil
yon. fiilen çalışan çiftçilerimizden yalınız 300 bini 
kadar pullukla, mütebakisi yani 2 milyondan faz-
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lası en iptidai bir ziraat vasıtası olan karasaban
la uğraşmaktadır. Bu vaziyet karşısında iyi 
tohumlardan köylünün faydalanmasına karasaban 
imkân verebilecek midir ? 

imkânlarının karşılığını göremediği içindir 
ki, durumu bugünkü hayat şartlarının karşısın
da kara sabanla çalışan köylünün sarfettiği 
emeğin karşılığını görmediği içindir ki, durumu 
acınacak bir haldedir. Bugünkü hayat şartları 
karşısında karasabanla çalışan köylünün sar
fettiği emek aldığından çok fazladır. Geçinme 
zorluğu dolayısiyle ekmek parası kazanmak 
için şehirlere akın eden köylü vatandaşlar, iş 
bulamadıkları için perişan bir halde sokaklarda 
dolaştıklarını hepimiz esefle görüyoruz. Asır
lardan beri toprağına bağlı olan köylülerimizi 
bu müşkül durumdan kurtarmak ve köylerinde 
geçinebilmek imkânları vermek- için pulluk, 
gübre fabrikalarını açmak ve hayvan yemlerini 
daha müspet şekillere baş vurmak lâzımdır. 
İlk kademe olarak karasaban yerine köylüyü 
pullukla teçhiz etmek zaruridir. Zamanla ve 
sırası ile makineye gitmeliyiz. Aksi takdirde 
yani karasabanla olduğu müddetçe faydalanmak 
imkânını göremediğimden dolayı endişe duy
maktayım. 

BAŞKAN — Nuri Özsan. 
VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Ben daha ev

vel söz istemiştim. 
BAŞKAN — Grupu adma söyliyecek. 
NURİ ÖZSAN (Muğla) — Şahsan konuşa

cağım. 
BAŞKAN — Buyurun Ahmet Kemal Va

rınca. 
AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) — 

Efendim bendeniz, Bakan arkadaşımız Cavit 
Ora Tın bu ziraat işinde meseleye esasından, 
kökünden, tohumundan, fidanından başladığı 
için muvaffak olacağına inanıyorum. Çünkü 
bir işe, bir meseleye, bir davaya başlarken onu 
halletmek istiyenlerin tutumuna bakılır. Yani 
işi neresinden tutuyor ona bakılır, burada tutum 
iyidir. 

Biliyorsunuz ki, bizim kuvvetlerimizden bi
risi de bu mübarek memleketin çeşitli ziraat 
nııntakalarına sahip olmasıdır, öyle bir memle
ketimiz var ki, üç mühim ziraat mıntakasım 
bağrında yaşatmaktadır: Bağ, bahçe ziraati tar
la ziraati ve hayvancılık. 

Ekseriyet itibariyle hububat ziraatini yapan 
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Orta Anadolu var. Karadeniz bölgesi, Eğe böl
gesi bağ bahçe ziraati ile meşguldür. Toroslar-
dan öteye Şark vilâyetleri hayvancılıkla meş
guldür. 

Şimdi alman, tutulan mesele bu hububatın, 
yani tahil dediğimiz hububatın tohumlarını ıs
lah etmek; tohumdan başlamazsanız istediğiniz 
kadar çalışabilseniz fayda vermez. Damızlık te
min etmezseniz hayvanları ıslah edemezsiniz. 
Fidanlık temin edemezsiniz bağ ve bahçe temin 
edemezsiniz. 

Bendeniz başlangıç itibariyle meseleyi kav
ranmış addediyorum. Bizim geçim itibariyle ge
çimimizin esası, sebebi de bunlardır. Bunlar
dandır esas hayatımız. Bir yıl içinde Devlet, 
millet, herkes tarladan ne devşir di ise, ağaçtan 
ne aldı ise, hayvanlardan ne kadar yavru aldı 
ise onunla geçiniriz. Başka bir şeyimiz yoktur. 
Endüstirimiz daha randımanlı değildir. 

Memleketimizin ziraat tablosu belli başlı üç 
mmtakada çizilebilir binaenaleyh, bu meselede. 
Yapacağımız ıslahatta bu coğrafi mıntakaları 
nazarı itibara almaklığımız lâzımgelir meselâ 
Şarkta damızlık hayvanlar için haralar; tesis et-
mekliğimiz lâzımdır. En güzel damızlık hayvan
lar Kars'ta bulunur. Orta Anadoludan oraya gi
derler, inekler, öküzler getirirler, damızlık ola
rak. Şu halde haraları orada tesis edip de Ana-
dolunun diğer yerlerine oradan gönderirseniz 
muvaffak olursunuz. 

Sonra hububat; bu da mıntakaya göre deği
şir. Birkaç cins arpa ve buğdayımız vardır. 
Bunları her mıntakaya göre ıslah etmezseniz 
yani her mıntakaya göre, ıslah istasyonları yap
mazsanız, hiç de muvaffak olamazsınız. Meselâ 
ıslah edilmiş Erzurum tohumunu, Sivas veya 
Afyon'da, Afyon'dan getirin, Sivas'ta veya Er
zurum'da ekersiniz, bunlar da orada olamaz. 
Bir kaç sene sonra bu tohumlar dejenere olur 
gider. Bağ ve bahçe için vereceğimiz fidanlar 
da böyledir. Bu tohumlukları ve hayvan damız
lıklarını bu mmtakalara vermeden evvel, o 
mmtakanın bitki bakımından coğrafi vaziyetini 
tetkik etmek lâzımdır. Yoksa lâalettâyin, gelişi
güzel bu işleri yaparsak, şimdiye kadar olduğu 
gibi hiçbir fayda sağlıyamayız. Vakıa şimdiye 
kadar, birçok ufak tefek işler yapıldı. Fakat bu
nun hiçbir amelî neticesi görülemedi. Sebebi de 
coğrafıyanm dikte ettiği yoldan gitmemekli-
ğimizdir. 
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Çünki biz henüz o temellerden ayrılamadık. 

Ben sayın Bakandan gayet güzel olan bu işte 
bu hedefi de nazarı dikkate almalarını rica ede
ceğim. 

İkincisi, Katma Bütçeli mi olsun, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri bünyesine mi girsin? Ben 
şahsan İktisadi Devlet Teşekküllerinde elesti-
kiyet görüyorum. Benim için en güzel bir tip
tir. Fakat bir şartla; onları Büyük Millet Mec
lisinin kontrolünden uzak tutmamak şartiyle. 
Geçen gün bir mektup aldım, sayın Ekonomi 
vo Ticaret Bakanı Cemil Said Barlas ' tan; bu 
hususta, bir kanun hazırlıyoruz, diyor. Belki de 
benim bu iş üzerinde fazla durduğumdan ola
cak! Biz ilerde, bu silsileye Devlet Denizyolla
rını, Devlet Demiryollarını da ilâve edebiliriz. 
Benim şahsan istediğim, elastikiyeti itibariyle 
bu tip müesseselerdir. Fakat tekrar edeyim. 
Bir şartla, adamakıllı kontrol etmek şartiyle, 
Büyük Millet Meclisinin esaslı surette, doğru
dan doğruya kontrol etmesi şartiyle. Onun için 
tutumun iyi olması dolayısiyle ve Türkiye'nin 
coğrafî vaziyeti göz önüne alınmak suretiyle 
bu işte muvaffak olmak mümkündür. Gelişi gü
zel değil. 

BAŞKAN —• Söz istiyen arkadaşlar, İhsan 
Yalçın, Vehbi Sandal, Nuri özsan, Şevket Basit 
Hatipoğlu, Rasih Kaplan, Ali Kemal Yiğitoğlu. 

Buyurun İhsan Yalçın, (Yok sesleri) O hal-
do buyurun Vehbi Sandal.. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Aziz arkadaş
larım, Büyük Meclise sunulmuş olan tasarı 
«Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri» teşkili 
için Tarım Bakanlığına salâhiyet verilmesine 
taallûk ediyor. Bu teşekkülün maksadı hakkın
da arkadaşlarım konuştular, değerli Tarım Ba
kanımız izahlarda bulundular, maksat için ar
tık onların sözlerine ilâve edilecek bir sözüm 
yoktur. 

Hulâsa olarak bendeniz şunları arzedeeeğim. 
Tasan ile bu teşekkülün kurulmasında üç mak-
yat görülüyor, hububat istihsali sahasında to
hum, hayvancılık sahasında damızlık, bağ ve 
bahçecilik sahasında da fidan, ihtiyacının sağ
lanması için bunların yetiştirilmesi işleriyle 
meşgul olacaktır. Şimdi bunların her biri hak
kında konuşacak değilim. Yalnız burada bu mü
essesenin katma bütçeli bir müessese mi, yoksa 
Devlet İktisadi Teşekkülleri Kanununa bağlı 



B : İÛÛ 3 . 
bir müessese mi? Olarak idare edilmesi icabet-
tiği meselesine temas edeceğim. 

Hepinizce malûmdur ki katma bütçe ile ida
re ile, Devlet iktisadi Teşekkülleri şeklinde 
idare arasındaki faklar şunlardır: 

Katma bütçe ile idare edilen müesseselerin, 
bütçeleri her yıl Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Ve Mecliste, hali hazırdaki usulümüze 
göre, Bütçe Komisyonu bu katma bütçeyi etraf
lı surette inceler. Katma bütçenin incelenmesi 
aynı zamanda o müessesenin iş programının in
celenmesi demektir. Bütün Milletvekili arkadaş
larımız ve bilhassa Bütçe Komisyonunda bulu
nan arkadaşlar hakkiyle ve ciddî surette bu 
bütçelerle meşgul olurlar. 

Katma bütçe ile idare olunan Vakıflar, Or
man, P T .T., Devlet Demiryolları, Devlet De
nizyollarının vaziyetleri böyledir. Bütçe Komis
yonu katma bütçe ile idare olunan o müesse
senin bir senelik faaliyetini ya yeter görür ve
ya görmez, ona göre tekliflerini tesbit ederek 
hazırladığı raporlarını Büyük Millet Meclisine 
sunar. Büyük Millet Meclisi Devletin vazife 
olarak üzerine aldığı bu iş için ya verilen öde
neği kâfi görür, veyahut yeniden ödenekler ilâ
vesiyle bu ana sermayeyi artırma yolunu tutar. 
Aynı zamanda bu müessesenin giderleri Sa
yıştay tarafından hesabı bir murakabeye tâbi 
tutulur. Sayıştay müessesenin muamelâtı hesa-
biyesini kanunlar gereğince kontrol eder. Bu 
hesap kontrolü Sayıştay Komisyonunun bir ra
poru ile Büyük Millet Meclisine gelir. Büyük 
Millet Meclisi bu raporu ya tasdik veya redde
der. Veyahut noksanlarını görürse ikmali için 
komisyona iade eder. 

Bu müesseselerin katma bütçe ile idaresi, 
Hükümet adamlarımız için, hiçbir mahzur gör
müyorum. Eğer noksan olan teknik murakabe 
ise elimizde bunun için zaten bir cihaz mevcut
tur. Bu cihaz, Başbakanlığa bağlı olan Umumi 
Murakabe Heyetidir. Biz bunu yalnız 3460 sa
yılı Kanuna bağlı müesseseler için değil, ihti
yaç gördüğümüz diğer müesseselerin teknik 
murakabesi için de kullanabiliriz. Bunun için 
bu kanuna bir madde ilâve ile Umumi Muraka
be Heyetine vazife verebiliriz. Umumi Muraka
be Heyeti, Devlet örnek ve Üretim Çiftliklerini 
teknik bakımdan murakabe edecektir, deriz. Bu 
murakabenin neticesi bittabi Tarım Bakanlı
ğına intikal edecektir. Bakanlık bu murakabe 
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neticesinde Devlet örnek ve Üretim Çiftlikleri
nin işlerini yolunda görmezse onu düzeltmeye 
çalışılacaktır ve icabederse yeni tekliflerle Bü
yük Meclise müracaat edecektir. 

Sayın arkadaşlarım, benim nazarımda Dev
let Örnek ve Üretim Çiftliğinin meşgul olacağı 
iş, doğrudan doğruya Devletin asli vazifeleri 
arasında yer alan işlerdendir. Yani benden ev
vel konuşan arkadaşlarımın ifade ettikleri gibi 
kamu hizmeti mahiyetinde olan işlerdendir. Pos
ta, telgraf işleri gibi, Demiryolları işleri gibi, 
hattâ kısmen denizyolları işleri gibidir. Bu 
işde Bakan arkadaşımızın bugünkü sistemi bı
rakarak diğer sisteme gitmek istemesinin lüzum 
ve mânasını cidden kavrıyamadım. Devlet Ilk-
tisadi Teşekkülleri sistemini hepimiz biliyoruz. 
3460 sayılı Kanuna tâbi olan müesseselerde bir 
idare meclisi teşekkül eder. Teşekkülün genel 
müdürü de idare meclisinin tabiî üyesidir, idare 
meclisi müessesenin iş programını hazırlar, 
o iş programı Bakanlığın kabulüne sunulur, 
Bakanlık bu programı tasdik eder, müessesenin 
muamelâtı arzettiğim gibi Umumi Murakabe 
Heyeti tarafından teknik surette kontrol edilir, 
ayni zamanda o kontrol, Sayıştay kontrolü şek
linde olmamakla beraber, bir hesap kontrolü 
mahiyetini de haizdir. İş nihayet Mecliste Kü
tüphane odasında her yıl toplanan Umumi Hey
ete gelir, biliyoruz ki, 3460 sayılı Kanuna göre 
Umumi Heyetin yetkisi tam ve sarih değildir. 
Umumi Heyeti ne yapacaktır? Acaba bir Ano
nim şirketin umumi heyeti gibi iş programını 
düzenliyebilecek midir? Yeni bir iş programını 
tesis edebilecek midir?... 

Bizim İktisadi Devlet Teşekkülleri Umumi 
Heyetimiz senelerden beri Meclis içinde çalışı
yoruz, görüyoruz; bu vazifelerini hakkiyle ifa 
etmemiştir. Ancak o müesseseler için hazırla
nan yıllık raporlar okunmuş dinlenmiş ve ni
hayet bilançoların kabul olunmasiyle iktifa 
olunmuştur. İş, bilanço kabul ve tasdiki ile bit
miştir. Bu heyette teşekküller için birçok tav
siyelerde bulunulmuş, fakat bu tavsiyeler idare 
meclisleri tarafından hiçbir zaman nazarı dik-
kata alınmamıştır. Demek ki bu iktisadi Devlet 
Teşekkülleri sistemimiz, 3460 sayılı Kanunla 
kurulan sistemimiz haddizatında bozuktur. 

Şimdi arkadaşlarım, bilhassa Bakan arka
daşlarınım aflerini rica ederimi zaman zaman 
şu evya bu işletmenin meselâ Devlet Demiryol-
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lan İşletmesinin Devlet Denizyolları İşletme
sinin veya Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin 
İktisadi Devlet teşekkülleri haline getirilmesin
de bir haynmahz mülâhaza ettiklerini görüyo
ruz ve işitiyoruz, netekim bugün de elimize su
nulan tasarıdaki Bütçe Komisyonu raporunda 
bu müessese bir İktisadi Devlet Teşekküllü ha
linde 3460 sayılı Kanuna bağlı olarak idare 
edilirse haynmahz olacaktır kanaati izhar 
ed;liyor. Halbuki hiç de öyle olmıyacaktır. 
Bilâkis aksi olacaktır. Çünkü iş genel müdür ve. 
idare meclisine inhisar edecektir. Çok kıymetli 
Rahmi Köken'in işaret ettiği gibi kanuna ko
nulan bir hüküm ile bakana teftiş yetkisi ve
rilmek isteniyor. Bakan bu müessese kendi elin
de bulunduğu zaman bu teftişi doğrudan doğ
ruya yapmıyor mu idi? Yapıyordu. Fakat şim
di yapmak istese de yapamıyacaktır. İdare 
meclisi ve genel müdürle bakan arasında frot-
manlar olacaktır. İdare meclisi bir gün, bir iş 
programı vardır, o tesbit edilmiştir, ben genel 
heyete karşı sorumluyum diyebilecektir. Ba
kanla idare meclisi arasındaki bu frotman hay
li tehlikelidir. Şunu da nazarı dikkatinize arz-
etmek isterim. Kıymetli Ekonomi ve Ticaret 
Bakanımız Cemil Barlas bundan birkaç ay ev
vel Sümerbank ve Eti Bank müesseselerine hi
taben bir sirküler neşretmişti. Ve bu sirkülerde 
işlerinizi bana sormayınız, sizin iş programınız 
muayyendir, onun dâhilinde hareket ediniz, so
rumlu sizsiniz, icabederse ben sizi mesul ede
rim demişti. Şimdi Barlas'in bu beyanının ta-
mamiyle aksine olarak bu tasarıda Tarım Ba
kanı bu teşekkülü, 3460 sayılı Kanuna tâbi ol
duğu halde dahi, direktifi altında bulundura
cak deniliyormuş. Bir taraftan bakanın direk
tifi altında, bir taraftan Devlet İktisadi Teşek
külü. Bu bir tezat teşkil edecektir: hakikaten 
tezat teşkil edecektir arkadaşlar. Arzettiğim 
gibi biz hangi işlerimizi İktisadi Devlet Teşek
külü halinde idare edeceğiz, hangi işlerimizi 
doğrudan doğraya Devlet fonksiyonu mahiye-
tinde olan bir iş olarak idare edeceğiz; bunu 
halletmeye mecburuz. Yoksa günün birinde bir 
müeseseyi bir kanun tasarısı ile veya Bütçe Ko
misyonunun bir raporu ile İktisadi Devlet Te
şekkülü haline getirmek istemek Devlet ciha
zını kökünden sarsmak demektir, kanaatime 
göre böyledir. 

Asıl maksat endir? Niçin İktisadi Devlet Te-
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şekkülüne doğru gidiyoruz? Sebep memur tâ-
yinindeki seyyaliyet mi? Kadro seyyaliyeti mi? 
Ne seyyaliyet? Bâzı arkadaşlarımız İktisadi Dev
let Teşekkülleri seyyaliyet temin eder, katma 
bütçe sistemi seyyaliyet temin etmez dediler. 
Neden İktisadi Devlet Teşekülleri sistemi seyya 
liyet temin eder de, katma bütçe sistemi temi a 
etmez? Acaba hatıra sâdece Artırma ve Eksilt
me Kanunu mu geliyor? Eğer böyle ise Artırma 
ve Eksiltme Kanununun hükümlerini tatbik et
memek için bu kanuna hükümler koyabiliriz. 

CEMİL ÇALGÜNER (Denizli) — Var, var 

VEHBİ SARIDAL (Devamla) — Varsa pek
âlâ. Onlar mâni ise dediğim gibi hükümler ko
yarız. Varsa mesele yok. 

Bu üretme çiftliklerini doğrudan doğruya 
Devlet müessesesi halinden çıkarıp da, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri haline, şu bizim memleke 
timizde henüz tamamiyle tebellür ve teessüs 
etmemiş bir sisteme sokmakta nasıl, ve ne gibi 
bir maksat güdüldüğünü ben hakikaten kavrı-
yamadım. Bütçe bakımından mı? Memur kad
rosu bakımından mı? Teknik murakabe bakı
mından ise arzettiğim gibi Umumî Murakabe 
Heyeti emrimizdedir, namımıza murakabe ede
bilir. Hesabı murakabe ise Sayıştay tarafın
dan yapılır. Ana sermayeyi Büyük Millet Mec 
lisi verir ve Meclis esasen her yıl katma bütçe
leri tetkik etmek suretiyle teşriî murakabesini 
bizzat yapar. İcabederse ana sermayeyi ar
tırır. Niçin seyyal olmasın? Esasen kâr 
maksadiyle kurulan bir müessese de de
ğildir. Bu müessese ne kaputbezi veya 
patiska yapacak, ve ne de yerden kö
mür istihsal edecektir. Bu müessesenin vazi
fesi Devletin asli vazifesidir; Bu müessese doğ
rudan doğruya Devletin asli fonksiyonlarından 
olan vazifelerle meşgul olacaktır. Bu mühim 
işin sakatlanmaması için, Tarım Bakanının iste
ği tarzında Devlet İktisadi Teşekülleri sistemiy
le değil, belki Tarım Komisyonunun kabul et
tiği şekilde katma bütçeli bir müessese olarak 
idare edilmesinde mahzı hayır vardır, öbür ta
rafı sâdece bir istekten ibarettir, önergemiz
de arzettiğimiz gibi tasarıyı Tarım Komisyonu
nun hazırladığı metin üzerinden konuşmak daha 
doğrudur. Arkadaşlarımın önergeyi kabul et
melerini rica ederim. 

BAŞKAN — Nuri özsan. 
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NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka

daşlar, millî ekonomimizin kalkınması dâvası, ; 
tarımla endüstri arasında mütemadiyen zikzak
lar yapmış, istikametler değiştirmiş ve bu yüz- ; 
den mühim surette zaman, emek ve para ziyan, 
olunmuştur. Ve daha ziyade endüstriye doğru 
istikamet alan millî ekonominin halkmdırılması 
prensipi etrafında birçok programlar birçok dâ
valar getirmiş ve bütün program ve dâvaların 
temelini kara saban teşkil etmiştir.. Takdir bu
yurursunuz ki, kara saban bu kadar muazzam 
binayı taşımak kudretinde değildir. Onun için
dir ki, millî ekonomimizi kalkındırma yolunda 
müspet bir neticeye ulaşamadık. Tarım sahasın- | 
da geride bıraktığımız muvaffakiyet yollarına 
dönü]) bakacak olursak her halde arpa boyun
dan fazla değildir. 

Arkadaşlar, on seneden fazla ömrü olan İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve Zirai Donatımın 
ilk kabulü sırasında böyle parlak nutuklar söy
lenmiş ve bu müesseselere birçok ümit bağlan
mıştır. Halbuki gerek iyi ümitler ve gerekse 
iyi sözler hiçbir suretle tatbikatta müspet neti
ce almaya kâfi değildir. Aynı maksat ve gaye
yi istihdaf eden bu iki müessesenin bir isim al
tında bir araya getirilmesiyle nasıl bir sihirli 
kuvvet bilmem ki, onların tatbikatta verdiği 
bu bozuk neticeleri düzeltecektir. Muvaffaki
yet işinde ve kanunda değil, zihniyette ve çalış
ma sistemindedir. 

Arkadaşlar, çiftçiye iyi tohumluk vermek, 
iyi fidan vermek ve iyi damızlık vermek işleri, 
Tarım Bakanlığının tamamen kuruluş maksat 
ve gayesinin içindedir. Bunun dışında ancak 
memura maaş dağıtmak ve lüzumsuz para har
camaları kalır. Tarım Bakanlığının kuruluş 
maksat ve gayesine uygun kendi bünyesi için
de mütalâa edilmesi icebeden bir âmme hizme
ti acaba İktisadi Devlet Teşekkülleri olarak mı, 
yoksa mülhak bütçeli bir müessese tarafından 
mı idare edilsin? Diye düşünülüyor, münakaşa
sı yapılıyor. 

Mülhak bütçelerin manzarası malûmdur. İş
te Tekel, Orman İdaresi, Devlet Denizyolları, 
Devlet Demiryolları.. Mütemadiyen zarar eder 
bu zararı nereden yaptıkları da malûm değil.. 
Bir işletme muhasebesi dahi mevcut değildir. 
Devlet İktisadi Teşekkülleri ise, bilirsiniz, her 
sene kitaplıkta toplanırız, acı duyarız, bunla
rın perişan durumları karşısında teessür duya- | 
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rız. Orada birçok sözler söylenir, fakat netice
sizdir. Şimdiye kadar aynı maksatla kurulmuş 
olan Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun İk
tisadi Devlet Teşekküllerine dâhil bir müesse
se olduğu malûmdur, fakat aldığı netice müs
pet değil, bilâkis menfidir. Çiftçiye örnek ola
cak yerde daha ziyade çiftçinin teknik ziraat e 
ve ıslah edilmiş hayvanata itimadını sarsıcı ro
lü olmuştur. Buğdayın maliyeti maliyet itiba
riyle 54 kuruş.. Burada, genel kurulda bilanço
larının tetkiki sırasında maliyetlerin havsalaya 
sığmıyacak kadar yüksek olduğu ve Devlete 
fazlaya mal oldukları açıkça görülmektedir. 
Basiretli bir tüccar zihniyetiyle hareket etmesi 
icabeden Devlet İktisadi Teşekkülü halindeki 
bu müessese, hiçbir zaman hakiki mânadaki ba
sireti gösterememiş, bilâkis basiretsizliğin ör
neklerini vermiştir. 

Arkadaşlar, şimdi, Devlet İktisadi Teşekkül
leriyle mülhak bütçeden hangisinin tercih edil
mesi gerektiği meselesine gelince; bir defa şu
nu arzedeyim ki, demin söylediğini ^ibi, 
Tarım Bakanlığının esas maksadına uygun olan 
bu vazifeler gerek şu suretle, gerek bu suretle 
idare edilsin bakanlık üvey evlât muamelesi 
yapacaksa netice değişmiyecektir. Yalnız tercih 
meselesine gelince: Devlet İktisadi Teşekkül
leri daha ziyade Devlet işletmeciliğine doğru is
tikamet alan bir teşekküldür. Sonra, tatbikatta, 
bize temin ettiği şey, ancak Müzayede ve Mü
nakaşa Kanununa tâbi olmamak, Sayıştay mu
rakabesinden geçmemek, bir de istediği kadar 
memur kullanmak gibi faydaları temin etmiş, 
onun dışında hiçbir suretle umulan neticeyi ver
memiştir. Fakat mülhak bütçe olarak kabul 
edilecek olursa Bütçe Komisj'onu ve Yüksek 
Meclisin murakabesine tâbi tutulacaktır. Esasen 
bir ticaret zihniyetiyle kurulmuş olmayan, bir 
âmme hizmeti yapmak mevki ve mecburiyetinde 
bulunan bu teşekkülün İktisadi Devlet Teşek
külleri halinde değil, mülhak bütçe ile idare 
edilir bir müessese haline getirilmesi lâzımdır 
kanaatindeyim. 

ŞEVKET RAŞİT HATÎPOĞDU (Manisa) — 
Muhterem arkadaşlar; Türk çiftçisinin muhtaç 
olduğu iyi tohum, cins damızlık ve iyi fidanı 
en kolay şekilde, memlekette ıslah edilmiş ha
liyle devam ettirecek tarzda halka götürmek 
gayesiyle bir teşekkülün kurulmuş olması beni 
sevindiriyor ve bunu kurmak mazhariyeti ar-
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kadaşıma nasip olduğu için, hakikaten geniş I 
bir yürekle kendisini tebrik ederim. 

Çiftçilik için böyle ehemmiyetli bir müessese 
kurulurken, sırf muvaffakiyetini sağlamak ba
kımından, bugünkü şartlara ve eşyanın tabia
tına göre benimsediğimiz şahsi kanaatlerimi Bü
yük Millet Meclisi huzurunda söylemeyi, benim 
bir nevi vazifeden kaçmam olacağını düşündü
ğüm için sizi birkaç dakika işgal edeceğim. 

Afrkadaşlar; burada kurulacak olan teşek
külün mahiyetini tesbit, yarınki muvaffakiye-
tiyle sımsıkı ilgilidir. Bu, sadece bir şekil me
selesi değil, tamamiyle dâvanın gelecek zaman
larda yürüyüşünün şartlarını vermesi bakımın
dan çok ehemmiyetlidir ve hakikaten dâvanın 
memleket şümul ölçüsü ve vüsati nispetinde dâ
vayı muvaffak etmek veyahut sakatlamak nok
tasından da büyük rol oynıyacak derecede 
ehemmiyeti haizdir. 

Ben önce tamamen objektif kalarak, şahsi 
düşüncelerimi arzettikten sonra, yine görüşü
mü destekliyecek, hizmet yıllarında karşılaş
tığım hâdiseleri ve edindiğim tecrübelerden ala
cağım bir iki misali Kamutaya arzedeceğim. 

Arkadaşlar; Devlet üretme ve örnek çiftlik
leri teşekkülünün mahiyetinin tâyini, gayenin 
hususiyetine göre olmak gerektir. Gördüğüm 
tasarıda, gayeler; iyi tohumları, ıslah edilmiş 
tohumları alıp üretmek, haraların ıslah ettikle
ri hayvanları üretmek, damizlık olarak halka 
vermek. îyi fidanlar yetiştirmek, tecrübesi ya
pıldıktan sonra halka gitmesinde teknik kana
at hâsıl olduktan sonra bir malzemeyi yine hal
ka götürmek. Gayeler yalnız bundan ibaret de 
değildir; aynı zaamnda halkın teknik seviyesi
ni yükseltmek için bu çiftliklerde zaman zaman 
ihtiyaçlara göre kurslar açmak, teknik bilgiyi 
memlekette yaymak ve size arzettiğim tamir
hanelerde halkın kırılan, dökülen aletlerini 
vaktinde, kolayca tamir işini üzerine almak... 
Bir lâhza düşündüğümüz takdirde ve bugünkü 
Türk ziraatinin seviyesini ve Türk köylüsünün, 
Türk çiftçisinin takati hazarı itibara alındığı 
takdirde, bütün bu işler Devletimizin asli vazi
feleri arasında olan hizmetlerdir. Binaenaleyh 
bizzat Devletin asli vazifeleri arasında bulunan 
hizmetler, şimdi hususiyetlerini arz edeceğim. 
Bir İktisadi Teşekkül tarafından yürütülemez. 
Tarım Bakanlığının,'haddizatında bu memleke
tin tohumunu ıslah edip çiftçiye ulaştırması, I 
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hayvanlarının damızlık* işini halledip köylüye 
damızlık ulaştırması, iyi fidanları halka verme
si; bütün bunlar memleket şartlarına, çiftçinin 
seviyesine göre iş programı içine dâhildir. Bun
ların hususi teşekküller tarafından temini şa
yanı arzudur, fakat bizde inkişaf henüz bu 
mertebede değildir. Halkın umumi kalkınması
nı sağlıyacak olan bu işlerin kendiliğinden ol
ması imkânsızdır. Bizini realitemiz bu halde bu
lunmadığı için Devlet işte burada yapıcı, ondu-
rucu elini ve bizzat fedakârlığı göze alarak bu 
işler üzerine koyuyor ve bu işleri gördürüyor. 
Ben, bu mahiyette bir işi has bir âmme hizmeti 
addederim. (Bravo sesleri). 

Bu; İktisadi Devlet Teşekküllerinden biri
nin yürüteceği hizmetlerden birisi olarak ele 
alındığı takdirde hizmet tam görülmez, şimdi 
İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki görü
şümü arzedeceğim, bu hizmet bu mahiyetteki 
müesseselerin katiyen başaramıyacakları bir 
hizmettir. 

Şunu arzedeyim, meselâ bugün yeni bir kül
tür çeşidini bir yerde yerleştirmek için halkı
mıza onun ıslah edilmiş tohumları bedava dağıt
madığımız takdirde onun memlekette yerleştir
meye imkân olmıyor. Bunun gibi şeyler için 
bütçelere tahsisatlar koymuşuzdur hizmet kar
şılıksız yapılmaktadır. Çünkü birçok temel hiz
metleri ancak bu şekilde yürümek gerektir. Ve 
çünkü Devletin burada yaptığı fedakârlık bütün 
millî iktisat ve ziraatin gelişmesi içinde kendi 
feyzini gösteriyor. Binaenaleyh tohumu ıslah 
edip halka dağıtmak, damızlığı ıslah edip halka 
vermek fidanları ıslah edip halka ulaştırmak ye 
teknik yardımda bulunmak, halkın teknik sevi
yesini yükseltecek bilgileri yaymak karşılığı ol-
ıhıyan Devletin Hazinesine dayanan âmme hiz
meti mahiyetinde bir hizmettir ve sadece ekono
mik prensipler üzerinde çalışan bir teşekkülün 
başaracağı hizmetler değildir. Benim İktisadi 
Devlet Teşekküllerini şahsi anlayışım şöyledir : 
Bugüne kadar yaptığım müşahedelerime göre 
3460 sayılı Kanunun bütün zihniyeti, bütün 
espirisi bu teşekkülleri memlekette tıpkı husu
si teşebbüs teşekkülleri gibi çalışan iktisadi te
şekkülleri istihdaf eder. Bunlar hususi teşebbü
sün riskleri üzerine alarak yapamadıkları işleri 
yapıp göstermek ve onların şartlan içerisinde ça
lışmak üzere kurulmuş teşekküllerdir. Yoksa bun
lar münhasıran, direkt olarak yani doğrudan doğ-
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rüya âmme işlerini görmek üzere kurulmuş bir 
teşekkül değildir. Eğer biz bunu yanlış anlıyacak 
olursak 3460 sayılı Kanunu bütün ruhundan dı
şarıya çıkarmış oluruz. Bakınız 3460 sayılı Ka
nunla kurulu teşekküllerin umumi heyetleri var
dır: kanunun ruhuna göre teşekküllerin kaderi 
üzerinde, bu heyet müessirdir o karar verir. 3460 
sayıl? kanunun murakabe sistemleri ayrıdır. 3460 
sayılı Kanunun muhtelif maddelerinde çırpman 
espri iktisadi teşekkülleri rantabl bir esas üze
rinde çalıştırmaktır. 

Arkadaşlar, Türk köylüsüne yardım, hizmet 
edecek olan müessese aynı zamanda rantabilite 
esasına uygun çalışacaktır denemez. Eşyanın ta-
biati budur. 3460 sayıyla kanuna bağlı bâzı te
şekküller bazen âmme hizmetleri görmezler mi?. 
Görürler. Nefyetmem. Ama bu o teşekkülün ru
hunu, mevcut kanunun anlattığı ruhunu değiş
tirecek tarzda daimî asli olamaz ve bu arızi hal 
buna delil olamaz. Meselâ bâzı zaruretlerle, bu
gün biz kömürü zararına satıp zararı Devlet Büt
çesinden kapatmak mecburiyetinde kalıyorsak bu 
icab, 3460 sayılı Kanun böyle emrettiği için de
ğil, bu sıkıntılı şartlara düştüğümüz içindir. 
Normal zamanlara çıktığımız anda bu değişecek
tir. 3460 sayılı Kanun halka yardım edecek mü
esseselerin sureti teşekkülünün şartlarını ihtiva 
eden bir kanun değildir. Meselâ âmme hizmeti 
gören müesseselerin vergiye tâbi olmaması lâzım
dır. Birçok Devlet müesseselerimiz, âmme teşek
küllerimiz vergiden muaftır. Haralar muaftır, 
ıslah istasyonlarımız vergiden muaftır. 

Halbuki iktisadi teşekküller vergiye tâbidir. 
Burada çok bariz fark vardır. Eğer bizim hu
kuk anlayışımız, ekonomi anlayışımız bu nok
tada vazıh olmasa bu teşekküller iyi yürüyemez 
ve biz bunun içinden çıkamayız. Bu itibarla 
elimizdeki kanun tasarısında gördüğüm gayeler 
eğer hakikaten bu samimiyetle yapılmak iste
niyorsa, ki istendiğine hiç şüphe etmiyorum, bu 
müessese iktisadi teşekkül olamaz. Tohumluğu 
ıslah edip üretip halka götürmek ve icabederse 
bunları çiftçilere bedava vermek, çünki arka
daşlar, memleketin çiftçiliği Devlet Hazinesin
den para vermekle, para sarfetmekle kalkına
caktır, bunun başka türlü olmasına imkân yok
tur. Âmme hizmeti sayılmalıdır. Bu itibarla 
3460 sayılı Kanunun çerçevesine girecek bir ruh 
dâhilinde Devlet üretim çiftlikleri kurulduğu 
takdirde fonksiyonlarını gereği gibi yapamaz. 

Zorlanırsa zaman zaman yaparlar bunda hiç 
şüphe etmeyin. Ama meclisi idaresi o kanunu 
gerçekten benimsiyorsa, her an rantablite esası 
üzerinde duracak, ona göre işi göz önünde tut
mak macburiyetinde kalacaktır. Ozamanda sür
tüşmeler olacaktır. 

Kanunda, bâzı arkadaşlarımın belirttikleri 
üzere, iktisadi teşekkülde zararı, Devlet karşı
lar düşüncesi yetmez. Burada bir fark vardır. 
Bizim konumuzda her yıl bir iktisadi teşekü-
lün meydana getireceği zararı karşılamak me
selesi mevzuubahis değil, aynı zamanda Devlet 
elindeki öğretim ve üretim çiftlikleriyle her yıl 
Devlet bütçesinden halkın zirai kalkınması için 
B. M. Meclisinin tasvibi ile ayrılacak parayı 
müspet şekilde köylüye götüren bir mekanizma 
kurmak mevzuubahistir. Arada büyük fark var
dır. Birisi milletin işlerini ifa ederken yaptığı za
rarı Devlet karşılar ki bu ârizidir. Diğeri devam
lı âmme hizmetidir. Bu, Devletin zirai kalkın
ma teşekkülü olamaz, işte aradaki fark bura
dadır. 

Şimdi bu hususa ait hâtıralarımı arzedeyim. 
Bugüne kadar geçen Devlet İktisadi Teşek

külleri Heyeti Umumiye toplantıları zabıtları
nı açıp bakalım. Orada İktisadi Devlet Teşek
küllerinin âmme hizmet teşekkülü olmadıkları
nın kayıtları var. Bizzat Murakabe Heyetinde 
çalıştığım zamanlarda Tarım Bakanlığının 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna yaptırdı
ğı iki iş murakıplar tarafından eldeki kanunun 
ölçülerine göre tenkit edildi. Birisi halk hiz
meti için bir sulama kanalına para verilmesi 
işi Ozaman bu işi yapan vekil muhakkakki 
bunu yerinde olarak yapıyordu. 

İkincisi: Gene vekâletçe memleketin el kon
mamış bir dâvası üzerinde, karasığırın ıslahı 
mevzuu üzerinde bu kuruma bir vazife verilmesi 
idi. O zaman Murakabe Heyeti bu işler 3460 
sayılı Kanunun ruhuna girmez dedi. 3460 sayılı 
Kanun İktisadi Devlet Teşekküllerini tıpkı hu
susi teşebbüs gibi işletilir teşekküller olarak alır, 
bunlar varlığiyle millî iktisada hizmetini yapar. 
Varlığiyle örnek olur. Arkadaşlar kanunu böyle 
anlarsak, ki böyle anlaşılmıştır zabıtlar vardır, 
bu işlerin tahmini gerekir ben sonradan hizmet-
hayatımda kendi bütçeme para koyarak yaptırı
lan bu iğlerimin karşılığını kısmen Ziraat İşlet
meleri Kurumuna verdirdim. Devamlı hizmet ya-

! paeak bir teşekkül sadece bilançoda çıkan ziyan 
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nispeti ile bunları yapacak olursa o zaman biz 
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun yaptığı 
gibi Devlet ziraati yapacak bir teşekkül vücudu 
getirmiş oluruz. Ama bu kanunda tesbit ettiği
niz ve beğendiğinizi gördüğüm güzel gayelerin 
gerçeklenmesine imkân olmaz. Arkadaşlar, biz 
burada kanunları samimiyetle kabul ederiz fakat 
işler yürürken teamül ve zihniyetleri de işte mü
essir olduğunu gözden uzak tutmamak lazım ge
lir. İktisadi Devlet Teşekküllerinde teamül ar,ı 
ettiğim gibidir. 

Bir arkadaşımız demin alıkça belirtti. Bunun 
saklı tarafı yok, bizim halimiz budur. Bunu bir 
iktisadi teşekkül haline getirdiniz mi âmme hiz
meti konusunda bakanlıkla teşekkül arasında 
sürtüşme muhakkaktır. İhtilâf hukuk âlemi kar
şısına gitti mi muhakkak bakanlık mağlûptur. 

Büyük Millet Meclisi, bu memleketin ziraa
tını kalkındırmak için kurulacak teşekkülün tu
tacağı yolu ve hedefleri, bu çarpışmaları önleyici 
olarak tesbit etmelidir. Bu işte takdir sizindir. 
Ben sizi aydınlatırım diye konuşuyorum. Sizler 
ölçersiniz, hangi şekli muvafık bulursanız onda 
karar kılarsınız. İddiam yoktur, ama yüreğim
deki inan odur ki, eğer biz Türkiye Ziraatinde 
tohum bakımından, damızlık bakımından, fidan 
malzemesi bakımından, nihayet teknik bilgiyi 
yayma bakımından teker teker bu malzemenin 
halkın emrine amade olması, kolayca memlekete 
bu şeylerin girmesi yerleşmesi için kurulacak 
teşekküle iktisadi devlet teşekkülü bünyesinden 
hareket ederek hüviyet verilirse birçok gayret
lerin zayi olduğu neticesiyle karşı karşıya kalı
rız. Buna siz de inanın arkadaşlar. ( Doğru doğru 
sesleri) 

Nihayet arkadaşlar; bâzı hâtıraları da can
landırayım, kısa keseceğim : Ben işin mahiyetinin 
tâyinindeyim, teferruatında değilim. İşin mahi
yeti iyi tâyin edilirse teferruat kendiliğinden 
halîolunur. 

Zannederim bir zamanlar asma çubukları 
verirken bunları bedava dağıtıyorduk. Tcknisi-
yenler arasında bedava mala rağbet olmaz diye 
bir şey çıktı, ehemmiyet verilsin diye biz de 
onar para, birer kuruş kıymet koyarak çubuk
ları dağıttık. Bunu, aslında Devlet hizmeti ola
rak yapıyorduk. Hakikaten bâzı yerlerde asma 
çubukları alınmaz ve bağlar kurulmaz oldu. 
Bizim memleketimiz yonca, hayvan pancarı eki
mine o kadar alışmamış bir menlekettir. Hal-

6.1949 O : 3 
buki, yem nebatlarını yerleştirmek lâzım. Bu
nun için de önce bu nebat tohumla mı bedava 
vermek gerek. Bu gibi işlerde, Kurumun İktisa
di Teşekkül olması halinde hizmetleri mahdut 
kalacak ve Ziraat Vekâletinin elinde politika
sını pratik olarak realize edecek mekanizma 
bulunmıyacaktır. Benim bu işde anladığım Dev
let teşekkülü ise böyle değildir. 

Üretme çiftlikleri, Ziraat Bakanlığının em
rinde ve Büyük Millet Meclsinin istediği istika
mette ziraat politikasının amelî ve çabuk ne
tice verir bir şekilde yürütülmesi için kurulan 
bir teşekkül olmalıdır. Yoksa memleketin için
de Devlet muvaffak ziraat yapıyor, halk da b u m 
görecek ve istifade edecektir, şeklinde bir dü
şünceye bendeniz taraftar olamam. 

Affmızı istirham ederim; rahatsız ettim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesi gelmiştir. Ba

kana ve komisyona söz verecek ve ondan son
ra önergeyi okutacağım. 

EASİH KAPLAN (Antalya) — Yeterlik 
aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — önerge okunduğu zaman söz 
veririm. 

Buyurun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 

— Kıymetli arkadaşlarımın leh ve aleyhte ko
nuşmalarından çok istifade ettim. Fakat sami
miyetle ve açık olarak içimde hâsıl olan şu üzün
tüyü, bilhassa, açıklamaktan kendimi alamadım. 

Arkadaşlarım; acaba katma bütçe her hangi 
bir müessesenin muvaffakiyetini temin eden bir 
garanti midir? Biz yeni bir müessese kurarken 
ve bu müessesenin yaşamasını isterken bu mües
sesenin doğuşu ile, muhakkak zarar edeceğini 
şimdiden kestirir ve bunu göz önüne alırsak 
bu işin içinde çalışan insanların ne gibi bir ha
leti ruhiye içinde çalışacaklarını tasavvur bu
yurun. 

Bir müessese ki, daima zarar etse de Devlet 
bütçesinden bu zararının kapatılacağı emin bu
lunursa bu işte çalışanlar hangi tesir altında ça
lışacaklardır? 

Bir kere Muhterem Heyetinize şu noktanın 
ehemmiyetle nazarı dikkate almanızı rica ede
rim ki, bu yeni kurmakta olduğumuz müesse
senin maksadı ve gayesi 5254 sayılı, geçen sene 
çıkmış olan Muhtaç Çiftçilere Tohumluk Dağıt
ma Kanunu ile karıştırmamak lâzımdır. Biz bu 
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müesseseyi kurarken her yıl çiftçiye 80 - 100 
bin ton tohumluk, bu kadar damızlık, bu ka
dar fidanı meceanen vereceğiz diye birşey dü-
şünmiyoruz ve arkadaşlar hergün tenkidini 
yaptığımız sıkışık, dar bir durumda olan Dev
let bütçesinden bu açığı karşılamaya maddeten 
imkân da yoktur. Türk köylüsüne yardım et
mek, anan emrinde çalışmak, onun hizmetine 
koşmak, onun ihtiyaçlarını karşılamak; hepimi
zin vazifesidir» Takdir buyurursunuz k i ; bu 
kanun da o maksatla hazırlanarak Yüksek Hu
zurunuza takdim edilmiştir. 

Arkadaşlarım; tohumculuk, iyi tohum yetiş
tirmek, iyi cins damızlık yetiştirmek, fidan ye
tiştirmek dünyanın her tarafında serbest mü
esseselere bırakılmıştır. Fakat bizde demin de 
işaret ettiğim gibi memlekette ziraatin geri kal
ması, Devletin bu işe bizzat müdahalesini ica-
bettirmektedir. 

Ancak bir Devlet bütçesi k i ; 1 300 000 000 
lira ile her sene bin bir türlü dert ve sıkıntıyı 
karşılamak mecburiyet ve zoru karşısmdadır, 
böyle bir Devlet bütçesi her sene kesesinden 
milyonlara baliğ olacak, 80 bin, 100 bin ton 
tohumluğu meceanen nasıl verecektir, eğer bu
nu Yüksek Meclisiniz mümkün görüyorsa, bunu 
kabul etmemek için hiçbir mahzur yoktur. Mak
sadımız iyi cins tohumluğu, iyi cins damızlığı 
temin etmek suretiyle bunları köylü ve çiftçiye 
maliyetine vermek ve icabında onunla malını 
trampa etmek ve yine icabında vâde ile ma
liyetinden aşağı fiyatla vermektir. Yoksa eğer 
kuracağımız müessese kurulduğu andan itibaren 
elindeki bütün damızlığını, tohumluklarını da 
dağıtırsa bunun sonu ne olur? 

Arkadaşlar; katma bütçe üzerinde durdular, 
bilhassa Vehbi Sandal arkadaşımız bakanın 
katma bütçeden ayrılarak bu müesseseyi ikti
sadi Devlet Teşekkülü halinde düşünmesini bir 
türlü anlıyamadıklarını söylediler. Ben de 
muhterem arkadaşımdan soruyorum. Muhterem 
arkadaşım katma bütçe üzerinde Yüksek Mu
rakabe Heyetinin kontrolünü istemekle bir teza
da-düşmüş olmuyorlar mı? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Tezat yok
tur. 

CAVİT ORAL (Devamla) — Müsaade bu
yurun. 

Muhterem arkadaşım her halde katma büt-

.1949 0 : 3 
çede bir de mütedavil sermaye olduğunun far
kında mıdırlar? 

Bu mütedavil sermayenin büyük bir kısmı 
Meclise gelmez, doğrudan doğruya bakanlığın 
teftişine tâbidir. Şu halde murakabe meselesi 
varit değildir. (Orman da olduğu gibi sesleri). 

Sonra arkadaşlar; eğer biz bir iki arkadaşı
mın izah ettiği gibi bu meselede Devlet Ziraat 
işletmelerini bir örnek olarak göz önüne alacak 
olursak bu doğru olmaz. Devlet Ziraat işletme
leri memlekette örnek olarak kurulan bir mü
essesedir'. Birçok tecrübe ve istihaleler geçir
miştir. Zarara girmişse bu zararı tetkik ettiği
miz zaman göreceksiniz ki, bu zararı Atatürk 'e 
hediye edilmiş olan bu çiftlik arazisinin dar ol
ması rasyonel çalışmaya imkân vermemesi, son
ra da 3,5 milyon lira verip yay fabrikasını kur
ması, bugün Ankara'nın dibinde, Ankara'nın 
mesiresi haline girmiş olan Orman Çiftliğinin 
ve oradaki hayvanat bahçesinin senelerden beri 
mütemadiyen açıklar vermiş olması ile karşıla
şılmış olmasındadır. Zirai Kombinalar muvaf
fak olmuştur arkadaşlar. Takdir ederim. Bugün 
de istifade edeceğim bir müessesedir. Ancak 
hakikati görmek ve ifade etmek lâzımdır. Şunu 
da ifade edeyim ki, Zirai Kombinalar büyük 
avantajlara nail olmuş ve çok yardımlar gör
müştür. Jiarb içinde istihsal hayatımıza katı
lan bu müessese daima desteklenmiş ve yardı
mına koşulmuştur. Şu halde bu müessesenin 
muvaffak olması katma bütçe veyahut Devlet 
İktisadi Teşekkülleri meselesi değildir. Karak
terini ve hususiyetini tebarüz ettiren başka fak
törler vardır ve bu faktörler üzerinde durmak 
lâzımdır. 

Demin de işaret ettiğim gibi bu müessese iyi 
işletilirse muvaffak olur, iyi işletilmezse mu
vaffak olamaz. Sonra arkadaşlar, ortaya koydu
ğumuz bu müessesenin nasıl biz rasyonel çalış
masını göz önünde tutmamalıyız. Nasıl biz bu
nun iyi işletmecilik şartları ve kaideleri içinde 
çalışmasını temin etmemeliyiz? Bu yapılma
dığı takdirde bu müessese ne olur? 

iktisadi Devlet Teşekkülü olarak, bu arka
daşlar benim kanaatimdir, şüphesiz büyük ka
rar Büyük Meclisindir ve onun vicdanı ve şuuru 
her şeyi iyi görür, iyi bilir iyi yapar ve iyi 
kararlar verir, ancak İktisadi Devlet Teşek
külünde bu müessese iyi çalışmak imkânlarına 
sahip olacaktır. Çünkü bunun kuruluşunda 
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elastikiyet olması lâzımdır. Eğer bugün zaruri 
olarak tebarüz ettirdiği gibi, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri: hazırlanmakta olan yeni istikameti 
alacak olursa hiç şüphe yok ki bu memleketin 
iktisat ve ziraat işleri de bugünkünden daha 
verimli hale gelecektir. 

Bir müessese tasavvur ediniz ki, dar kadro
lar içinde çalışmak mecburiyetindedir, bir mü
essese tasavvur ediniz ki, karşısında çeşitli 
mevzuat güçlükleri çıkmakta ve onu engelle
mektedir. Bütün bunları gördükten sonra ar
tık mütemadiyen katma bütçe olsun diye ısrar 
etmekte ben şahsan bir fayda görmüyorum. 

Sonra arkadaşlarını, bugün mevcut olan 
birçok katma bütçeler vardır acaba bunlar da
ha rasyonel bir şekilde mi çalışmaktadırlar? 
Bugün Hükümetiniz yeni tasarılar hazırlamak
ta ve mevcut müesseseleri de İktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline sokmak için çalışmaktadır. 
Çünkü katma bütçe eski bir devrin müessese
sidir, demode olmuş bir vaziyete girmiştir. 

VEHBÎ SARTDAL (Niğde) — Hayır, hayır. 

TARİM BAKANI (JAVlD ORAL (Seyhan) 
— Açıkça söylemek "lâzımgelirse vaziyet budur. 

Sonra Vehbi Sandal Bakanın emrinden bah
setti. Arkadaşlar, bu işte Bakanın emri mevzuu-
bahis değildir.. Bütçe Komisyonu bu müessese
ye daha canlı bir düzen vermek ve istikrar te
min etmek için bir iki madde ilâve etmiştir. Ba
kan, direktif salâhiyeti, teftiş salâhiyeti vermiş
tir. Bu demek değildir ki,, murakabede, baka
nın şahsi kanaatleri ve fikirleri hâkim olacak? 
Hayır böyle bir şey bahis mevzuu değildir. Bu 
memlekette her şeyden evvel yapılacak iş, Ba
kanlıkta istikrar temin etmektir. İşte bu kurum
da istikrar temin etmiş olan bir Vekâletin poli
tikasını takip ve tatbik edecek demektir. Ben
ce bu teşekülün vazifesi bundan başka birşey 
değildir. Gaye ve maksat budur. Bendeniz o 
kanaatteyim ki, bu müessese çok hayırlı olacak
tır, ve memlekette çok iyi hizmetler edecektir. 

Şu halde bu müesseseye ne kadar geniş ça
lışma imkânı verirseniz muvaffakiyeti de o ka
dar kuvvetli olur. 

Hatipoğlu arkadaşıma bilhassa teşekkür ede
rim, hakkımda iltifat gösterdiler. Hakikaten 
memleketin bu büyük dâvasını Büyük Meclisin 
iyi bir şekilde iyi bir kararla, yüksek şuuru ile 
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iyi bir şekle kavuşturacağına emin olarak hür
metlerimi sunarım. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Sayın arkadaşlarım, 
Mesele üzerinde birçok arkadaşlarım noktai na
zarlarını ifade buyurdular; bilhassa müessese
nin bünyesi bakımından âmme hizmeti gördüğü 
için ve kâr getiren müessese olarak çalışması doğ
ru olmadığı için, müessesenin mülhak bütçeli ol
masını istiyen arkadaşlarımız bulundu. 

Arkadaşlar, Sayın Bakan, müessesenin ka
rakterini bütün vüzuhiyle ifade etmişlerdir. 
Evet, âmme müessesesidir, âmme hizmeti yapar, 
fakat bunun yanında muhakak rantabl çalışması 
zarureti mevcuttur. Müessesenin bünyesi tama
men iktisadidir.. Bir işletmecilik vasfı vardır, 
bu itibarla teknik murakabeye ihtiyacı- vardır 
ve nihayet rantabl çalışması lâzımdır. Evet 
âmme müessesesidir, âmme hizmeti görecektir. 
Fakat zarar ederek bu işi yapmıyaeaktır. 

Onun için malî muhtariyeti ve teknik mu
hasebesinin tanzimi ve teknik murakabesi bakı
mından, mutlak surette iktisadi Devlet Teşek
külleri şeklinde olmasında isabet olduğu kana
atindeyiz. 

Arkadaşlar, İktisadi Devlet Teşekkülleri ma
hiyetinde bir teşekül olması, aoa'ba yabancı bir 
müessese olması mı demektir? Bilâkis serma
yenin tamamı Devletindir ve bunun başında bu
lunan idarecilerin hepsi yine Devlet tarafından 
seçilecektir. Bir arkadaşımın ifade ettiği1 gibi, 
mülhak bütçeli olduğu zaman nihayet müdiri 
umumisi de ziraatçi olacaktır. Fakat iktisadi 
Devlet Teşekkülleri olduğu zaman, bundan baş
ka olacak değildir. Ama iktisadi Devlet Teşek
külü olduğu zaman, seyyaliyeti bakımından, 
murakabesi bakımından mutlak surette da
ha geniş hareket edecek ve rantabl ça
lışacaktır. icabında tohumluk damızlık 
tevzi edecek, zarar ederse Devlet bunu ödi-
yecektir. Binaenaleyh arkadaşlarım, bütün es
babı mucibeler nazarı dikkate alınacak olursa 
müessesenin iktisadi karakterini göz önünde 
bulundurarak 3460 sayılı Kanuna uyar bir şe
kilde, iktisadi Devlet Teşekkülü olmasında isa
bet görmekteyiz. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutaca
ğım 
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Başkanlığa 

Konu aydınlanmıştır. Konuşma yeter. 
Samsun Milletvekili Ankara Milletvekili 

Naşit Fırat Me'brure Aksoley 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Yeterlik 
aleyhinde söyliyeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RASlH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 

konu katiyen aydmlanmamıştır. Tarım işi, İh
tisas Komisyonu işidir. Aylardan beri uğraşı
yor, o dahi bizi etraflı aydmlatamamıştır. (Bra
vo sesleri). 

Arkadaşlar, Tarım Bakanlığı vazifesi itiba
riyle, arkadaşımızın izah buyurduğu gibi, Türk 
Milletinin % 85 inin bütün hayat sahaları üze
rinde çalışan bir bakanlıktır. 

Arkadaşlar, maalesef diyeceğim, İktisadi 
Devlet Teşekküllerine bu vazifeyi vermekle, 
Tarım Bakanlığı bu vazifeyi üzerinden, biraz 
zahnederim, havale ile, ciro ile atmak istiyor. 
Bilhassa o günlerde içimizde bulunan arka
daşlar belki vardır; Türk Milleti öyle bir mil
lettir ki, nüfusunun % 85 ini çiftçi teşkil eder, 
çiftçiyi ilgilendiren Bakanlık lâğvedilir mi ar
kadaşlar1? Türkiye Büyük Millet Meclisi onu 
iki defa lâğvetmiştir. Niçin İşte bu kanunla 
orta yere çıkan zihniyetle. Nice kurum, nice mü
essese kanunları buraya gelmiştir, heyecan, 
ümit içinde kanun kabul edilir. Köylü sevinir, 
çiftçi sevinir, biz seviniriz. İki sene geçer, ne
ticede bir şey yok. Donatım ne oldu arkadaşlar, 
ne ümitle kurduk, ne netice aldık arkadaşlar? 
(Para verilmedi sesleri) 

Para verilmedi diyorlar. Bu, Bakanlığın mu-
rakabesizliğinden başka ber şey değildir. Arka
daşlar, bu noktalar tamamen tenevvür etmeli
dir. Şimdi Muammer Eriş arkadaşımın dediği 
gibi, İktisadi Devlet Teşekküllerine bunu ver
mek, dâvayı katiyen halletmez arkadaşlar. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin murakabesini 
bihakkın temin edecek olan kanun tasarısının 
Meclis komisyonu ve biz Hükümetin acele gel
mesini istedik, Büyük Millet Meclisi istedi. 
Hükümet, Kanun tasarısı hazırlamış, getirece
ğim, diyor. Bir an evvel bu kanunu getirsin 
bakalım. 

Arkadaşlar, yeterlik kâfi değildir. İktisadi 
Devlet Teşekküllerine, memleketin bu mühim 
işini veremeyiz arkadaşlar. Onun için bu mües-
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sese tamamen Tarım Bakanlığının asli vazife
sidir. Tarım Kmisyonumuz katma bütçe zihniye
tini benimsemenıiştir. Katma bütçeyi Orman 
Umum Müdürlüğünde tecrübe ettik. Doğrudan 
doğruya Bakanın murakabesi ve mesuliyeti al
tında, onun asli vazifeleri meyanında bu mües
seseleri kuracaksa verelim salâhiyeti. Yoksa her 
sene birçok paraları sarf edilmiş olur. Biz, Cavid 
Oral arkadaşı bilgili arkadaş biliriz. Köylerimi
zin nüfusunun % 85 ni teşkil eden aziz vatan
daşlarımız Tarım Bakanlığını yanında görmek 
istiyor. Onun için kuracağımız müesseseler 
doğrudan doğruya Tarım Bakarımın emrinde 
olmalıdır. Binaenaleyh yeterlik yerinde değil
dir, mesele iyice tenevvür etmelidir, Tarım Ko
misyonu bu noktadan vazgeçmelidir. 

BAŞKAN — Yeterliği kabul edenler... Et-
miyenler... Karışıklık oldu. Yeterliği kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Rica ediyorum 
azacık aralıklı duralım gözümüzde teşevvüş 
hâsıl olmasın. (Tâyini esami ile yapın sesleri) 
Vakit geçirmeye mahal yok. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Vakit geçer ama 
daha sağlam olur. 

BAŞKAN — Riyaset tereddüde düşerse tâ
yini esamiye de baş vuracağı tabiidir. 

Önergeyi kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksmlan... Yeterlik kabul edilmiştir efendim. 
(Tâyini esami ile sesleri) 

Yeterlik kabul edilmiştir, oy neticesi belli 
olunca açık oya gidilmesine mahal yoktur. 

Bir önerge vardır okutacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Üretme ve Yetiştirme Çiftlikleri 

Clenel Müdürlüğü kurulması hakkındaki tasarı
nın Tarım Komisyonunca hazırlanan metninin 
müzakere konusu olmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli Milletvekili ve 
arkadaşları 

Cemil Çalgüner 
Kütahya İzmir Urfa 

A. Bozbay R. Köken V.Gerger 
Rize Denizli Malatya 

Dr. F. Kurtuluş H. Oral M. N. Karaköylü 
Malatya Kocaeli Bursa 

E. Doğan A. F. Abasıyanık A. Duru 
Bursa Bursa Balıkesir 

A. M. Erhan F. Yılmazipek E. Çeliköz 
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1. 

Kastamonu 
F. Mağara 

Ağrı 
M. Aktan 

Ankara 
R. Ayaşlı 
Niğde 

F. Ecer 
Maraş 

A. Yaycıoğlu 
Maraş 

A. R. Çuhadar 
Sivas 

N. Ergin 
Çanakkale 

A. R. Kırsever 
Niğde 
Ş. Süer 

Balıkesir 
A. Ağabeyoğlu 

Balıkesir 
H. Şeremetli 

Konya 
M. Altan 
Manisa 

H. öztarhan 
Niğde 

H. Ulusoy 
- Denizli 
N. Küçüka 
Zonguldak 
N. Kromer 

Mardin 
Dr. A. Uras 

Kars 
T. Taşkıran 

Yozgad 
K. Erbek 
Yozgad 
S. tçöz 
İsparta 

S. Koksal 
Urfa 

S. K. Yetkin 

Trabzon Sivas 
R. Tarakçıoğlu î. Uğur 

Erzurum Ankara 
Ş. îbrahimhakkıoğlu R. Börekçi 

Ankara 
A. R. Bekman 

Manisa 
F. Uslu 
Kırşehir 
N. Erdem 
Elâzığ 

M. Arpacı 
Tokad 

F. Eken 
Çanakkale 
B. Gökçen 

Konya 
R. Erel 

Sinob 
S. Batur 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Okunamadı 
îsparta 

Ş. Yalvaç 
Bolu 

H. Ş. Adal 
İçel 

S. tnankur 
Urfa 

A. Akan 
İstanbul 

A. R. Arı 
Erzurum 

C. Dursunoğlu 
Antalya 

Dr. G. Kahraman 
Burdur 

F . Altay 
Manisa 

î. Ertem 
Ankara 

E. H. Ergun 

Niğde 
1. R. Soyer 

Malatya 
Dr. H. Fırat 

Balıkesir 
F. Tiritoğlu 

Tokad 
C. Kovalı 
Kütahya 

M. îspartalıgil 
Seyhan 

S. Tekelioğlu 
Niğde 

V. Sandal 
Manisa 

Ş. R. Hatipoğlu 
Mardin 

M. K. Boran 
Maraş 

E. Soysal 
Burdur 

Dr. M. Şerif 
Denizli 

Dr. B. üz 
Ankara 

H. O. Bekata 
Hatay 

H. Mursaloğlu 
Hatay 
A. Çilli 
İsparta 

R. Güllü 
Zonguldak 

S. Koçer 
Hatay 

E. Dürükan 
Bursa 

Z. Budunç 
Maraş 

Dr. K. İdil 
Muğla 

N. özsan 
Muğla 

Dr. M. Sakaroğlu 

BAŞKAN — önergeyi oya koymadan evvel, 
tasarının tümü hakkında müzakereyi kâfi göre
rek maddelere geçilmesini oyunuza sunacağım, 

Bu önergeyi ondan sonra oyunuza sunacağına. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Mad

delere geçilmesini kabul etmiyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

SAHİR KURUTLUOĞLU (Kırşehir) — 
önerge hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — önerge hakkında ne söyliyecek-
siniz? Herkes aklını işletti. 

önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Denizli Milletvekili Cemil Çalgüner ve 73 

arkadaşının önergesi tekrar okundu) 
(Ret, ret sesleri). 
BAŞKAN — Kabul ve ret seslerinden birşey 

çıkmaz, elleri kaldırmaktan çıkar. Müsaade
nizle vazifemizi rahatlıkla yapalım, önerge dik-
kata alınırsa Tarım Komisyonunun metni müza
kereye esas tutulacaktır. Yani Bütçe Komisyo
nunun metni üzerinde durmıyacağız. Tarım Ka
nı isyonunun metnini esas tutacağız. Bu önerge 
reddolunursa Bütçe Komisyonunun metnjni 
okumaya başlıyacağız. Anlaşıldı mı efendim? 

(Anlaşıldı sesleri). 
Şimdi bu önergeyi yani Tarım Komisyonu

nun metninin esas tutulmasını kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar.. İndiriniz. Kabul et
miyenler ellerini kaldırsınlar.. Tarım Komisyo
nunun metninin esas tutulması kabul edilmiştir. 
(Alkışlar) 

Şimdi Tarım Komisyonu ivedilik teklif edi
yor mu? 

TARIM KOMİSYONU BAŞKANI RAMÎIİ 
KÖKEN (İzmir) — Ediyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen önergenizi veriniz efen
dim ; 

Arkadaşlar dağılmıyalım, rica ederim. 
(Saat sekize geldi sesleri). 
Anladık efendim. Daha sekize beş var. Ona 

göre icabını tanzim ederiz. (İvedilik teklifini 
okutuyorum.) 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Üretme ve örnek Çiftlikleri kurul

ması hakkındaki tasarının ivedilikle görüşül
mesini arz ve teklif eyleriz. 

Bursa İzmir 
Aziz Duru R. Köker 

Denizli 
Cemil Çalgüner 

BAŞKAN — İvediliği kabul edenler.. Etmi
yenler.. İvedilik kabul olunmuştur. 
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Şimdi vakit gecikti. Gelecek birleşimde, Ta

rım Komisyonunun metni esas tutulmak üzere 
tasarının görüşülmesine devam edilecektir. 

Yarın saat onda toplanmak üzere birleşime 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

Gelir Vergisi tasarısının (26) ncı maddesinin (3) ncü fıkrasının emekli, dul ve yetim aylıklarından 
vergi kesilmemesi şeklinde değiştirilmesi hakkındaki önergeye verilen oyların sonucu 

(Önerge reddedilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
233 

30 
201 

2 
218 

14 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 

ANKARA 
Naki Cevad Akkemıau 
Avni Refik Bekman 
Gl. Naci Tınaz 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 

BALIKESİR 
Fuat Bilal 
Eminittin Çeliköz 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Fahri Bük 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Haaene İlgaz 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Fuad Hulusi Demirelli 
Orgl. Cemil C. Toydenıir 

İZMİR 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgra 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 

SİVAS 
Gl. Fikri Tirkeş 

ZONGULDAK 
Vaim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

l Reddedenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
AMAJSYA 

Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Urâs 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Râjşit Börekçi 
Arif Çubukçu 

Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş . 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr, Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Cemil özçağlar 
thsan Yalçın 

BURSA 
Zehra Budunç 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
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ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us ' 

ÇORUM 
Naim Atalay 

DENÎZLÎ 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altnğ 
Mesut Çankaya 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Knoak 

OAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Di/dar 
Tevfik Ekmen 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galin K. Zaimoğlu 

GÜMÜSANE 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah fiili 

İSPARTA 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 

İZMİR 
Şevket A dalan 
Münir Birsel 
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Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Ham d i Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Ömer Tascıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korsrl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torsrut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıvanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Sedad Çumralı 
Dr. Sadi Trmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis T Tl usan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 
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MALATYA 

Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdüİkadir Taşangil 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N Otaman 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Hras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
nal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
nüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Ham di Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bîlsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Dr. Sadi Konuk 

Muin Köprülü 
SEYHAN 

Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Ytiregir 

SÖRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Şemsettin Oünaltay 
Yfııttîîlir» öker 
Necmettin Sadak 
tsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emhı Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uvhadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Dan iş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Salrir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
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Rüştü Oktar 
YOZGAD 

Fahri Akgöl 

B : 100 
Ziya Arkant 
Sırrı Içöz 
thsarı Olgun 

3.6.1949 O : 3 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 

BURSA 
Aziz Duru 

[Çekinserîer] 
MANİSA 

Korgl. Ali Rıza Artunkal 

(Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Din çer 
Kemal özçohan 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 
Hal id Bayrak (î. Ü.) 
(D 

ANKARA 
Falih R. Atay 
Hıfzı Offuz Bekata 
İhsan E7§fi 
îamet tnönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen (î.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabrı Akın 
Emin Bilsren 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Oökfprtp 

BALIKESİR 
Abdi ASabeyoğlu 
Esat Altan 
Orffl. tzzeddin Çalışlar 
(t.) 
Sürevva örareevren 
Orgl. Kn7im fValp 

BİLECİK 
Memdnh Spvkpt Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çam bel 
Lûtfi Gören 
flıt'zırrahnıan R. öymen 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Al tay 
\hmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akffüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr M Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingrül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karpsioelu 

ÇANKIRI 
Mustafa A. îtenda (î.) 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Can tekin 
Münir Ta ÎTI 1 
tsmet Eker (î.) 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Ab idin Ege 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin (1.) 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Raif Dinç (1.) 
Nafiz Dumlu (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
(1.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t.) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
ft.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Sait Barlas 
(Bakan) 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülerani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Ynrdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akayeen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
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Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (İ.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Sedat Dikmen 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KAR8 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Dr. Fahri Ecevit 
Adil Tok özlü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

B : İOÛ 3 . 6 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 
KIRŞEHİR 

ismail H. Baltacıoğlu 
KOCAELİ 

Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(î.) 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkim 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Giirsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özel ek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zaboı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Faik Kurdoglu 

. 1949 6 : â 
Yaşar özey (I.) 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Hasan Reşıd Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş ı 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gül ok 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
tçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

SÎNOfc 
Lûtfi Aksoy (1.) 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (I.) 
Nazif Ergin 
Hikmet İşık 
Knmil Kitapçı 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Şakir Uma 

TOKAD 
Reeai Güreli (I. Ü.) 
Nazım l'mov 

TRABZON 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
llamdi Orhon 
Hasan Saka 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nuri Tarhan (I.) 



S : 100 3.6.1949 Ö : â 
Gelir Vergisi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 268 
Kabul edenler : 258 

Reddedenler : g 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 183 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AĞRI 
Müştak Aktan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşh 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Mitat Aydm 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

[Kabul 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozöyük 
Dr. Muhlis Suner i 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çam bel 
Cemil Üzçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük | 
Ahmed Münir Erhan 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem | 
Dr. Cemal Kazancıoğlu I 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsaı | 

edenler] 
I Naim Atalay 

Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

I DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mahmut N. üündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 

Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet. Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
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Zihni Orlıon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakır Altan 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazım Onat 

B : 100 3 .6 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım 0! ün düz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zaboı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artımkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğhı 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar Özey 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
trfan Ferid Alpaj^a 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Hal id Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 

. 1949 O : 3 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Muttalip öker 
Gl. Fikri Tirkeş 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

Ekrem Pekel 
Cemil U> badın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sanalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarım bıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 

[Reddedenler] 
Hasan Din çer 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Kemal Zeytinoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 
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8 : İÖÖ 3.6 . İ949 Ö : â 
[Çekinserler] 

İSTANBUL 
Osman Nuri Koni 

ORDU 
Hamdi Yalman 

[Oya katılmty arılar] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğiu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
(D 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat Altan 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 

BlLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Aziz Duru 

Mustafa Fehmi Gerçeker 
(D 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekiıı 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (1.) 
Sulıeyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (1.) 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

Gl. Vehbi Kocagüney 
a.) 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZIANTEB 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GUMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 

Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Sera fettin Karacan 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Resi d özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (I.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
(D 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Fa tin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
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Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmes Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (t.) 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tan kut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

fi : 100 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş 
(I.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Hilmi Uran 

3.6.1949 0 : 3 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SlNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

İsmail Mehmed Uğur 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Reşit önder (I.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. Ineealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 

14 



B : 100 3.6.1949 O : 3 
Kurumlar Vergisi Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 258 
Kabul edenler : 253 

Reddedenler : 4 
Çekinserler : l 

Oya katılmıyanlar : 193 
Açık Milletvekillikleri : 14 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ay aslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
01. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpıııar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı TTzunçarşılı 

BÎLECÎK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

[Kabul 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
I Ait fi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Hasene İlgaz 
Necdet Yücer 

edenler] 
I DENİZLİ 

Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Faz d Ahmed Ay kaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

I EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Oündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Duınlıı 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
tsmail Sabuncu 

i Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

Dr. Galip K. Zaimoğlu 
GÜMÜŞANE 

Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. E;, up Durukan 
Hasan Mursaloğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
[Cemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
Münir Bersel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdtırrahman Sunucu 
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KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Dr. Muhsin F . Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergrun 
Dr Sadi Trmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 

B : 100 3 .6 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşan gil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coş^unoğlu 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
îrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz ITras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rıfat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin TU n soy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fnrtun 
Amiral H. Gökdalay 
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Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

StlRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksov 

SİVAS 
Nazif Ererin 
Hikmet Tsık 
Mnttalip öker 
Ol Fikri Tirkes 
îsmail Mehmed Uğur 
Sakır Uma 
Abidin Yurdakul 

TFKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

[Reddedenler] 
ESKİŞEHİR 

Kemal Zeytin oğlu 
İSTANBUL 

Salamon Adato 

Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
ŞİTiasi Devrin 
îsmaîl Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabrı Koçer 
Naim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 

Fuad Hulusi Demirelli 

[Çehinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 
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[Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (î.) 
Halid Bayrak (I. Ü.) 
a.) 

AMASYA 
Esad Um s 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
îh san Ezğü 
îsmet înönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Esat A İtan 
Orerl. îzzeddin Çalışlar 
Süreyya örsreevren 

BÎLECÎK 
Memduh Spvk^t E sen dal 

BÎTLÎS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hıfzırrahman R. öymer 

BURDUR 
Orerl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(î.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
thsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kirşe ver 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (I.) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
îsmet Eker ( t ) 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENÎZLÎ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (t.) 
thsan Hâmid Tigrel 

EDÎRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakava 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Saffirofflu 

ERZURUM 
Raif Dinç 
Oevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle (t."! 
Şakır îbrahimhakkıoğ^u 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(t) 

ESKİŞEHİR 
îsmail Hakkı Çevik 
(t) 

Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar * 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRt 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen (t.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salib înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (t.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orsrl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün (î.) 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Um ay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
(t.) 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
(Bakan) 
Nihat Erim (D. Bakanı) 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Muhsin Adil Bin al 
Gl. Ali Fuad Cebesov 
(1.) 
Sedad Çumralı 
Fatîn Gökmen 
Hulki Karagülle (î.) 
Dr. Aziz Perkim 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
thsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelci 
Şefik Tugay 
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MANİSA 
Yunus M. Alakant (î.) 
İsmail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
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ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
îusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belul 
Dr. Fahri Kurtuluş (I.) 
Fuad Sirmen (Bakanı 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SIIRD 
Etem izzet Benice 

Ali Rıza Esen 
SlNOB 

Suphi Batur 
Cevdet Kerim lncedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşek 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Temel Göksel (I.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URFA 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz • 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Nuri Tarhan (I.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
içel 
istanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

14 
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Esnaf Vergisi Kanunu tasaruma verilen oyların sonucu 

AMASYA 
Ahmet Eyınır 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Mitat Aydın 

BALIKESÎR < 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bil a] 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

(Kanun kabul edilmiştirj 
Üye sayi8i t oo 

Oy verenler : 246 
Kabul edenler : 245 

Reddedenler : J 
Çekinserler : 0 

Oya kaıtılmıyanlar : 205 
Açık Milletvekillikleri : 14 

(Kabul edenler] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı; Naili Küçüka 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 

Hulusi Urai 
Dr. Behçet üz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzaip 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 

Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 

İÇEL 
Salih İnankur 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Fuad Hulusi Demirelli 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Münir Birsel 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
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Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bina! 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 

AFYON KARAHÎSAR 
61. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 

Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım 6ündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunka! 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Nuri özsan 

MUŞ 
Hal i d Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat 6ürsoy 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
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Mehmet Furtun 
Amiral H. 6ökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Şemsettin 6ünaltay 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai öüreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Öerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet 6ürel 
Naim Kromer 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan (1.) 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet A§kar 

[Oya katılmtyanlar] 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

Dr. Cemal Tünce 
Ahmed Veziroğlu 
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Halid Bayrak (î. Ü.) 
(t) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Dr. Ahmet Hâmit Sel^il 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
(i.) 
Süreyya örgeevren 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hıt'zırrahman R. öymen 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
(I.) 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Mustafa A. Renda (î.) 

ÇORUH 
Ali Çoruh 

Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekın 
Münir Çağıl 
İsmet Eker (I.) 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Haindi Berkman 
(i.) 
Abıdin Ege 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin (1.) 
Feyzi Kaifagil 
Osnıan Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Fethi Erıınçağ 
Dr. Bahattın Öğütmen 
Mehmet üktem 

ELAZİĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Raif Dinç (I.) 
Münir Hüsrev Göle 
(1.) 
Gl. Vehbi Kocagüney 
(1.) 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
a.) 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 

GUMUŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

Abdülgani Türkmen (1.) 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Jvoraitan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Dr. Nikola Fakaçelii 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. M. Kemal öke 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Sedat Dikmen 
Atıf İnan 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 

Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Reşit Turgut 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Ali Dikmen 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(I.) 
Sedad Çumralı 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Cafer özelçi 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant (I.) 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
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Abdülkadir Kalav 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Halid Mengi 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl 
Dr. Fahri Kurtuluş (1.) 
Fuad Sirmen (Bakan) 

B : 100 
SAMSUN 

Hüsnü Çakır (Bakan) 
SEYHAN 

Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİÎRD 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim tneeduyı 
(Başkan V.) 

3.6.1949 O : 3 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda (1.) 
Nazif Ergin 
Hikmet Işık 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 
fsmail Mehmed Uğur 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TOKAD 
Reşit önder (1.) 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

Temel Göksel (1.) 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

URPA 
Esat Tekeli 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Ali R. İneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan (î.) 

[A çık MilletvekilliMeri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
İçel 
İstanbul 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
Tokad 
Urfa 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

14 

\>&<ı 



* fi. M. M BtuırMVİ 


