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1. — GEÇEN 1 

Birinci Oturum 
Bolu Milletvekili İhsan Yalçın ve beş arka

daşının, Millî Korunma Kanununun 30 ncu 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
teklifinin, Geçici Komisyonda görüşülmesi, ka
bul olundu. 

Bingöl Milletvekili Feridun Fikri Düşünsel '-
in, 5107 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin yo
rumlanmasına dair olan önergesi, isteği üzerine 
geri verildi. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, zirai sigorta kurulması hakkındaki söz
lü sorusuna, Ekonomi ve Ticaret Bakanı cevap 
verdi. 

Manisa Milletvekili Yunus Muammer Ala-
kant'ın, deri ve kösele Gümrük resimlerine da
ir olan sözlü sorsuna, Ekonomi ve Ticaret Ba-

Tezkereler 

1. — Çakmak ve suni çakmak taşının Tekel 
konusundan çıkarılmasına ve bu maddelerin 
Gümrük resimlerinde değişiklik yapılmasına 
dair olan 5321 sayılı Kanunun t nci ve 4 ncü 
maddelerinin yorumlanması hakkında Başba
kanlık tezkeresi (3/355) (Gümrük ve Tekel ve 
Bütçe komisyonlarına) ; 

2, — İsparta Milletvekili Sait. Koksal'm, 
Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/354) (Ana-

?ANAK ÖZETİ 

kanı cevap verdi. 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

görüşüldükten sonra 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Gelir Vergisi Kanunu tasarısının maddeleri 

görüşüldü. 
14 . IV . 1949 Perşembe günü saat 14 t e 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili Kâtip 
Trabzon Milletvekili Kocaeli Milletvekili 

R. Karadeniz (!. Aksu 

Kâtip 
Gorum Milletvekili 

N. Afalaij 

yasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan Kar
ma Komisyona) ; 

Raporlar 
3. —- Millî Savnuma Bakanlığı Tay Deposu

nun ve döner sermayeli Hasırcı Çiftliğinin bina, 
arazi, tesis ve diğer malzemeleriyle birlikte Ta
rım Bakanlığına devri hakkında kanun tasarısı 
ve Millî Savunma, Tarım, ve Bütçe komisyon
ları raporları (1/517) (Gündeme) ; 

4. — Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve Aş 
evleri Kanunu tasarısı ve Millî Eğitim ve Bütçe 
Komisyonları raporları (1/511) (Gündeme). , 

Soru 

Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Boran'- i İÜ soru önergesi. Adalet Bakanlığına gönderi I-
m, müstehcen neşriyatın tnkibi hakkındaki söz- j mistir, (fi/314) 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 14 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER: Naim Atalay (Çorum), Sedad Pek (Kocaeli) 

BAŞKAN —• Oturum açılmıştır. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. | (Yoklama yapıldı) 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI 

1. — Sayın Üyelerden bâzılarına izin veril
mesi hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/356) 

12 . IV . 1949 
Kamutaya 

Aşağıda adları yazılı Milletvekillerinin izin
leri Başkanlık Divanının 12 Nisan 1949 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Kamutayın onanıma sunulur. 
B. M. M. Başkanı 

Ş. Saraçoğlu 

Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen 1 ay 
hasta olduğu için 28 Mart 1949 talihinden itiba
ren, 

Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 
1,5 ay hasta olduğu için 23 Mart 1949 tari
hinden itibaren, 

Hatay Milletvekili Hasan Mursaloğlu 1 ay 
özürlü olduğu için 11 Nisan 1949 tarihinden 
itibaren, 

Kırklareli Milletvekili Korgl. Kemal Doğan 
1 ay hasta olduğu için 1 Nisan 1949 tarihinden 
itibaren, 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen 1,5 ay 
hasta olduğu için 1 Nisan 1949 tarihinden iti
baren, 

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 2 ay 
hasta olduğu için 24 Mart 1949 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Teker teker oya sunacağım. 
Antalya Milletvekili Tayfur Sökmen 1 ay 

hasta olduğu için 23 Mart 1949 tarihinden itiba

ren, 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Hatay Milletvekili Abdülgani Türkmen 

1,5 ay hasta olduğu için 23 Mart 1949 tari
hinden itibaren, 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Hatay Milletvekili Hasan Mursaloğlu 1 ay 
özürlü olduğu için 11 Nisan 1949 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kırklareli Milletvekili Korgl. Kemal Doğan 
1 ay hasta olduğu için 1 Nisan 1949 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Konya Milletvekili Fatin Gökmen 1,5 ay 
hasta olduğu için 1 Nisan. 1949 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Rize Milletvekili Hasan Cavid Belûl 2 ay 
hasta olduğu için 24 Mart 1949 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Bu toplantı içinde iki aydan fazla izin 
alan Konya Milletvekili Fatin Gökmen'in öde
neği hakkında Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
tezkeresi (3/357) 

— 347 — 
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BAŞKAN — Meclis Başkanlığının tezkere- ; 

sini okutuyorum. I 

Kamutaya 
12 . IV . 1949 I 

Hastalığı dolayısiyle bu toplantı yılı için
de kendisine iki aydan fazla izin verilen Konya 
Milletvekili Fatin Gökmen'e ödeneğinin verile
bilmesi, içtüzük'ün 197 nci maddesi gereğince, 
Kamutayın iznine bağlı olduğundan keyfiyet 
Yüce tasviplerine sunulur. 

B. M. M. Başkanı 
Ş. Saraçoğlu 

BAŞKAN — Tasvip edenler.. Etmiy enler.. 
Tasvip edilmiştir. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Reis Bey 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme dair mi? 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Evet. Ge

len Kâğıtlarda bulunan bir tasarının ivedilikle 
görüşülmesi hakkında mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun; Başkanlığı
nızca takarrür ettirmiş olduğumuz ve Yüksek 
Heyetinize arzedeceğimiz bâzı esaslar vardır ki 
onlardan bir tanesi de pazartesi günlerinin Ge
lir Vergisinden gayri tasarı ve sorulara tahsisi
ne aittir. Yarınki toplantıda Başkanlık bunu 
arzedecektir, o zaman teklifi âliniz nazarı itiba
ra alınacaktır. 

Şimdi İngiltere Lordlar ve Avam Kamarala
rı Başkanlıkları tarafından Meclis Başkanlığı
na gelmiş iki tezkere vardır, bunları Yüksek 
Huzurunuza arzedeceğim. 

3. — İngiltere Lordlar Kamarası Başkanlığı
nın Büyük Millet Meclisi üyelerinden sekiz kişi
lik bir heyeti İngiltere Birleşik Krallığını ziya
rete davet eden mektubu 

Lordlar Kamarası Başkanlığı 
Lordlar Kamarası 

S. W. I 
31 Mart 1949 

İngiliz Lordlar ve Avam Kamaraları Baş
kanları Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanına kalbî selâmlarını sunarlar ve Büyük 
Millet Meclisi Üyelerinden mürekkep bir he
yeti Birleşik Krallığı ziyarete göndermeye onu 
her iki Kamara namına davet ederler. 

Türk Heyetinin İngiltere'ye 25 Mayıs 1949 
Salı günü varması pek münasip olacağı gibi, j 
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Büyük Millet Meclisi Başkanının tensibine maz-
har olmak şartiyle heyetin sekiz kişilik olması 
ve 1 Haziran 1949 Salı gününe kadar İngilte
re'de İngiliz Parlâmentosunun misafirleri ola
rak kalması yüksek takdirlerine arzolunur. 

İngiltere Lordlar ve Avam Kamaraları Baş
kanları, bu davetlerinin Büyük Millet Meclisinin 
Sayın Başkam tarafından kabul edileceği ümi
dini izhar ederler, zira böyle bir ziyaret Türk 
ve İngiliz Parlâmentoları ve Milletleri arasında 
esasen mevcut dostluk bağlarını bir kat daha 
kuvvetlendirmeye yarıya çaktır. 

Bu davet münasebetiyle, İngiliz Lordlar ve 
Avam Kamaraları Başkanları derin saygıları
nın kabulünü Büyük Millet Meclisinin Sayın 
Başkanından rica ederler. 

Lordlar Kamarası Başkanı 
Jovet 

(Jowitt) 
M..Şükrü Saraçoğlu 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanı 

Ankara 

4. — İngiltere Avam Kamarası Başkanlığının 
Büyük Millet Meclisi üyelerinden sekiz kişilik bir 
heyeti İngiltere Birleşik Krallığını ziyarete da
vet eden mektubu. 

BAŞKAN — Şimdi Avam Kamarası Başkan
lığından gelen tezkereyi okuyacağız. 

Avam Kamarası Başkanlığı 
31 Mart 1949 

ingiliz Lordlar ve Avam Kamaraları Başkan
ları Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Baş
kanına kalbî selâmhuvını sunarlar ve Büyük Mil
let Meclisi üyelerinden mürekkep bir Heyeti Bir
leşik Krallığı ziyarete göndermeye onu her iki ka
mara namına davet ederler. 

Türk Heyetinin İngiltere'ye 25 Mayıs 1949 
Sal; günü varması pek münasip olacağı gibi, Bü
yük Millet Meclisi Başkanının tensibine mazhar 
olmak şartiyle heyetin sekiz kişilik olması ve 1 
Haziran 1949 salı gününe kadar İngiltere'de in
giliz Parlamentosunun misafirleri olarak kalma
sı yüksek takdirlerine arzolunur. 

İngiliz Lordlar ve Avam Kamaraları Başkan
ları, bu davetlerinin Büyük Millet Meclisinin Sa
yın Başkanı tarafından kabul edileceği ümidini 
izhar ederler, zira böyle bir ziyaret Türk ve In-
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giliz Parlamentoları ve Milletleri arasında esa
sen mevcut dosluk bağlarını bir kat daha kuvvet
lendirmeye yarıyacaktır. 

Bu davet münasebetiylc} ingiliz Lordlar ve 
Avam Kamaraları Başkanları derin saygılarının 
kabulünü Büyük Millet Meclisinin Saym Başka
nından rica ederler. 

Avam Kamarası Başkanı 
Klifton Bravn 
(Clifton Brown) 

.1949 O : 1 
BAŞKAN — İngiliz Parlâmentosu her iki 

Meclisinin Yüksek Meclise vâki olan bu davetlerinin 
kabulü noktasında Sayın Başkanımız Şükrü Sa-
raoğlu muvafık fikirdedirler, memnuniyetle ka
bul ediyorlar. Keyfiyetin yüksek tasvibinize arzı 
gerekmektedir. Tasvibinizi alacağız. 

Bu daveti kabule muvafakat buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Başkanlık
ça gereken husus yapılacaktır. 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 

1. — Rize Milletvekili Dr. Fahri Kurtuluş'-
un, İstanbul Üniversitesinin Tıp Fakültesi inşa
atı hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu (6/305) 

BTŞKAN — Fahri Kurtuluş. 
Efendim, soruya Hükümet namına Bayındır

lık Bakanı cevap verecektir. Fakat kendileri bura
da değildir. 

Gelecek birleşime bırakıyoruz. 

2. — Seyhan Milletvekili Sinan Tekelioğlu'-
nun, bâzı cürümlerden dolayı memurlar ve şe
rikleri hakkında takip ve muhakeme usulüne 
dair olan 1609 sayılı Kanunun mer'i olup olma
dığı hakkında Başbakanlıktan sözlü sorusu 
(6/307) 

BAŞKAN — Adalet Bakanı burada yoktur. 
Gelecek birleşime bırakıyoruz. 

3. — Mardin Milletvekili Mehmet Kâmil Bo

ran'in, Ekonomi ve Ticaret Bakanlıklarının bir
leştirilmesi sebebi ile bu Bakanlığa ait Teşki
lât Kanununun Meclise ne zaman getirileceği 
hakkında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığından 
sözlü sorusu (6/308) 

BAŞKAN — Ticaret ve Ekonomi Bakanı da 
mevcut değildir. Binaenaleyh bunu da gelecek 
birleşime bırakıyoruz. 

Tensip buyurursanız deminki, mâruzâtım da
iresinde, yani sorulara ve Gelir Vergisi ve usul 
tasarı kanunlarından gayrı kanun tasarılarına 
önümüzdeki Pazartesi gününün tahsis edilmesini 
teklif etmekteyiz. Müsaade buyurursanız bu üç 
soruyu da Pazartesi gününe talik edelim. 

Muvafık mı efendim ?.. (Muvafık sesleri) Bu 
suretle Yüksek Kamutay'm muvafakati daire
sinde bu üç soruyu da Pazartesi gündemine ko
yuyum z. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Eczacılar ve eczaneler hakkındaki 96i 
sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde yazılı (veya 
resmî bir görevi bulunan) tâbirinin şümulüne 
Milletvekilliğinin dâhil olup olmadığının yo
rumlanmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet Komisyon
ları raporları (3/337) 

BAŞKAN — Geçen Birleşimde Sağlık Baka
nının bir mütalâası üzerine bu rapor hakkında, 
Adalet Komisyonunun da mütalâasının alınması 
gerekmişti. 

Şimdi bu hususta Adalet Komisyonumuzun 
mütalâasını rica ediyorum. 

Mamafih tensip buyurursanız, Sayın Bakan 

mütalâalarını bir defa daha tekrar etsinler. 
SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI 

])r. KEMALİ BAYİZÎT (Maraş) — Efendim, 
dün mâruzâtta bulundum. Eczaneler Kanunun
da bir hüküm vardır : Resmî vazife sahibi olan
lar eczane açamazlar. Milletvekilliği resmî bir 
vazife telâkki edildiğine göre, Eczane açamamak
taydılar. Yani Milletvekilli eczacı bir arkada:; 
eczane açmak teşebbüsünde bulunursa resmî va
zifesinden dolayı bu ruhsat kendisine verilme 
inekteydi. Bu bâzı ihtilâfları mucip olmuş V-Î 
Devlet Şûrasına intikal etmiştir. Bu bakımdan, 
Eczaneler Kanununundaki bu kayda bir mâna 
vermek ve Milletvekilliğinin, resmî vazife olup ol
madığı yorumlanmak için bu konu Yüksek Mecli-
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se gelmiş bulunuyor. Sağlık ve Adalet Komis- I 
yonları meseleyi tetkik etmişler ve Milletvekilli
ğinin memuriyet ve resmî vazife olmadığını ve I 
Meclise iltihak etmiş arkadaşlardan doktor olan- J 
ların doktorluk, avukat arkadaşların avukatlık, ! 
çiftçi olan arkadaşların çiftçilik yaptıklarını | 
mütalâa ederek, eczacıların da eczane açabilecek- I 
leri noktasında, hemen hemen her iki Komisyon | 
birleşmişlerdir. Yalnız rapor yazılırken, tahmin 
ederim, bir redaksiyon hatası olmuş, memuriyette 
girmiş olanların avukatlık, tüccarlık yapamıya-
cakları tadat edilirken bu memuriyetler arasına 
doktorlor da konmuştur. Halbuki halen doktor
lar, memur dahi olsalar, dışarda icrayı tababet 
etmektedirler. Kanun buna mâni değildir. îlerde 
her hangi bir ihtilâfa meydan verilmemesi için 
bu « doktorlar » kelimesinin rapordan çıkarılma- I 
sini veya ar/ettiğim şekilde zapta geçirilmesini 
rica etmekteyim. 

BAŞKAN — Adalet Komisyonu Başkanı 
buyurunuz. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI REŞÎD | 
ÖZSOY (Kayseri) — Efendim. Mesele, mebus 
olan eczacıların eczacılık yapıp yapanııyaca-
ğı keyfiyetinin yorumlanmasıdır. 

Mebuslar memur olmadığına göre, eczacı 
milletvekillerinin de icrayı sanat edebileceklerini 
Komisyonumuz, Sağlık Komisyonu gibi, muvafık 
bulmuş ve mazbatasında da o şekilde tesbit et
miştir. 

Bendeniz bulunmadığım bir sırada mazbata 
tanzim edilmiş ve karar verilmiş olmakla beraber, 
şahsan bu kararın doğru olduğu ve Sayın Baka
nın izah ettiği gibi. mebusluk yapan doktorların 
da, icrayı sanat edebileceklerini gayet tabiî görü
rüm. Ve bunu, Bakanın noktayı nazarı ile Ko
misyon noktai nazarının aynı olduğunu ifade su
retiyle teyit ederim. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurursa
nız tavzih edeyim : 

Saym Bakanın ifadelerinden anlaşılan mâna, 
memur olan doktorların dahi icrayı meslek ede
bilecekleri keyfiyetidir. Bu bir istisnadır. Bu . 
tefsir o istisnayı muhil değildir, muhil olmamak 
mânasmdadır. Yani Devlet memuru bulunan 
doktorlar, elyevm mer'i olan hüküm dairesinde, 
yine serbest surette doktorluk edebileceklerdir. 
Bu tefsir buna mâni değildir. Yüksek Meclisi
niz de bunu böyle anlamaktadır değil mi? (Evet i 
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sesleri). Binaenaleyh maruzatım dairesinde ve 
Bakanın ifadesi dairesinde raporu yüksek oyunu
za arzediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Bakan o kaydın çıkmasını 
istiyor. 

BAŞKAN — Bu kaydın çıkmasını teklif edi
yor musunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Hayır, iza
hatla iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Bakan kaydın çıkmasına lüzum 
görmemektedir. Esasen tefsir o noktaya maksur-
dur. Serbest meslek erbabından olan doktorlar 
gibi halen memur bulunan doktorlar dahi ser
best meslek yapabileceklerdir. Böyle anlaşılıyor. 
Şu halde tekrar keyfiyeti yüksek oyunuza sunu
yorum . 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Bu bir 
tefsir ise, tefsir ifadesinin vazıh bir şekilde ya
zılması mümkün değil midir? Makamı Riyasetin, 
«Ben böyle anlıyorum, siz de böyle anlıyorsunuz, 
reyinize arzediyorum» demesi doğru değildir. 

BAŞKAN — Tefsirde bir takyit yoktur. Ba
kan da izah etti. Binaenaleyh bu tâbirin de
ğiştirilmesine lüzum olmadığı anlaşılıyor. Şu 
halde bu tefsirle raporu yüksek oyunuza bir kere 
daha sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Rapor kabul edilmiştir. 

2. — Gelir Yergisi Kanunu tasarısı ve Ge
çici Komisyon raporu (1/171) 

BAŞKAN" — Gelir Vergisi Kanununun 41 nci 
maddesinin görüşülmesine devam ediyoruz. 

OEMÎL ALEVLÎ (Oazianteb) — Komisyon 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz yok. Yalnız geçen Birle
şimde Afyon Milletvekili Ilazim Bozca 41 nci 
maddenin 3 ncü bendinde «tşle ilgili olmak şar-
tiyle, mukaveleye veya ilâma veya kanuni bir em
re istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar» 
hakkında şu mütalâada bulundu, dedi ki : Ticari 
işlerde şifahi mukaveleler de olur. Burada (Mu
kavele) tâbiri bu şekilde yazılı olursa, şifahi mu
kaveleye müstenit muamelelerden hususi e gele
bilecek zarar ve ziyanlar bu hükmün dışında 
kalır. Buna bakan cevap verdi. Fakat arkada
şımız bunun tavzihini faydalı gördü. Binaen
aleyh Komisyon adına, şifahi mukavelelerden 
doğan zarar ve ziyana bunun şümulü olup olma-
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dığını izah etmek üzere Cemil Alevli arkadaşı- ; 
miza söz veriyorum. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA CEMÎL ALEV
Lİ (Gaziantep) — Efendim, bu 41 nci madde
nin üçüncü fıkrası; işle ilgili olmak şartiyle 
mukavelename veya ilâma veya kanuni bir em
re istinaden ödenen zarar ve ziyan ve tazminat
ların masrafa girmesini tazammun ediyor. 

Şimdi burada bâzı arkadaşlarımız bunu, bu 
fıkranın, bir mükellefin mâruz kalacağı alelıt
lak zarar ve ziyan mahiyetinde telâkki ettiler. I 
Bir mükellefin, bir tüccarın mâruz kalacağı za
rar ve ziyanı, bendenizin görüşüme göre, ikiye 
ayırmak lâzımdır. 

Birisi, tüccarın işiyle ilgili, iştigal ettiği iş
ten bizatihi kendisinin mâruz kalacağı zarar 
ziyandır ki bu tabiatiyle bilançosuna zarar ola
rak geçecektir. Esasen bir tüccar yalnız kazan
maz, ziyan da eder. Tüccar kelimesinin mâna
sının içinde esasen bu mündemiçtir. Bu cihette 
her hangi bir şüpheye düşmeye mahal yoktur. 
Ancak fıkrada tüccarın başkasına ödiyeceği za
rar mevzuubahistir. Yani kendisinin bizatihi 
işinden dolayı girdiği zarar değil de başkasuna 
ödiyeceği zarardır. Bir misal ile izah edeyim 

Faraza bir pamuk tüccarı kabul edelim. Bu 
tüccar pamuk işi ile iştigal etmektedir. Aldığı 
pamuğun piyasası düşecek olursa tabiatiyle za
rar eder ve bunu da bilançosuna geçirir. Bir de 
köylerden pamuk toplatmak için para dağıtır, 
farzedelim 1 000 lira dağıttı ve pamuk aldı, ve
ya bir adama bu parayı vererek pamvk aldır
mak istedi, ama bu adam parayı alarak, pamuk 
almak üzere parayı cebine koyuyor ve gidiyor. 
Bu adam tüccar değildir, bir simsardır veyahut 
da sıfatı ticariyesi olmıyan bir adamdır. Bura
da bin liralık bir zarar tevellüt etti. Bu zarar 
nihayet bir ödeme mahiyetinde bir zarardır. 
Çünkü pamuk almadığı için pamuk alma key
fiyeti tahassül etmemiştir. 

Şimdi; bu maddenin bu fıkrası, bu gibi za
rar ödemelerinin ancak bir mukaveleye bağlı 
olmasını istihdaf ediyor. Mukavelesiz olduğu 
takdirde bunu zarar kabul etmiyor. Filvaki ti
cari bir zarardır ama suiistimale de müsaittir. 

Bu şekilde açık kapı bırakacak olursak bir
çok suiistimaller meydana gelebilir. Bu bakım
dan komisyon, bu suiistimalleri önlemek için 
bu kayıtla çerçevelemeyi muvafık bulmuştur. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. I 
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BAŞKAN — Cemil Bey burada yazılı bulu

nan «işle ilgili olmak şartiyle, mukavelename
ye» kaydı vardır. 

Şimdi, şifahi bir mukaveleye müsteniden ce
reyan etmiş olan bir muameleden husule gele
bilecek zararlar bu mukavele kelimesindeki 
«name» den dolayı hariç kalıyor mu? Bunu öğ
renmek istiyorlar. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON ADINA CEMÎL 
ALEVLÎ (Devamla) — Hariç kalıyor. Çünkü 
«mukavelename» deyince yazılı mukavele kay
dedilmiştir, sözle yapılan mukavele zikredil-
memiştir. 

IIAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, buna dair 
oları önergeler zannederim okutulmuştu. 

TIAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Ha
yır efendim, ne önerge okunmuştur, ne de ki
fayet takriri vardır. Konuşmak hakkımdır. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TTAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Efen

dim , mâruzâtım şudur : 41 nci maddenin 3 ncü 
fıkrası ile zarar, ziyan ve tazminatın masrafa 
kaydı keyfiyetinde tüccarları dahi bir çerçeve 
içerisinde bağlı kılmak kaygısı güdüyoruz. Ya
ni tüccarın işi ile ilgili olmak kayıt ve şartı ile 
uğradığı zarar ve ziyanları masrafı meyanma 
ithal edebilmesi için : 

1. — Mukavelename; 
2. — Mahkemeden sâdır olmuş bir ilâm, is

tiyoruz. Geçen defa arzettiğim gibi muame
lâtı tüccariyenin ticari taahhüdatm behemehal 
mukavelenameye bağlı olması icap etmez. Şifa 
hi mukavelenameler de mevcuttur. Kaldı ki, 
böyle bir bağ olmaksızın yapılan işler çoktur. 
işi daha vazıh bir şekilde arzedebilmek için bir 
misal vereyim Faraza bir mütaahhit taş ocak
larından taş çıkarıyor. Taşın çıkarıldığı sıra
da beş adam bir kaza neticesinde ölüyor. Mi
rasçıları müracaat edip ölüm tazminatı isti
yorlar. Mütaahhit namuslu bir adam olduğu 
için bunları mahkemeye göndermeden uyuşu
yor, adam başına beşer bin lira hesap ederek 
beş adamın mirasçısına 25 bin lira veriyor. No
terden bir de ibra alıyor. 

Alınan ibra senedi vüsuku haiz olmasına 
rağmen bu vatandaş maalesef haklı olarak öde
diği bu tazminatı, masrafı meyanma ithal ede-

— 351 — 



B : 70 14.4 
miyecektir. Zira maliyeci ibraname, ilâmı olma- j 
dığı gibi mukavelename de değildir, diyecek ve 
kabul etmiyecektir. 

Arkadaşlar, sorarım size bu adam beklesin-
de aleyhine bir ilâm mı sâdır olsun, öyle bir ilâm 
getirmedikçe bu masrafı dâhil etmeyiz diyor
lar. Bu, tatbikatta çok ağır hatalara sebebiyet 
verebilir. Doğru değildir. 

Bir de elimizdeki kanunla terbiyevi bir sis
tem vücuda getirmek istiyoruz. Biraz da inan
mak lâzım. Çok kere, kayıt, mükellefi kaçmaya, 
ondan sıyrılmaya sevkeder. • Mecellede eski bir 
kaide vardır : «Bir iş zîk oldukta muttasî 
olur.» Binaenaleyh bundan sonra mükellefi dar 
çerçeve içerisine sokarsak, onlar sahte muka
veleler, muvazaalı mukaveleler getirmek sure
tiyle daima önümüzden kaçabilir. Binaenaleyh 
biz lüzum hissedersek vesika aradığımıza göre 
burada bu kaydı kaldırarak maddenin şöylece 
düzeltilmesi daha muvafık olur kanaatindeyim. 

(İşle ilgili olmak şartiyle ödenen zarar 
ziyan ve tazminatlar) dersek işe taallûk eden 
her türlü zarar, ziyan ve tazminat bunun için
de mündemiç olur. Hal böyle olunca da bir tüc
car karşısına çıkan maliye memuruna vüsuku 
haiz bir belge gösterir ve masrafı meyanma ge
çirir. 

Başka bir misal vereyim. Faraza işiyle il
gili kefaletten dolayı bir tüccar 50 bin lira 
ödemiş asıl borçlu, iflâs etmiş. Borcun ödenme
sine imkân da yok. Bu tarzda bankadan böyle 
bir borcun ödendiğine dair bir vesika geti
rirse niçn bunu masraf meyanma koymayalım 
da mutlaka git, iflâs etmiş adam aleyhine HO 
bin liralık dâva aç ,avukat tut, para ver mah
keme harcı öde, ilâm istihsal et getir, ondan 
sonra masrafından tenzil edelim dersek çok acı 
bir vaziyet hâsıl olmuş olur. Bu itibarla bu ağır 
takyitleri kaldıralım her iki misalimde de söy
lediğim gibi vüsuku haiz bir vesika getirdi
ğine göre, bunu kabul edelim, behemehal mu
kavelename, ilâm gibi muayyen iki bağ ara
sında sokmıyalım, tüccarı. 

Sonra buradaki tâbir de asla hukuki değil
dir, türlü mânalara yol açar, zaten hukukta da 
böyle bir tâbir yoktur, 
bunu kaldıralım*, maddeyi düzeltelim. 

Bu hususta da hazırladığnaa <bir maddeyi su
nuyorum, takdir Yüksek Heyetinizindir. 
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İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Reis Beye

fendi, müsaade buyurursanız ben de söyliyeyim, 
ondan sonra Komisyon Başkanı söylesinler. 

BAŞKAN —• Buyurun. 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Benim m&-

zakereden aldığım intiba şudur: Tahsil edeme
diği bir alacağın muhakkak bir vesikaya, ilâma 
dayanması mecburiyeti aranıyor. Hatırımda kal
dığına göre bundan -evvelki Kazanç Kanunu hü
kümleri de böyle idi. Ondan sonra Kazanç Ver
gisi tadilâtı yapılmıştır. Her hangi bir tüccar 
muhakkak tahsil edemediği- bir alacağı için 
mahkemeye gitmek mecburiyeti olmamalıdır. 
Ben müşterimin vaziyetini görüyorum, malı 
yanmış, gaflet etmiş sigorta da ettirmemiş, ya-
hutta yaptığı sigorta yangından mütevellit za
rarını telâfi edememiştir. Böyle felâketle kar
şılaşmış bir adamla ben hususi bir aranjman ya
parsam, hususi bir anlaşma yaparsam, aranj
mana, eski Kazanç Kanununda bir hüküm var
dı, bir alacak üç beş sene zarfında tahsil edil
mezse zarara kaydetmek yolunu vâzıı kanun 
kabul etmişti. Bilmiyorum encümeni âli ne dü-
sunmuştur? Bu tasarı hazırlanırken bu tecrübe
ye dayanarak bu hüküm niçin alınmamıştır. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Komisyon Başkanının izahın

dan sonra belki zatı âliniz tatmin edilirsiniz. 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Arkadaşlar, vaziyet bura
da biraz karışıyor veyahut zihinlerde ihtilât 
yapıyor. Bilhassa hukukçu arkadaşlarım ben
den daha iyi tesbit ederler ki zarar ve ziyanı 
şöyle mütalâa etmek lâzımdır. Birincisi; işlet
meden mütevellit zarar. Bu işletmeden mütevel
lit zarar bilanço veya işletme esasına göre tu
tulan defterlerde defterlerin ve muhasebenin 
tabiî bir neticesi olarak tebellür eden vaziyet
tir. Bunun bu madde ile ilgisi yok. 

İkincisi; bir mukavele ile girişilen bir işin 
ademi icrasından dolayı diğer tarafa ödenen 
tazminattır. Şimdi burada istihdaf edilen bir, 
mukavelenameye müsteniden ödenen tazminat
lar ve zarar ziyanlardır. Bunların haricinde da
ha iki türlü zarar ziyan ödenir. Birisi; müstah j 

deminin fiilinden mütevellit olarak iş verenin 
tazminat ödemesi, birisi de kendi fiilinden bil
hassa suç mahiyetindeki kusuru ve hatasından 
mütevellit zarar ve ziyanın ödenmesidir. Demek « 
ki işletmeden mütevellit zarar ziyanın bu mad-
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de ile alâkası yok. Akitten mütevellit tazmi
nat aktin ademi ifası dolayısiyle karşı tarafa 
ödenmiş olan tazminatın bu madde mucibince 
masraf kabulü için mukavelenameye veya mah
keme ilâmına dayanmış olmasını encümenimiz 
muvafik mütalâa etmiştir. 

Şimdi müstahdemin fiilinden mütevellit ola
rak iş verenin zararı ödemesi kanunun emrine 
müsteniden bir zarar ödemektir ki Sayın Hazim 
Bozca 'nm da haklı olarak buyurduğu gibi ora
da «Kanunun emrine müsteniden» demek doğ
ru olur. Bu müstahdemin fiilinden dolayı iş ve
renin mesuliyeti için mutlaka mahkemeye gidip 
ilâm almaya lüzum yoktur. Kanunen iş verenin 
mesuliyeti varsa onun ödiyeceği tazminatın 
mahkeme ilâmına istinat etmeksizin ödenmesini 
kabul etmek lâzımdır ve kanunun emrine müs
teniden ödenen denmekle daha iyi ifade edilmiş; 
olur. «Kanunun emrine müsteniden» denmesini 
daha muvafık görüyor ve bu suretle değiştir
meyi kabul ediyoruz. 

Şimdi bunun haricinde ne kalıyor? Bunun 
haricinde, bizzat teşebbüs sahibinin cezai mahi
yetteki ef alinden mütevellit tamzinatlar kalıyor. 
Bu, işletmenin bir neticesi değildir. İşletmenin 
kâr ve zararına geçecek bir şey değildir o, şah
si tazminattır ve cezai mahiyette olan ef alinin 
neticesidir. Bunun da bu fıkra ile ilgisi yoktur. 
Demek ki bu fıkra iki kısmı ihtiva ediyor : 
Birincisi : Bir hükme veya mukavelenameye 
müsteniden bir tarafın diğer bir tarafa ödediği 
maktu şekilde yahut fiilen tahakkuk eden za
rar ve ziyan olarak ödediği tazminat, ikincisi 
de : Efalinden mesul bulunduğu insanların fi
illerinden dolayı kanunun emrine müsteniden 
ödediği tazminattır. 

Şimdi bu mâruzâtımla bu nokta hallediliyor 
ve sizi de tatmin ediyorsa «Kanuni emir» yeri
ne «Kanunun emri» demekle mesele halledilmiş 
olur. 

Meşkûk alacaklara gelince. Meşkûk alacak
lar tamamen ayrı bir hüküm olarak Usul Kanu
nunun değerlendirme faslında ve bugünkü hü
kümlerden daha geniş ve daha liberal ve daha 
serbest hükümlere bağlamak suretiyle halledilmiş
tir. Bunu değerlendirme bahsinde göreceğiz. Şim
di Vehbi Sandal arkadaşımızın suallerini tevcih 
etmelerini rica edeceğim. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Sualin kısa 
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olması lâzım. Halbuki benim maruzatım bir az 
uzunca olacaktır. 

HAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan, benim sualim kısadır, müsaade eder
seniz sorayım. 

BAŞKAN — Kısa ise buyurun. 
HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Aca

ba sayın sözcü, kanunun emri dışında ödenmiş za
rar, ziyan veya tazminat gösterebilirler mi?. Böy
le bir tazminat tasavvur edilebilir mi?. 

G. K. BAŞKANI MÜNİR BİRSEL (Devam
la) — Kendi fiilinden, cezai mahiyette kendi fi
ilinden, cürüm ve kabahatinden mütevellit.... 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — On
lar da kanunda yazılıdır. 

G. K. BAŞKANI MÜNÎR BİRSEL (Devam
la) —• Aşağıdaki maddede cezai mahiyette öde
nenler hakkında hüküm vardır, o buraya girmi-
yecektir, ama, kaydı evvelâ koyuyoruz, altındaki 
maddede de ceza mahiyetindeki tazminatın girmi-
yeceğini koyuyoruz. Şimdi kanunun emrine müs
teniden demekle sizin noktai nazarınızı teyid et
miyor mu?. Sizin noktai nazarınıza uygun bir 
mütalâa arzediyoruz. Kanunun emrine müsteni
den Ödenecek tazminat masrafa kaydedilecektir, 
bu da sizin istediğinizin kendisidir. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
fıkrayı, Komisyon Başkanı arkadaşımın anladığı
nın hilâfına olarak bendeniz şöyle anlıyorum. 

Bir kere ticari kazanç mevzubahis olduğuna 
göre, burada zikredilen zarar ve ziyan, ticari za
rar ve ziyan olduğu aşikârdır. Malûmdur ki , 
ticari alış verişler ya borsaya taallûk eder, borsa
da alınıp satılan mallara mütaallik olur, zahire, 
hububat ve saire gibi, yahut borsaya girmiyen 
mallara taallûk eder. Bir kere borsaya girmiyen 
mallar üzerinde akitlerin arasında yazılı mukavele 
mecburi değildir, telefonla, telgrafla veya şifahi 
sözleşme ile akti ticari tamam olur. Hattâ vadeli 
satışlar da bu hükme tâbidir. Bendeniz burada 
mutlaka mukavelename aranmasını Borçlar Ka
nununun hükümlerine muhalif telâkki ediyorum. 

Borsaya taallûk eden muamelâta gelince; 
esasen bu muamelâtın borsada yapılması, hiç ol
mazsa borsaya tescil edilmesi lâzım geldiğine göre 
alıcı ile satıcı arasında, yazılı bir borsa mukavele
si mevcuttur. 

Eğer komisyon benim bu mütalâamı muvafık 
görürse, ticari mukavele yerine, ticari âkit tâbiri
nin buraya girmesi daha muvafık olur. 
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Buradaki, mukaveleye müstenit veya ilâma | 

müstenit zarar ve ziyan tâbirini, bendenizee 
Komisyon Başkanı arkadaşımızın anladığı gibi 
mutlaka cezai bir zarar ve ziyan mânasına al
mıyorum. Meselâ vadeli satışlar, alivre satışlar 
vardır. Bu satışlara göre alıcının veya satıcının 
birbirine ödemesi lâzımgelen fiyat farklarından 
husule gelen zarar ve ziyanlar vardır. Bunlar 
alelade tüccari işletme zararı değildir. 

Eskiden selem denilen peşin para ile veresiye 
mal almak akdi vardır. Böyle bir akdin vukuun
dan sonra, muayyen bir zamanda şayet bir fiyat 
farkı olursa bu fiyat farkı satıcı veya alıcının 
aleyhinde olursa, taraflardan biri bir zarar öder. 
Bu iş borsaya taallûk ediyorsa borsa hakem he
yeti kararı ile teejyüt eder. Veyahut tarafla
rın birbirine vâki olan mutabakatları ile teeyyüt 
eder. Sayın Komisyon Başkanı arkadaşımdan 
rica ediyorum, buradaki akdi ticari işinde 
alivre zarar ziyanları dâhil midir? Yoksa alivre 
satışları umumi ticari alım ve satımlardan müte
vellit ve bilanço ile anlaşılacak zarar ziyan, kate
gorisinden mi addediyorlar? Aydınlatmalarını 
rica ederim. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — San
dal arkadaşımız çok güzel izah buyurdular, ken
dilerinin beyanlarına ilâveten bâzı maruzatta 
bulunmak üzere huzurunuza geldim. 

Efendim, Komisyon adına konuşan arkadaşı
mız Usul Kanunu hükümlerine göre işletme def
teri tutulacağını evleviyyetle, zararın bu deftere 
kayıt edileceğini işaret ettiler. 

Benim bildiğime göre Usul Kanunu işletim 
defterinin tanzim şeklinden, masrafların ne su
retle kaydedileceğinden bahseder. Yoksa ne gibi I 
zarar ve ziyanların ve tazminatların masraf me-
yanma ithal edileceğini açıklıyan kanun şimdi 
müzakeresini yaptığımız kanundur. Yine bildiği
me göre tüccarın iki nevi zararını mütalâa etmek I 
imkânı mevcuttur. Bunlardan birisi işle alâkalı, I 
diğeri işle alâkalı olmıyandır. işle alâkalı olmı-
yan zarar ziyan ve tazminatları masraf meyanma 
ithal etmiye imkân yoktur. 

îşle alâkalı olan zarar ziyana ve tazminata I 
gelince bunun behemehal mukavelenameden doğ
muş olması icap etmez. Elimizde mevcut Ticaret 
Kanunu Borçlar Hukuku hükümlerine göre ya
pılmış olan akitlerden doğan bir zarar ziyan ve 
tazminatlar da vardır; bunu kabul etmek, nazar- I 
da tutmak lâzımdır, Bu kanunlarımızın hususi I 
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[ mahiyette ve şifahi olarak yapılabileceğini kabul 

ettiği akitlerden doğan zarar ve ziyanların taz
minatların masraf meyanma kaydında kati lü
zum ve zaruret vardır. 

Hal böyle oluncada, kayıtları kaldırarak Veh
bi Sandal arkadaşımızın da söylediği gibi şifahi 
akitlerden doğacak zarar, ziyan ve tazminatı bu
raya geçiren bir kayıt ilâvesiyle adaletin temini
ni sağlamalıyız. 

Yakında getirileceği vâdolunan Gelir Yergiyi 
Usul Kanunu tüccarı alelûmum yaptığı masraf
ların hakiki miktarlarını teyit ve tevsik edecek 
bir belge ibrazına mecburi kılmış olmasına göre 
maddedeki kayıtları büsbütün silerek bu tarzda 
vukubulaeak zarar ve ziyanın ve tazminatın vu-
sukıı haiz bir belge ile masraf meyanma ithal 
ederek dâvayı halletmelidir. 

Sözcü arkadaşım haksız fiillerden doğan zarar 
ve ziyanları kaydedersek yanlış bir yola gitmiş 
oluruz buyurdular. Bu zarar, ziyan ve tazminat 
yalnız bir tüccarın haksız fiilî hareketinden doğ
maz. Bilfarz karşılıklı olarak iki tüccar birbirle
rine bono teati ederler. Bunlardan birisi vâdesin
de borcunu öder, fakat kendisi borcunu ödemiş 
olduğu halde diğeri ödeıniyebilir. Bu takdirde 
bu borcun da öteki tüccar tarafından ödenmesi 
lâznngelir, çünkü banka kendisini tazyik ve teh
dit edecektir. İşte böyle bil* borcu bankaya ödi-
yen ve bilâhara da bunun tahsiline imkân buluna-

I mıyan tüccara efendi sen git mahkemeye, bana 
bir ilâm getir, demek kadar acı bir vaziyet ola
maz. Tasavvur buyurun bunun miktarı da biraz 
fazlaca ise, mahkemelere harç, avukatlar tutup 

I ona para vermek, ne kadar külfete mal olur, bun
dan dolayı tüccarın bu zararı sineye çekmesi ka
dar tabiî bir şey olamaz. Onun için lütfetsinler, 

I milletin evvelâ itimadını kazanmak bizim ona 
I itimat ettiğimizi onu inandırmakla olur. Biz on

lara itimat edelim ki; onlar da bunun neticesin
de bize itimat etmiş olsunlar. 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Sayın ar
kadaşlar; bu maddede derpiş edilen zararlar 
meyanında, bir armatörün, işlettiği bir gemi
nin, diğer bir gemiye ika ettiği zararlar da mev
cuttur. Gemi seyrederken bir müsademe yapı-

I yor, bunun neticesinde vapurlardan birinin ha
sara uğradığı anlaşılıyor. Zarar tesbit ediliyor, 

I o zararın ödenmesi lâzımdır. Bu zararı mahke
me marifetiyle tesbit lâzımdır. Mukavele veya 
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ilâm ibraz edilmezse bu zarar kabul edilmiye-
cek midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI BÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Kanunun emrettiği haldir. 

SALAMON ADATO (Devamla) — O halde 
arkadaşlar, endişe etmesinler. Bu endişe tebel
lür ettikten sonra bizi tatmin için bir, iki keli
me ilâve etmesini rica ediyorum. 

MÜNİR BİRSEL (İzmir) — Ne ilâve ede
lim? 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Mukave
lenameye raptedilmiyen zararların dahi kanu
nen ödenmesi lâzımdır, diyelim. 

BAŞKAN — (Kanuni emir) yerine (Kanuni 
hüküm) demekle bir fark ve mahzur var mi? 
Komisyon ne buyuruyor? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, arzedeyim; ısrar 
veya bir noktai nazar da her halde bu olsun de
mek yok. Vazıh olalım diye maruzatta bulun
dum. Büyük Meclisin takdiri elbette bizim tak
dirimizin üstündedir. Benim sözlerimi Vehbi 
Sandal ve Hazim Bozca arkadaşlarımız yanlış 
anladılar. Ben açıkça dedim ki; birisi mukave
lenameye istinaden ödenen zarar ve ziyan, 

İkincisi de kendi müstahdemlerinin yaptık
ları zararları ödemesi gibi iki türlü tazminat 
olabilir. Burada kanuni emirden maksat budur. 
Meselâ sizin ticarethanenizin kamyonunu işle
ten bir şoför bir dükkâna girer ve orada tahri
bat vücuda getirirse, bir insan çiğnerse ve bir 
zarar ika ederse, tazminat verme mecburiyeti 
olur, yahutta Adato'nun dediği gibi, bir gemi 
çarpışmasından mütevellit bir tazminat ödenir. 
Bunlar kanunun emrettiği tazminattır, burada 
ikidir; birisi mukaveleden mütevellit zarar, zi
yan ve tazminattır diğeri de kanunun emretti
ği tazminattır. Kanunun bu fıkrasında komis
yonun ihtiraz ettiği vaziyet şudur : Bir kimse 
şifahi bir mukaveleye müsteniden tazminat ve
ya raaktuan bir zarar ve ziyan, tazminatı öde
teyim derse bunu kabul etmek istemedik. 
Ama belge, delil, muhaberatı tüccariye, telgraf 
muhaberesi bunların kabul edilmesi gayet ta
biîdir. Bunlar zaten Ticaret Kanununun kabul 
ettiği şeylerdir. Size şunu arzedeyim ki, şifahi 
akitler dolayısiyle hâsıl olan zarar ve ziyanı 
kabul edelim derseniz, o takdirde bütün bu ka
yıtları kaldırırız. Mesele buradadır. İşi uzun 
uzadıya etrafa dağıtmaya lüzum yoktur. Tek 
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halledilecek mesele, şifahi akitten doğacak İ&+ 
rar, ziyan mukabili tazminatı, tüccarın masraf
larına koyalım mı, koymıyalım mı? Encümen 
bunu oraya ithal etmiyelim fikrindedir, bunla
rın da mukaveleye bağlanmış olmasını düşünü
yor. Komisyonun düşünüşünü kabul ederseniz 
fıkra bu şekilde kalır. 

Mâruzâtım budur. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Hiçbir bel

ge ibraz etmemek kaydı var mıdır? 
K. B. MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Şifa

hi akit olursa o vakit ödemenin belgesi olur. Me
selâ bin lira aldım demekle de zarar ve ziyan 
için esas olabilir ama biz bundan kaçınmak is
tiyoruz zarar ve ziyan ödemeyi icap eden akdi 
ticarinin mukaveleye bağlı olmasını istiyoruz. 
Ama siz, şifahi mukavelelerden doğan tazmi
natları da geçirelim derseniz mesele yoktur. 
Meselenin düğüm noktası buradadır. 

MUAMMER ALAKANT (Manisa) — Bu 
maddenin müzakeresini dünden beri yapıyoruz. 
Hakikaten sayın sözcü bir iki defa verdikleri 
izahatla beni tatmin etmiş oluyorlar. Şimdi te
lâşa endişeye düşen arkadaşların tekrar tek
rar gösterdikleri misallerin hepsi, kanuna göre 
ödenmesi lâzımgelen tazminat değil midir? 

Bir tüccar diğer bir tüccarla beraber iki bo
no tanzim etmiş, bir tanesi tediye edilmiş, diğe
rini de, tediye etmek mecburiyetinde kalmış, 
bunu ödemiş. Bu, bir kanuna istinaden ödeme 
değil midir? Eğer bir zararu ziyan ise, gene 
kanuna istinaden bir zararu ziyan değil midir? 
Bir vapur diğer bir vapura çarpmış ve zarara 
uğartmıştır. Hatalı taraf, mahkemeye gitmek
sizin, diğer tarafın uğradığı zararı ödemiştir. 
Bu da keza kanunun hükmüne göre yapılmış 
bir ödeme değil midir? Binaenaleyh Sayın Mü
nir Birsel'in dediği gibi, metinde mevcut olan 
değişiklik, «Kanunun emrine» müsteniden olur
sa bütün bu endişeleri bertaraf edecektir. Sayın 
yüksek Başkanın sordukları gibi (Kanun hük
mü) demeye, (hüküm) kelimesini koymaya 
bence lüzum yoktur. Çünkü bir hükme iktiran 
etmiyecektir. 

Binaenaleyh bu meseleyi burada kapatır da 
bentlerin müzakeresine geçersek, işi daha ziya
de teshil etmiş oluruz. Hakikaten irat edilen 
bütün misaller ve izhar edilen endişeler ve şüp
heler bu şekilde kabul edilmiş bir hükümle hal 
ve fasledilebilecek mahiyettedir. 

m 
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İ IAZİM BOZCA (Afyon Karah i sa r ) — Ka- I 

n u n u n h ü k m ü dışında ödenmiş veya ödenecek 
b i r za ra r ve ziyan b i r t azmina t t ahayyü l ve 
t a savvur edemiyorum. Mukaveleden doğmuş 
bulunsa dahi ödeneceği k a n u n d a yazılıdır. 
B u i t ibar la yine k a n u n h ü k m ü n e dayanmak su
ret iyle bu za ra r z iyan ödenecektir . 

Sözcü arkadaşımız dediler ki, k a n u n u n hük
müne dayan ı la rak ödenen zarar ve ziyan elbet
te masrafa kaydedi lecekt i r . Ben de kendiler ine 
d iyorum ki h a k h olarak ödenecek her tü r lü za
ra r ve ziyan bunun içine girer. Esasen başka 
tü r lü anlamaya da imkân yoktur . Hal böyle 
olunca sözleşmeye dayanan bir akdin neticesin
de bir zarar ve ziyan hâsıl olursa o da masrafa 
i thal edilecek demekt i r . Bu i t ibarla Muammer 
Alakan t arkadaşımız Sözcü arkadaşımız Birsel. 
gibi bu dâvada tezat içinde kalıyor. Bunu tas
hih etmelerini ve maddeyi böylece anlamalar ını 
rica ediyorum. Binaenaleyh şifahi olarak yapıl
mış olan aki t lerden doğacak zarar ve ziyanla
rın. tazminat ın masrafa i thal edileceğini sara
haten açıklamak lûtfunda bulunsunlar . 

("{örüyorum ki endişeleri ; yar ın bu tarzda 
bir tüccarın, beni ziyan ödedim, tazminat ver
dim diye, vesika ibraz etmek suret iyle kendisi
ni vergiden kur tarabi lmesid i r . Bunun mümkün 
olduğunu düşünürken , hak ika ten akde müsteni
den zarar ziyan ödiyen tazminat vermeye mec
bur kalan namuslu bir mükellefin du rumunu 
müta lâa etmek icap etmez mi? 

Bu va tandaş niçin bu zarar ını , ödediği taz
minat ı , masrafı meyanma almasın. 

Arkadaş la r , mükellefi kötü yollara şevke 
mecbur etmiyelim ist irhamım budur . 

SALAMON ADATO ( i s tanbul ) — Sayın ar
kadaş lar , muhaterem sözcünün, beyanatını na
zarı i t ibara a larak bendeniz bu metin üzerinde 
duracağım ve muvazaa, yapmak imkânı olduğu
nu arzedeceğim. 

Şimdi i lâma müsteni t olan tazminat tabia-
tiyle muvazaa, olamaz. Bunu hâkim te tk ik ede
cektir . Kanunun emrine <x'6ve ödenen tazminat
ta da, muvazaa bahis mevzuu değildir . Maliye 
memurlar ın ın mafevkleri vardır . Onlar da ka
nunu te tk ik edecekler, tazminat kanuna, uygun-
mudur , değil midir, tesbit edeceklerdir . Muka- I 
veleye raptedilen tazminatta, muvazaa olabilir. 
Mukavelede muvazaa yapılmış ise Maliye me
muru ne yapacaktır1? | 
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(İEOİOİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİH 

BİRSEL ( tzmir) — Şimdi a rkadaş l a r ; işi uzat
madan bir noktayı bel i r tmek isterim. Şifahi ak
de. müsteniden mükellefin ödeyeceği zarar ziya
nın masraf kaydını kabul ediyor musunuz,- et
miyor musunuz? Şifahi mukavelede1 muvazaa 
olur mu, olmaz mı? Bu mümkündür . Bu hüküm 
bunun önüne geçmeyi istihdaf e tmektedir . 

Şimdi, eğer şifahi akde müsteniden ödene
cek zarar , ziyan ve tazminat ın masraf kaydı
na, razı iseniz t ak r i r i nazarı i t ibara alırsınız, 
biz de komisyonda mütalâa ederiz. Bendenizce 
işin üzerinde duru lacak başka taraf ı yoktur . 

Şunu da arzetmek isterim : Birinci fıkra hak
kında - zannederim Sayın Ada to - kelime deği
şikliği teklif etmişlerdi. F ık ra ş u d u r : . 

«Ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
ettiri lmesi için yapılması zarur i olan umumi 
masraflar» . Burada. «Zaruri masraflar» yerine 
«Müteamel» denilmesini teklif etti ler. 

Biz düşündük. «Zaruri» kelimesini çıkarıyo
ruz, «Müteamel.»i de koymuyoruz. Fıkrada «Ye 
idame ett ir i lmesi için lâzımgelen umumi mas
raflar» demekle iktifa ediyoruz. 

BAŞKAN ----- Başka söz isi iyen yoktur . Şim
di önergeleri okutacağım. 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
Ben takr i r imi geri al ıyorum. Arkadaş ın ı .Ada to 
da, geri al ıyorlar. 

BAŞKAN — Yani. birinci fıkraya ait olan 
'"i ? 

YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa) 
Evet . Zarur i kelimesinin kaldır ı lmasına dair 
olan Komisyon Başkanının izahatı üzerine, 

BAŞKAN -—• Şimdi diğer önergelerin okun
masına geçiyoruz, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Açıkladığım sebeplere binaen- 41 nci mad

denin :> ııcü bendindeki takyi t le r in ka ld ı r ı l a rak 
bendin : 

(İşle ilgili olmak şart iyle ödenen zarar ve 
tazminat la r . . . ) 

Olarak düzeltilmesinin oya konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
rfazim Bozea 

Yüksek Başkanl ığa 
SÖzle izah ettiğim veçhi le: 
41 nci maddenin :> ncü ibaresindeki (Muka-
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Velename) tâbiri yerine (Âkid) kelimesinin ka
bulünü arz ve teklif ederim. 

Niğde Milletvekili 
V. Sandal 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahi arzettiğim sebeplere binaen 41 nci 

maddenin :•> ncü bendinin sonuna (Malî mües
seselerle eşhastan alman borçların nizami fa
izlerinin) eklenmesini teklif ederim. 

Tokad Milletvekili 
Recai Güreli 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim .sebepler dolayısiyle: 
41 nci maddenin ikinci satırındaki (Aşağı

daki masrafların) cümlesinden sonra (Ve meş
kûk alacakların) cümlesinin ilâvesini, 

Ve aynı maddenin sekizinci bendi olarak ta : 
(Meşkûk alacaklar, hususi bir hesapta gös

terilir. Bir alacağın ödenmesi lâzımgeldiği ta
rihten ve vâdesi uzatılanlar da son vâdenin 
hitamı tarihinden itibaren en az üç yıl geçmiş 
iken tahsil edilmemiş bulunması halinde bu 
alacak meşkûk sayılır. Bu gibi alacaklar kâr 
ve zarar hesabına zarar kaydedilebilir. Sonra
dan tahsil edilenler tahsil edildiği yılın kâr ve 
zarar hesabının matlubuna kaydedilmek lâzım
dır.) 

Bendinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Ahmed Vezir oğlu 
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Bu önergeyi dikkate alanlar, lütfen ayağa 

kalksınlar... Lütfen oturalım. Dikkate almıyan-
lar ayağa kalksınlar... Lütfen oturalım. 

Tereddüt ediyoruz. 
Dr. MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Nasü 

olur? 35 kişi yalnız burada,ayağa kalktık. îdrâk 
var. 

BAŞKAN — Size ait bir vazife değildir. Te
reddüt etmek de takdir etmek de bize aittir. 
İdrâkle hallolunacak mesailden değildir. 

Arkadaşlar, bir daha ayağa kaldıracağım. 
Hakikate vusul için bunu yapmak mecburiye
tindeyim. 

Önergeyi dikkate alanlar lütfen tekrar aya
ğa kalksınlar Lütfen oturunuz efendim. 

Dikkate almıyanlar lütfen ayağa kalksınlar. 
Nazarı dikkate alınmamıştır, efendim. 

(Niğde Milletvekili Vehbi Sarıdal'm önerge
si tekrar okundu.). 

' BAŞKAN — Bu üçüncü fıkradaki mukave
lename kelimesi yerine, şifahilere de şâmil ol
mak üzere (akit) kelimesini teklif ediyorlar. 

Bu önergeyi nazarı dikkate alanlar Almı
yanlar..... Anlaşılmadı efendim, tekrar oya arz-
edeeeğim. 

Vehbi Sarıdal'm öne-rgesini nazarı dikkate 
alanlar lütfen ayağa kalksınlar...; Lütfen otura
lım efendim. Dikkate almıyanlar ayağa kalk
sınlar Nazarı dikkate alınmamıştır. 

(Recai Güreli'nin önergesi tekrar okundu). 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim bu, birinci fıkraya 
girer, eğer ayrıca tadat edersek, birinci fıkra
ya giren bütün masrafların hepsini tadat lâzım-
gelir. Maksatları birinci fıkra ile hâsıldır. 

RECAİ GÜRELİ (Tokad) —Müsaade eder
seniz takririmi izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
RECAİ GÜRELİ (Tokad) —Efendim, Sa

yın Komisyon Başkanı arkadaşımız birinci fık
raya girer, dediler. Ama bir, iki kelime ilâvesiy
le daha sarih, daha vazıh olursa, zarar mı eder. 

Bir de önergemde diyorum ki; «malî mües
seselerle eşhastan alman borçların nizamî .faiz
leri» nizamî olarak, yani kanuni faizler. Zanne
derim ki, ilerde tedahüle mahal kalmaz. Yani 
malmemurlarmın herhangi birisiyle münakaşayı 
mucip olmaz. Bu bakımdan faizlerin böyle ayrı 
olarak bir iki kelime ile tasrih edilmesi yerinde 
olur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

BAŞKAN — Evvelâ üçüncü fıkranın birin
ci satırında mevcut (mukavelenameye) kelime
si yerine (akit) kelimesinin konması hakkında 
Vehbi Sarıdal'm önergesi var. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) -— Müsaade buyurursanız 
usule mütaaUik. Bozca'nm takririni reye koyar
sanız ve nazara alınırsa daha geniştir. Ve o 
nazara alındığı takdirde ona müsteniden muka
velenameyi de çıkartacağımıza göre fıkra yeni
den yazılır. 

BAŞKAN — Hazim Bozca'nm takririni tek
rar okutuyorum. 

(Hazim Bozca «Afyon Karahisar» m önerge
si tekrar okundu). 

BAŞKAN — Bu önergeyi oyunuza sunuyo
rum : Dikkate alanlar... Lütfen indiriniz. Dik
kate almıyanlar... 
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BAŞKAN — Buyurdukları şekil hâsıl mıdır? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (izmir) — Maksat hasıldır. 
BAŞKAN — önergenizde buyurduğunuz 

maksadın hâsıl olduğunu soyuyorlar, önergeni
zi geri alıyor musunuz? 

RECAÎ GÜRELİ (Tokad) — Geri alıyorum. 
BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Ahmed Vezir-

oğJu'nun önergesi tekrar okundu). 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, bu aktifteki bir 
postun değerlendirilmesidir. Bunun Usul Ka
nunu hükümlerine göre yapılacağı 39 ve 40 ncı 
jııaddelerde yazılıdır. Usul Kanununda meşkûk 
alacakların değerlendirilmesi ve tenzili için bu
günkü rejimden daha geniş, daha liberal rejim 
kabul ettik. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
—• Kolaylık temin etmesi bakımından bu maddede 
yer alması lâznngelir kanaatindeyim. Madamki 
Usul Kanununda bu, nazara alınmıştır, bu mad
dede de nazara alınmasında ne mahzur var? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, bunu kabul etmek 
bütün kanunun yazılışı sistemini bozar. Ozaman 
bütün değerlendirmeye ait hükümleri de bura
ya getirmek lâzımdır. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Usul Kanununda derpiş olunduğuna göre, 
pekâlâ kabul edilmiş demektir. Bütün mükellef
leri alâkalandırması dolayısiyle bunun Gelir 
Vergisi içerisine alınması lâzımdır. 

BAŞKAN — Bunun buraya alınması maksa
dı ihlâl eder mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Arzettik efendim, tamamen 
ihlâl eder. 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu, Komisyon, 
bunun buraya alınmasının yazılışı tamamen alt
üst edeceğini bildiriyor. Önergenizi geri alıyor 
musunuz? 

A'HMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bunun Gelir Vergisi içinde mütalâa olunması 
daha uygundur, önergeyi geri almıyorum. 

BAŞKAN — Ohalde önergeyi oyunuza arze-
diyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Önerge 
nazarı itibara alınmamıştır. 

Komisyona birşey soracağım efendim; Münir 
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Bey, üçüncü bent : (İşle ilgili olmak şartiyle 
mukavelenameye veya ilâma vey& kanunun em
rine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminat
lar) şeklinde değil midir? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Evet, birinci fıkrayı da, zaruri kelime
sini kaldırarak, (Ticari kazancın elde edilmesi 
ve idame ettirilmesi için yapılan umumi masraf
lar) şeklinde teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği şekil
de bu iki tadille maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Masraf kabul edilmiyen ödemeler 
KIRK İKİNCİ MADDE — Aşağıda yazılı 

ödemelerin masraf olarak indirilmesi kabul olun
maz : 

1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının 
işletmeden çektikleri paralar veya aynen aldık
ları sair kıymetler (Aynen alman kıymetler em
sal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin 
çektiklerine ilâve olunur.); 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, kü
çük çocuklarına, işletmeden ödenen ajdıklar, üc
retler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu ser
maye için yürütülecek faizler; 

4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük ço
cuklarının işletmede cari hesap veya diğer şe
kil! erdeki alacakları üzerinden yürütülecek fa
izler; 

5,. Her türlü para cezaları ve vergi cezaları 
ile cezai mahiyetteki tazminatlar (Akitlerde ceza 
şartı olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai ma
hiyette tazminat sayılmaz). 

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

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Bu 
maddede teşebbüs sahibinin eşine, küçük çocuk
larına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ik
ram iyeler, komisyonlar ve tazminatlarla eşinin 
ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya 
diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütüle
cek faizlerin masrafa kaydolunamıyacağı zikre
dilmektedir. 

Halbuki 78 nci maddede eşlerin ve velayet al
tındaki küçük çocukların gelirlerinin aile reisi 
tarafından yıllık beyanname ile bildirilmesi 
esası kabul edilerek, eşlerin ve çocuklann her 
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birinin geliri beyannamede ayrı gösterileceği, ge- I 
liri olan eşlerin beyannameyi ayrıca imzalıyacak-
ları beyannamede gösterilen bütün, gelirlerin bir
leştirilmek suretiyle toplam yapılacağı ve bu top
lam üzerinden verginin aile reisi namına tarhe-
d ilmekle beraber, eşlerin her biri yalnız kendi 
gelirlerine isabet eden vergi kısmından sorumlu 
olacağı ve verginin eşlere isabet eden kısımları
nın bunların aile geliri içindeki hisseleri nispe
tinde hesaplanacağı tasrih edilmiş bulunmakta
dır. Şu halde 78 nci maddedeki izahata göre, 
eşlerin kendi gelirlerine isabet eden vergi kısmın
dan sorumlu olacakları nazarı itibare alınırsa 
bir işletmede, bir ticarethanede çalışan eş ve kü
çük çocuklara ödenen aylıklar, ücretler, ikra
miyeler, komisyonlar ve tazminatların masraf 
kaydedilemiyeceği hakkındaki hükmün isabetsiz
liği anlaşılır. Bu iki madde arasında bir tezat 
bulunduğu meydandadır. 

Teşebbüs sahibinin eşi ve çocukları başka bir 
işletmede çalıştıkları takdirde çalıştıkları işlet
meden alacakları aylıklar, ücretler, ikramiyeler 
komisyonlar ve tazminatlar nasıl o müessesenin 
masraflarına kaydediliyorsa, kendi yanında ça
lıştıkları takdirde de ödenen aylıklar ve sairenin 
masraf kaydedilmesi lâzım gelir. 

Çünkü: Teşebbüs sahibi vereceği beyannamede 
bunların bu kazançlarını da ayrı ayrı gösterme
ye mecbur edilmekte ve fakat bunların toplam 
üzerinden aile reisine tarlıedilecek vergiden eşlerin 
her biri yalınız kendi gelirlerine isabet eden ver
gi kısmından geliri içindeki hisseleri nispetinde 
sorumlu tutulmaktadır. 

Ve yine 79 ncu maddede; karı koca arasında 
mal ayrılığı usulünün cari bulunması halindo ka
rının evlenmeden evvel mevcut veya evlilik esna
sında miras veya vasiyet yolu ile iktisap ettiği 
malların iratları ile küçük çocukların üçüncü bir 
şahıstan miras veya vasiyet yolu ile iktisap ettik
leri malların iratları ve karı ve çocukların 
1.1.1947 tarihinden evvel iktisap ettikleri mal
ların iratları da aile gelirlerinde birleştirilemi-
yeceği. tesbit edilmiş1 bulunmaktadır. 

Şu hale göre işinin ve küçük çocuklarının bu 
maddede sayılan durum dolayısiyle iktisap ettik
leri malları teşebbüs sahibi işletirse bu işletmeden 
mütevellit kâr veya faizi eşine ve çocuklarına 
öderse masrafa kaydetmemesi için ne gibi bir 
mahzur tasavvur edildiğini anlamak çok güç
tür. Görülüyor ki, 42 nci madde ile 78 ve 79 ncu i 
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maddeler arasında tezat mevcuttur ve bu tezat 
aşikârdır. Binaenaleyh 78 ve 79 ncu maddelere 
mütenazır olmasını temin bakımından bu madde
nin yeniden gözden geçirilmek üzere komisyona 
iadesini teklif ediyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNtK 
BİRSEL (İzmir) — Arkadaşımın izah buyurdu
ğu madde ile bu hüküm ahenklidir. Mademki 
arzu buyuruyorsunuz arz edeyim. 

Bir kere; şunu peşinen tesbit etmek lâzımdır. 
Aile reisinin asgari geçim haddi indirimine ka
rısı ve küçük çocukları dâhildir. Bu kaide asgari 
geçini haddi indiriminde karı ve küçük çocukla
rın hesap edilmesinin bir neticesidir; denebilir. 

Burada: 78 nci madde ile 71 nci maddeyi bir
likte mütalâa etmek de lâzımdır. 78 nci maddede; 
« Tam mükellefiyette aile reisi ile birlikte yaşı-
yan eşlerin ve velayet altındaki küçük çocukların 
yıllık beyanname ile bildirilmesi icabeden gelir
leri aşağıdaki esaslar dairesinde bildirilir. » 

Yıllık beyanname ile bildirilmesi icabeden 
deyince bir de 71 nci maddeyi okumak lâzımdır. 

71 nci maddenin (A) fıkrasında «vergiye 
tâbi gelir sadece; » ücretlerden ibaret olursa top
lama girmez. Binaenaleyh beyannameye girmez. 
Kaldı ki senelik gelir toplamı, 2500 olmazsa yine 
bayannameye tâbi değildir. 

Komisyon bu hükmü, Gelir Vergisi sisteminin 
bir prensipi olmakla beraber asgari geçim haddi 
indiriminde çocuklar ve eşlerin birlikte mütalâa 
edilmesiyle alâkalı ad ve kabul etmiştir. 

Bu hükmü fıkradan çıkarırsanız ne fark olur, 
bırakırsanız ne fark olur? Bunu arzedeyim : 

Çıkarırsanız, eğer aile beyannamesine bir üc
ret gelir olarak girecekse burada vereceği vergi
yi orada da verecektir. Bir fark olmaz. 

Eğer aile beyannamesine girmiyecekse, üc
retin vergisi esasen stopaj suretiyle tevkif edil
diği için ondan vergi kesilecektir. Yalnız bun
da bir fark olacak. Şöyle ki, ücretten vergi ke
silirken en az geçim indirimi yapılacağı için 
aile reisinin gelirinden er, ve çocuklar için de 
indirim yapıldığı halde, ikinci defa veya çocuk 
adedi kadar mükerrer en az geçim indirimi ya
pılmış olacaktır. Aile beyannamesi toplamının 
nispeti bu gelirlerin beyannameye girmesiyle 
artması icabediyprsa artmıyacaktır. Demek ki 
vergi bakımından fark, vergi nispetinin artma-
masından ibaret olacak, yalnız en az geçim in
dirimi muaflığı eş ve çocuklar adedince teker-
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rür edecektir. Biz bunda hiç musir değiliz. Ne 
aleyhte, ne lehde; ne mükellefin aleyhinde ne 
lehinde büyük bir fark yapmaz. Kabul buyur-
sanız da, buyurmasanız da bizim ısrarımız yok
tur. 

Faizler de tamamen aynıdır. Yalnız iki yüz 
liralık bir istisna haddi, vardır, o istisna had
dinden ötesi de ya toplama girer, ya girmez. 
Eğer aile toplamına girerse nispet artar, koy
mazsanız nispet artmaz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Bu maddede 
küçük çocuklar tabiri vardır. Kaç yaşma ka
dardır? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (izmir) —• Yukarda asgari geçim indi
riminde iazh ettik, 18 yaşma kadardır. 

Bir şeyi tasrih edeyim müsaadenizle, 
42 nci maddenin 5 nci fıkrası (Her türlü 

para cezaları ve vergi cezalariyle ceza mahi
yetindeki tazminatlar) dır. Burada «Ceza ma
hiyetindeki tazminatlar» tâbirini biraz umumi 
ve müphem olacak diye düşündük. Bizim bun
dan kastımız teşebbüs sahibinin suçlarından do
ğan tazminatlardır. Müsaadenizle bu «Ceza ma
hiyetindeki tazminatlara» tâbirini «Teşebbüs 
sahibinin suçlarından doğan tazminatlar» ola
rak tashih ediyoruz. 

FAlK KURDOCİLU (Manisa) — Efendim, 
muhterem mazbata muharririne teşekkür ede
rim, çünkü benim mâruzâtımı kısaltmış oldu
lar, ben de aynı noktaya, temas edecektim. Fa
kat yine ayın fıkra hakkında kendilerinden bir 
istimzaçta bulunmak itsiyorum. 

Mükellefin sunu taksiri neticesi veyahut ka
nunen yapmakla mükellef bulunduğu bir işi 
yapmamış olması neticesi olarak bir tazminat 
veya cezaya mahkûm olmuşsa bunun masrafa 
girmemesi için. bâzı mucip sebepler ileri sürüle
bilir. Fakat haksız ve kanunsuz yapılmış bir 
muameleden dolayı zararla karşılaşmışsa, bu za
rarının ve bu yüzden yani haklı bulunduğunu 
ispat, için itiraz. Temyiz Komisyonları ve Dev
let Şurasında takibattan dolayı verdiği ücret 
ve girdiği zararların zarar hesabına inikası ve 
bu hesapta yer alması tabiîdir. Buhususta teza
hür1 etmiş içtihatlar da vardır, sanıyorum. 

Ufak bir mesele ile izah etmeme müsaadele
rini riea ederim. Meselâ bir hesap uzmanı, mese
lâ bir kazada faraza Kulada bir fabrikaya ge-
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lir, hesaplarını tetkik ederken bu fabrikaya fa
raza sekiz küsur milyon liralık vergi tarheder, 
ve bu verginin tahsili için de, fabrikanın men
kul, gayrimenkul mevcudatına haciz koyarak 
veya bir buçuk sene fabrikayı muattal bir hal
de bırakır ve devam eden itiraz ve temyiz safa
hatından sonra, da. Devlet Şurasında takipleri 
neticesinde, yapılan tarhiyatm tamamen veya 
kısmen haksız ve kanunsuz olduğu sabit olursa, 
bu adamın vergi tarhiyatm m haksız ve kanun
suzluğu hakkında ispat için baş vurduğu mer
cilerde takip için ihtiyar ettiği masrafları ve 
girdiği zararları kanunun tâyin ettiği umumi 
masraflarda göstermek kadar tabiî bir şey ol
maması. icabeder. Şayet böyle bir tarhiyatta 
haksız çıkarsa, biraz evvelde okuduğum içtiha
da göre masrafları meyanma alamaz. Oünkü 
kendi sun'ıı taksiri neticesidir. Benim maksa
dını; kendi, sun'u taksiri olmaksızın; zuhulen 
hataen yapılmış tarhiyattan mütevellit masraf 
ve zararları kendi bilançosunda zarar hesabına 
alınacağının belirtilmesidir. Muhterem arkada
şımın kürsüden bu şekilde bir açıklamada bu
lunmasını rica ederim. 

BAŞKAN - • Münir Biırel. 
GEÇtCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR-

BİRSEL (izmir) — Derhal şunu arz edeyim ki 
haksız tarhiyattan dolayı yapılan takibat için 
avukat ve takip masrafı gibi ödenen paraları 
masraf kabul ederiz. Burada nıevzuubahis olan 
her türlü vergi ve para cezalariyle teşebbüs sa
hibinin suçlarmdan doğan cezalardır. Elbette 
haksız tarhiyattan mütevellit avukat, masrafı 
takip masrafı gayet tabiî olarak bu hükmün içi
ne girmez ve bu masraflar zarar ve masraf he
sabına, geçer. 

ŞAHİN E AÇİN (Afyon Karahisar) — Efen
dim, ben beyananmeye tâbi olan mükelel fi erden 
yalnız aile Reisinin geçim indiriminden istifade 
edip etmiyeceğinden bahsetmedim. Aile reisi, 
35 nci maddeye göre beyannamelerde aile reisi 
sıfatiyle geçim indirimine tâbidir. Benim itiraz 
etmek istediğim nokta bu değildir, itiraz etmek 
istediğim, nokta eşlerin ve çocukların ticaretha
nede ve işletmede çalıştıkları zaman onlara veri
lecek maaşlar ve aylıklar ve ikramiyeler, tazmi
natların masraf kaydedilmemesi meselesidir. 
Halbuki, bunların masraf kaydedilmesi lâzım
dır, Ben, bu kanaatteyim. Niçin masraf kayde
dilmesin? Bir işletme sahibi kendi çocuğunu ye-
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tiştirmek içiıi ticarethanesinde çalıştırıyor ve 
buna ayda 100 lira bir maaş veya ücret veriyor, 
bunu çıkardığımız takdirde yerine alacağı adama 
da aynı maaşı vererek çalıştrracağına! göre niçin 
buna verilen maaş veya ücreti masrafına kay
detmesin. Ben bunu öğrenmek istedim. 

Sayın Reisten soruyorum, eşinin veya çocuk
larının başka yerlerden aldıkları geliri ve 1 . 
T . 1947 tarihine kadar iktisap ettikleri iratları 
bu işletmenin içinde çalıştırdıkları takdirde ni
çin bu işin içerisine dâhil, etıniyelim. işte bir 
de bunu öğrenmek istedim, Halbuki Sayın Re
is bunlardan bahsetmediler. 

Yalnız geçim indiriminin aile reisine ait ol
duğundan bahis buyurdular, bunu izah buyur
malarını rica ederim. 

HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Efen
dim, bundan önce kabul buyurulan madde ile 
safi kazancın tesbitinde masraf meyanına ithal 
edilebilecek olan hususlar tasrihan kaydedildi. 
şimdi tasvibinize arzolunan kırk ikinci madde 
ile de masraf meyanına alınmıyacak hususlar 
gösterilmiş bulunmaktadır. Şimdi bunların dı
şında yapılmış olan masraflar mevcut olursa bu* 
na tatbikatta ne tarzda muamele yapılacağı te
reddüdü ' mucip olacaktır. Şayet bundan evvel
ki kabul edilen madde ile iktifa olunarak bu 
madde getirilmemiş olsaydı evleviyetle bu mas
raflar kazanç hesabında nazara ahnmıyacaktı. 

Şimdi böyle bir maddede getirilmiş olma
sına göre rüeu etmek zaruretiyle karşı karşıya 
kalınıyor. Demek oluyor k i ; mükellef kendinin 
yaptığı bir .masrafın kazanç .hesabında nazara 
alınıp ahnmıyacğı noktasında tereddüde düşer
se Gelir Vergisinin 42 nci maddesini gözden 
geçirecek burada gösterilen ve kazançtan in
dirilmesi caiz olmıyan masraflar meyanmda ise 
birinci kısımda umumi masraflar tâbiri içe
risine girer şeklinde mütalâa edip umumi 
masraflar meyanına ithal edecektir. Bunun böy
le olması lâzımgeliyor. Komisyon da acaba bu 
noktada bizimle hemfikir midir? Bu ciheti bu
radan tasrih buyurmalarını rica ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANİ MÜNÎR BİRSEL 
(İzmir) — Bu maddenin izahına başlarken; bu 
asgari geçini indirimini kabul etmenin bir 
neticesidir, dedim. Arzettiğim gibi bu öden
miş ücret diye masrafa geçirilirken vergi ke
seceğiz, masrafa geç.irilmiyerek aile reisinin iş
letme kârında kalsa yine vergiye tâbi olacak. 
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Eşin ve çocuğun geliri aile beyannamesine gir
se vergi nispeti hakmıından hiç fark olmıyacak. 
Yalnız bir fark vardır; eğer bunu masrafa 
kaydedecek olursanız o zaman çocuk ve eş için, 
aile reisinin mazhar olduğu asgari geçim indi
rimi bu ücretten ayrıca keseceksiniz. Bu neti
ceyi önlemek üzere, asgari geçim haddi eş ve 
yalnız küçük çocuklar için mütalâa edildiğine 
göre onların alacağı ücretin masrafa geçmesi
ni kabul etmemek icapedecektir. Faiz bahsinde 
de aynı mütalâa ileri sürülür. 

Şimdi Sayın Bozca arkadaşımın sözlerine 
geliyorum: 

Sayın. Bozca da hukukçu olarak iyi bilirler, 
evvelâ umumi bir kaide konur, ondan sonra, 
varsa istisnaları sayılır. 41 nci madde de ticari 
kazancı idame ettirmek için yapılan masraflar 
meyanına, eş ve çocuklara verilen ücretler de 
girer. Kaide olarak bunun masrafa geçmesi lâ
zım. İşte biz burada istisna koyduk. 42 nci 
maddenin, sebebi vazı, gayet tabiî olarak kaidei 
umumiyenin dışında kalan müstesnaları tesbit 
içindir, başka sebeple konmamıştır. Yoksa bu 
madde masraf diye kabul edilmiyecek hususla
rı, mahiyeti umumi kaide içine girsin veya gir
mesin, birer birer saymak için konmuş değildir. 
Masrafa gitmiyecekler yalnız bundan ibaret di
ye bir hüküm konulmaz. Masraf olarak kazanç
tan indirilecek olanlar masrafa konur, bunlar 
41 nci maddede konmuştur, onlar gibi aynı ma
hiyette olup da masrafa girmiyenler müstesna 
hüküm teşkil eder, bu da 42 nci maddede göste
rilmiştir. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) Efen
dim; geçim indiriminin yalnız küçük. çocuklara 
ait olduğundan bahis buyurdunuz. Burada (eşi
ne, küçük çocuklara verilen masraf) kaydı ol
duğuna göre, geçim indiriminin yalnız küçük 
çocuklara aidiyeti mânası çıkmıyor buradan 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR BİRSEL 
(îzmir) — Müsaade buyurun, burada • mebdei 

hareketinizi tashih için arzedeyim. 
Asgari geçim haddi; ikmci derece; evli, 

üçüncü derece; evli ve bir ve iki çocuklu, dör
düncü derece de evli ikiden fazla çocuklular 
içindir. 

Demek evliler için de ve adedine göre dere
ce derece çocuklular için geçim indirimi mu-

I af lığı vardır. 
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AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Efendim, bu

yurdunuz ki, 42 nci maddede masraf olarak in
dirim yapılması lâzımolanları beş maddede 
tasrih ettik. Bu demek değildir ki, bâzı masraf
lar da aynı vasfı haiz olmasın. Bu şekilde işi 
bağladık. 

41 nci maddede de hangi masrafların zarar 
kaydedileceğini tasrih ettik. Bu demek değildir 
ki, kaydedilmesi lâzımgelen masraflar, yalnız 
tadadi olan masraflar, meselâ umumi masraflar, 
ticari teamüllere göre kaydedilir, 41 nci, 42 nci 
maddelerde Maliye geniş surette takdir hakkı
na maliktir. 

Benim âcizane kanaatime göre, meslekten 
olmamakla beraber, bir kanunun maddesini 
tedvin ederken ana hadleriyle de olsa, masraf
tan indirilmesi lâzımgeldiği tasrih edilir. Yani 
burada iki maddede tadadi olduğuna göre, siz 
hâlâ Maliye memurlarına geniş takdir hakkı ve
riyor musunuz, vermiyor musunuz1? 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — 41 nci madde hakkında 
müzakere açılmasının, bilmiyorum yeri var mı
dır? Fakat 41 nci maddede indirilecek masraf
lar tesbit edilmiştir. B.u vaziyette artık memu
run takdir hakkı var mı, bu tatbikatta görülür, 
bunu şimdi düşünmiyelim. 

Biz diyoruz ki, kârdan indirilecek masrafla
rı kaide olarak 41 nci maddede yazdık. Bunun 
gibi, bunun mahiyetinde olup da bu hükümden 
müstesna olanları da 42 nci maddede yazdık. 
Umumi olarak hangi masrafların bilançoda mas
raf hesabına girmiyeceğini sıralamaya imkân 
yoktur. 

Arkadaşlar; kanun tekniğinin esası evvelâ 
umumi kaide yazılır, sonra müstesnaları yazı
lır. 41 nci madde umumi kaidedir, 42 nci müs
tesnalarıdır. 

AHMET FAİK ABASIYANIK (Kocaeli) — 
Bir sual? Teşebbüs sahibinin işletme için koydu
ğu sermaye faizleri masraf olarak kabul olun
maz. Bankaya faiz ödemişse bunun sermayesin
den... 

GEÇÎCt KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Bu o demek değildir. 
Meselâ bir kolektif şirketin 5 000 lira serma
yesi vardır, şeriklerden birisi ayrıca şirkete 
10 000 lira daha ikraz etmiş ve bunun faizini 
kabul etmiyoruz. Aşağıdaki fıkrayı da okumalı
sınız aziz arkadaşım. 
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HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Çok 

kısa. 42 nci madde yazılmamış olsaydı, 41 nci 
maddenin sarahati muvacehesinde bu kabîl mas
rafları mükellef defterine kaydedebilir miydi? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Etmez miy
di? Çocuğuna aylık ücret vermesi, işinin kazan
cının temini ve idamesi için bir masraf meya-
nma geçmez miydi; göçerdi, ve gayet tabiî mas
rafa kayıt edilirdi efendim. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 42 nci 

maddenin Geçici Komisyona iadesini teklif ede
rim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — 42 nci maddenin Geçici Ko
misyona iadesi hakkındaki önergeyi kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Şimdi maddenin birinci bendinde bir değiş
tirme vardır. 

«Her türlü para cezaları ve vergi cezaları 
ile teşebbüs sahiplerinin suçlarından doğan taz
minatlar» 

BAŞKAN — «Cezai mahiyetteki» kalkıyor, 
«ile» den sonra «Teşebbüs sahiplerinin suçla
rından doğan tazminatlar» şeklinde düzeltili
yor. Bu düzeltme ile maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

İnşaat işleri kârlarının dağıtılması 
KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Birden fazla 

takvim yılma sirayet eden ve mukavelenameye 
bağlı bulunan inşaat, tamirat ve nakliyat işleri
nin hitamında, bu işlerden elde edilen ticari 
kazanç, bunların devam ettiği yıllar zarfında 
yapılan işçilik ve malzeme sarfiyatının yekûn
ları nispetinde o senelere dağıtılır ve evvelce 
verilmiş olan beyannamelerdeki ticari kazanç
lar bu suretle bulunan miktarlara göre düzelti
lir. 

Bu gibi işlerde, geçmiş yıllara ait tarhiyatın 
düzeltilmesi bakımından, zamanaşımı, işin ne
ticelendiği tarihi takibeden yıldan başlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (İzmir) — Aziz arkadaşlarım, umumi 
kaide hilâfında bir hüküm olduğu için sizi baş
tan tenvir etmekte her arkadaşın aklına gele-

362 



B : 76 14.4 
cek istifhamları hal bakımından fayda mülâ
haza ederim. 

Bir teşebbüs vardır ki inşaat gibi uzun yıl
lara sâridir. Bu gibi kimseler bilanço üzerin
den beyannameye tâbi olacaktır. Mütaahhidin 
kâr ı ; birinci senede eğer avans almışsa masraf 
az yaptığı için çok kârlı görülür. Avans alma
mışsa, kemlisi malzeme mubayaa yapıp sonra
dan parasını almış ise ilk sene zararlı, parasını 
aldığı sene çok kârlı olur. Bu suretle mütaaddit 
senelere sâri münferit ve vahdet arz eden bir 
işi yapan insanın her seneki bilânçosundaki kâ
rına müsteniden tarh edilecek vergi bazan Ha
zinenin, bazan da mükellefin aleyhine olur. 
iş mütaaddit senelere sâri olunca bunun hakiki 
kârı her sene sonunda değil işin sonunda taay
yün edecektir. Bu madde hükmüne göre, işin 
sonunda tahakkuk edecek hakiki kârı ele ala
cağız ve her geçen sene, zarfında iş emeği ola
rak ne sarf etmiş, malzeme olarak ne kadar sarf 
etmiş, her senenin bu hesabını bulacağız ve bu 
esasa göre kârı senelere taksim edeceğiz ve nis
petleri de her yıla isabet edecek kâra göre 
kanuni nispetler üzerinden her yılın vergisi 
hesap edilecek, ve geçmiş yıllar için yapılan 
tarhiyat buna göre düzeltilecektir. Bu hem Ha
zinenin ve hem de mükellefin lehinedir. Umu
mi hüküm hilâfına işin icabına uyularak bu hü
küm konmuştur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Sayın ar
kadaşlar; bu Gelir Vergisi Kanunu tasarısının 
Meclise verileceği zaman bu noktai nazar Avukat
lar hakkında da tebellür etmişti. Bir avukat 
bir dâvayı muayyen bir tarihte deruhde eder, 
10 sene çalışır, 10 ncu senenin hitamında o dâ
vaya ait olan ücreti tahsileder. Binanealeyh, 
inşaat müteahhidi hakkında varit olan mülâhaza, 
zannederim ki, evleviyetle avukatlar hakkında da 
varidi hatır olur. 

ISMAlL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
Ben Saym Birsel'in izahlarını kâfi bulmadım. 
Ben bunun muhasebe tekniği bakımından imkâ
nı olmadığı kanaatindeyim. Bir misalle maksa
dımı izah edeyim: 

Farzedelim bir mütaahhit bir baraj inşaatı 
aldı, malzeme ve işçiliğe nazaran kâr tahakkuk et
tirilecek. Peki bu taksim nasıl olacak? Ben bir 
mühendis veya teknisiyen değilim. Fakat bir
çok teknisiyenlerle ve mühendisleri temasımız 
oluyor, öyle bir inşaatın ilk kısmı mütemadi-
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yen zararla kapanıyor. Meselâ yirmi metre if-
tif aında bir duvar, işin icabı ilk sene iki metre
sini yaptı. Sarfedilen malzemeye ve işçiliğe na
zaran kân nasıl bulunur. Binaenaleyh, bu kâr
dan vergi vereceksin, diye bir tatbika giderlerse 
bu zannediyorum ki, biraz sakat olur. 

Belki inşaatın her hangi bir safhasında mü
taahhidin kusuru, yahut Hükümetle bir anlaş
mazlık, tatbikatta tevellüt eden arızi bir sebep; 
o işi geri bırakmayı icabeder. Ben bunu pek 
yerinde bulmadım. Niçin bunda Devletin zara
rı olsun,? Kendinin kontrolörü var, hesap mey
dandadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (izmir) — Böyle bir şey yoktur. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Böyle 
bir şey yoksa madde neden böyle yazılmıştır? 
Ben bunu muhasebe tekniği bakımından doğru 
görmüyorum. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BlRSEL (İzmir) — Efendim, bu, büyük inşaat 
işlerine ait bir hükümdür. Avukatların aldığı 
işlerin on sene süreceğini kabul mümkün mü ? 
Müstesna olarak, şaz olarak sürenler olsa bile 
istisnalar için hüküm sevkedilmiyeceğini kendi
leri de bilirler. Avukatlık işinin ücretleri birbi
rine tedahül eder ve her bir iş için ayrı kâr ve 
zarar hesabı yapılamaz. Bu hükmü yalnız inşaat 
işlerine hasretmekten başka imkân bulamadık ve 
avukatlık için de böyle bir hükme ihtiyaç olaca
ğını mütalâa etmedik. 

Gelelim Sayın Sabuncu'nun emirlerine; zan
nediyorum, bir noktada zühul ettiler, o da şu
dur : işlerinin hitamında bu işlerden elde edilen 
ticari kazanç bunun devam ettiği seneler zarfın
da yapılan işçi ve malzeme sarfiyatı yekûnu 
nispetinde o senelere dağıtılır, denilmektedir. 
Demek ki işin hitamında elde edilecek, tahakkuk 
edecek kâr her sene işçi emek ve malzeme sarfi
yatı olarak verilen ve defterleriyle de sabit bulu
nan yekûnlara göre nispet dâhilinde taksim edi
lecektir. Bu hem muhasebe tekniği bakımından 
mümkündür, hemde bundan daha doğru bir kıs
tas bulunamaz. Bunu Mühendis arkadaşlarım da 
söylerler bu, en iyi şekildir. 

İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 
senelere taksimden ne fayda hâsıl olacaktır, bir 
iş bittikten sonra tahassül edecek kârı beş sene
ye taksim nasıl olur ? 
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GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

BİRSEL (İzmir) — Efendim, müsaade buyurun, 
bir de rakamla izah edeyim :: Bir mütaahhit, me
selâ birinci sene peşin olarak taahhüt ettiği 10 
milyonluk işten peşin., olarak 2 milyon lira aldı 
ama ancak 100 bin liralık masraf yapdı. Şimdi 
bu adama bu sene 1 • İ)Q0 000. kâr ettin, vergi
sini ver mi diyelim ? Olur mu bu l Sonra dahası 
var, kendisi bilanço verdi, masrai' yaptı, peşin 
para almamış, bir milyon lira masraf yapmış, 
bir milyon lira ziyan ettin diyerek diğer kazan
dıklarından bu gayri hakiki zararın mahsubunu 
mu yapalım ? Binaenaleyh elde edilen kazanç 
için her sene beyanname verecek, bilanço verecek, 
her sene bilançosu üzerinden tarhiyat yapılacak 
ama iş hitamında elde ettiği kazancı her sene 
yapılan işe göre dağıtmak suretiyle adaleti temin 
edeceğiz. Bundan daha adilâne bir hüküm bula
bilir misiniz ? Sayın Sabuncu 'nun buyurduğu 
veçhile, her sene yapılan işi nazara almadan, işin 
devamı müddet ince kârı senelere taksim etmek, 
evvelâ; işleri sun'i uzatmak suretiyle kârın fazla 
taksimine meydan verebilir, ikincisi de verginin 
her yıl yapılan iş ve faaliyet neticelerine göre 
alınması esasına da aykırı olur. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
Bilfarz inşaat 5 senede ikmal edildikten sonra, 
Sayın Komisyon Başkanının izahatından anla
şıldığına göre, bu inşaatın kazancı beşe taksim 
edilecek ve vergisi de ona göre taksim edilecektir. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Mutlak olarak beşe değil. Her yıl
da yapılan işçi ve malzeme masrafı yekûnlarına 
göre taksim edilecek. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— İşin mahiyetine göre arzettim. Beş seneye 
taksim edilmiş, zarar ettiği takdirde bundan 
sonra gelecek maddelerde; üstüste zarar eden tüc
carın iki senelik zararı nazarı itibara almıyor. 
Mütaakıp seneler için vukubulan zarar nazara 
alınmıyor. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(Devamla) — Bu gibi işlerde, zamanaşımı, işin 
neticelendiği yıldan başlar. Sizin aklınıza geleni i 
biz zaten düşünmüş ve son fıkrayı koymuşuz. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) — Burada işin 
hitamı deniyor. İşin hitamı ne zamandır? İn
şaatta bir muvakkat kabul, bir de katî kabul 
vardır, resmî işlerde. Muvakkat kabul işin biti
minden birkaç ay veya bir sene sonra olabilir; 
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katî kabul daha uzun zamanlarda olabilir. Mu
vakkat kabul ile katî kabul arasında birtakım 
masraflar olur. Onun için bunun, katî veya 
muvakkat kabul olduğunun tebarüz ettirilmesi 
icabeder. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANİ MÜNİR 
BİRSEL (Devamla) — Biz bunu mühendislerin 
tatbikata ve her işin mahiyetine göre tatbikatçı
ların takdirine bıraktık. Öyle inşaat vardır ki, 
belki hemen kabul edilmiş sayılır veya uzun za
man kabulü yapılmıyabilir. Bu itibarla bunun 
takdirini iş adamlarına, mütehassıslarına bırak
mayı uygun bulduk. 

KÂZIM AYDAR (İsparta) —İşin hitamında 
denirse, bir bina yapılmış ve bitmiştir, içine de 
girilmiştir. Fakat henüz katî kabulü yapılmamıştır. 
ve arada mütaahhidin birçok masrafı olmaktadır. 
Onun için bu (İşin hitamından) kasıt, katî kabul 
müdür? 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) - - Sayın Ay-
dar, her işte katî kabul diye birşey olmıyabilir. 
Lütfedin de, işin hitamını tatbikat tâyin etsin, 
sizin gibi meslek adamları, mühendisler tâyin et
sin. Kanunla, her hâdisede, tatbik edilemiyecek 
ve umumi kaide olamıyacak şeyleri koymakta 
fayda yoktur, hatta bu tarzı hareket zararlı 
olur. 

ALİ RIZA İŞIL (Trabzon) - Bir noktanın 
tavzihini rica edeceğim : 

Bu maddeden bizim anladığımız şu, Komis
yonda da bu şekilde anlamıştık, meselâ bir 
taahhüt işi senelere sirayet ediyor. Bu taahhüt 
işinde kârın tahassulü için işin bitmesi lâzımdır. 
İşin bittiği sene içinde bütün kârı o seneye dâ
hil ederek vergi almak lâzımgelirse, müterakki 
nispete dâhil edilecek ve tabiatiyle mükellefin de 
lüzumsuz yere vergisi artmış olacaktır. Bina en-
alaylı, tahassül eden kârın tesbitinde senelere 
taksimi suretiyle bunu müterakki nispetten kur
tarmak'lâzımdır. Yalnız Münir Birsel arkada
şımız her sene bunun vergisini verecek gibi bir
şey söylediler, zannederim ki, böyle birşey yok
tur. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Bir inşaat firması tasavvur buyurun 
bunun bir tek işi yoktur, müteaddit işi vardır. 
İler sene bir bilanço verecektir. Buna göre kârı 
zararı tahakkuk edecektir ve bunun üzerinden 
yergisini verecektir. 
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Ama her işinlMtamında; bu suretle kârı tak

sim edilecek ve vergi hesabı düzeltilecektir. Ha
zineye borcu varsa verecek, alacağı varsa ala
caktır. 

A k î ; RIZA IŞIL (Trabzon) — Bir :aoMyon 
liralık1 bir iş almış, bunu da:üç sene: sonra biti
recek. Şimdi iüç senenin hitamında kâr: tahassül 

, edecekjar. • Ozaman kâru zararı tesbit 'edilerek 
vergisini verecek. Bendenizin mâruzâtım, bu
nun tavzih edilmesidir, zapta geçmesinde fayda 
mülâhazaı ederim. 

-MÜNİR BİRSEL (izmir) — Sarahatan tek
rar ediyorum; her sene nihayetinde inşaat mü-
taahhitleri, bir işi olsun, iki işi olsun, yüz işi 
olsun, beyannameye tâbidir. Kâr ve zararının 
hesabını verecektir Bundan; alınacak neticeye 
göre. tahkakuk edecek vergisini ödeyecektir. İşi 
o - sene zarf nida bitmemiş olanları, katî kârını 
bulacak ve bunun bittiği senede, o işin devam et
tiği yıllara bu hükümdeki esaslar dâhilinde tak
sim edecek, ve vergi hesabını düzeltecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul- edilmiştir. 

Nakliye işlerinde matrah 
KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Dar mükel

lefiyete tâbi olanların Türkiye ile yabancı mem
leketler arasında, yaptıkları ulaştırma işlerinde 
elde; ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisine tâbi 
yabancı ulaştırma kurumlarının kazançlarının 
tâyinine ait esaslar dâhilinde tesbit olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Ücretler 

Ücretin tarifi 
KIRK BEŞİNCİ MADDE — Ücret, iş verene 

tâbi ve muayyen bir iş yerine bağlı olarak çalı
şanlara hizmet mukabili verilen para ve ayınlar 
ile temin olunan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerdir. 

Bu kanunun tatbikmda, aşağıda yazılı öde
melerde ücret sayılır : 

•1. Tekaüt, maluliyet, dul ve yetim maaşları; 
2. Evvelee yapılmış hizmetler mukabilinde 

verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler; 
3. Muayyen bir müddet için veya kaydı ha

yatla bağlanan iratlar; 
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4. Milletvekillerine, ihuranmi 'meelis^ve<*be» 

lediye âzaâarana, kuramların idare • mertlisi t. reis 
ve tâzaâarına, mucakıpâanna, ' tasfiye .oneamîtlârv 
na ve bualara benziyen 4iğer kmıselerevbu^ miat
ları dolayısiyle ve aylık, ödenek, tahsisat, «aidat, 
lmzur -hakkı, ücret, ikramiye, prim f-temettü 
hissesi.gibi muhtelif.adlarla yapılan ödemeler. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) —Muhterem 

arkadaşlar;'bu 45 nci madde, ücreti tarif,sediyor. 
Diyor ki: «ücret; iş verene tâbi ve mtıayyen^bir 
iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet Muka
bili verilen para ve aynılar ile temin olunan ve 
para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.» 

Bu tarif dâhiline girmiyen bâzı ücretler, bâzı 
paralar ücret olarak telâkki edilmek istenildiğin
den onlar için ayrı bir hüküm vazetmek zarureti 
hâsıl olmuş ve nitekim maddenin birinci "fıkra
sında; tekaüt, maluliyet, 'dul ve yetim maaşları 
gösterilmiştir. 

Bu tekaüt, maluliyet, dul ve yetimlere verilen 
paraların hukukî mahiyeti yakından tetkik edi
lirse bunlara ücret demenin doğru olmadığı ne
ticesine varırız. Ücret olarak telâkki edilmesi
nin sebebi, bu gibi maaşların genel bütçeden 
memur aylığı gibi tediye edilmesi keyfiyetidir. 
Fakat bu asrın bilhassa son 25 senelik tatbika
tında kabul edilen telâkkiye göre bir mütekaide 
veyahut bir memurun dül eşine veyahut çocukları
na verilen para bir ücret değildir. 

Emekli Sandığı Kanunu tasarısında ve bil
hassa o kanunun gerekçesinde '• bu saridiğm ma
hiyetini tebarüz ettirmek için kullanılan tâbir
lere göre bu verilen paranın sosyal yardımdan 
başka bir şey olmadığı anlaşılmaktadır. 'Mezkûr 
tasarıda sandık, doğrudan doğruya ölüm, sa
katlık ve ihtiyarlık hallerine karşı sosyal mak
satları istihdaf eden sosyal bir kurum 'olarak 
hüviyetlendirilmektedir. 

Yine tasarının gerekçesinde sandığın prime 
dayandığı ve sigorta sisteminin zaruri "kıldığı 
emniyet tedbirlerinin alındığı ve tasarının is
viçre'deki bir sigorta mütehassısı tarafından 
sigorta ve prim esası üzerinde tanzim edilmiş 
olan Devlet ^Demiryolları Tekaüt •Bandiğr ^Ka
nununun dayandığı esaslardan mülhem olarak 
hazırlandığı tasrih edilmiştir. 

Bu verilen para, ücret olmadığına we »bu *pa-
rayii-bir <aaruri yardım olarak telâkki letatek 
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icabettiğine göre bu Gelir Vergisi Kanununda 
sosyal yardımlar hakkında kabul edilmiş olan 
hükümleri göz önünde bulundurarak bu müte
kait, ' dul ve yetimlere verilen parayı da aynı 
muameleye tâbi tutmak zarureti hâsıl olur. 

Bundan evvel Yüksek Kamutayın kabul et
tiği 26 ncı maddenin birinci bendi müzakere 
edilirken sayın komisyon reisi ölümden dolayı, 
ölenin vârislerine sigorta şirketinin ödiyeceği 
paranın bu Gelir Vergisine tâbi olmadığı müta
lâasını beyan etmişlerdi. Keza aynı maddenin 
6 ncı fıkrasında sosyal sigorta kurumları ta
rafından sigortalılara yapılan ödemelerin yine 
Gelir Vergisine tâbi olmadığı tasrih edilmiştir. 
Emekli olan bir zat muayyen yaşı tecavüz eden 
bir vatandaş olduğuna göre, böyle emekliye ay
rılan vatandaşların yaşında bulunan diğer bâzı 
mükellefler dahi mükellefiyetten vareste tutul
muştur. Meselâ esnaf 60 yaşını tecavüz ederse 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. Bir esnaf 
30 bin liraya kadar ciro yapabileceği göz önün
de bulundurulur ise onun bir sene zarfında 
(5 - 6) bin liralık bir kâr temin ettiğini kabul 
etmek zaruretindeyiz. Binaenaleyh 60 yaşında 
bulunan bir adam beş, altı bin liralık bir ka
zanç temin ettiğine ve buna^i t vergisini de öde
mediği halde, bir mütekait de aldığı tekaüdiye, 
yahut dul ve yetimlerin almakta olduğu ücret 
üzerinden bir vergi almak, zannederim Gelir 
Vergisinde hâkim olan ruh ve zihniyete aykırı
dır. 

Keza 60 yaşını tecavüz eden bir vatandaş 
Yol Vergisinden istisna edilmektedir. Gelir Ver
gisi adalet maksadiyle kabul edilmekte bulun
duğuna göre emekliye verilen ücret dul ve ye
timlere verilen paraları bir ücret olarak kabul 
etmeye kanuni imkân yoktur. Her halde emek
li, dul ve yetimlere verilecek paralar hakkında 
adalete ve sosyal kaidelere uygun bir hüküm 
vermek icabettiği kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Mustafa Reşit Tarakçıoğlu. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim, üçüncü fıkrada muayyen bir 
müddet için veya kaydi hayatla bağlanan iratlar
dan da Gelir Vergisi alınacağından bahsediliyor. 

Zavallı bir adam vardır; buna bir kimse kaydı 
hayat şartiyle ayda 40 - 50 lira birşey bağlamış
tır. Bu gibi biçarelerin, bağlanan bu paradan da 
yergi vermesi doğru değildir. Binaenaleyh ben-
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deniz üçüncü fıkranın çıkarılmasını teklif ve ri
ca ediyrum. 

BAŞKAN — Hasene İlgaz. 
HASANE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka

daşlar, benim temas etmek istediğim şey; emek
li aylığı almış olanlara ve bunların yetimlerine 
verilen paraların kesintisiz olarak verilmesi di
leğidir. Bir insanki iş başındadır, çalıştığı zaman 
kendi işinden almış olduğu paradan Hükümete bir 
vergi vermekle mükellef olur. Bu adamcağız 
sağlığında vergisini vermiş olduğu parayı ihti
yarlık zamanı için bir müesseseye bırakmış 
oluyor demek. Şimdi, sağlığında vermiş oldu
ğum bir verginin veya 25 - 30 yıllık memuriyet 
hayatından sonra ödemiş olduğu paranın 
içinden yarın çalışamıyacak bir sahaya geldiği 
zaman karşısına tekrar çıkıyor bıraktığı yerden 
âdeta bir bırakma vergisi gibi bir vergi sistemi 
kabul ediyoruz ki, bu insafsızlık oluyor. Eğer 
vatandaşa müsaade edilmiş olsa ve o bunu bir 
bankaya yatırsa 25 sene sonunda bankada pa
ranın aynen kalmış olacağı gibi bu parayı al
mak istediği zamanda pranın 25 yıllık nema
sını da beraberce alması lâzım gelir k i : Bugün 
için tamamen bu böyledir. 25 yıllık gençlik ha
yatında vermiş olduğu parayı ihtiyarlığında 
emekli olarak geri alırken bir daha vergisini 
vermek veya sonra gelecekler dullara, yetim
lere aile büyüklerinin bırakmış olduğu para
yı yine vergi olarak geri vermek demek ola
caktır ki, itirazım bundandır. Bu hal vergi ada
leti ve sosyal adalet karşısında büyük bir 
haksızlık olacağını düşünebilmekteyiz. 

Şunu düşünmek lâzımgelir ki ; bu vatandaş
lar o kadar çok para almıyorlar, bizim aldığı
mız istatistiklere göre bugün emekli, eytam ve 
eramil adedi memlekette 67 369 kişidir. Bun
ların bir yıllık aldıkları para 52 113 380 liradır. 
Yine bu cetvellerde yazılı olduğuna göre bun
lar her sene vergi olarak dokuz milyon lira 
ödiyorlar. Şimdi Gelir Vergisi bu verginin 
ödenmesinde de vatandaş lehine faydalı hüküm
lerle geliyor. Tasavvur buyurunuz ki, Gelir 
Vergisi şimdi alınmakta olan asgari geçim had
di olarak 62,5 lirasını vergiye tâbi tutmadığına 
göre kanunun tatbikatına -göre dokuz milyon 
liranın da 4,5 milyon lirasını Hükümet halk 
lehine dağıtıyor demektir. 4,5 milyon lirasını 
dağıttıktan sonra bu beş milyon lira üzerinde 
ısrar etmememiz faydalı olur, daha mâkuldür, 
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Ben arkamda bırakacağım kimse olmamakla be- I 
raber bundan istifade edecek her vatandaşı dü
şünüyor bu paranın emeklilere ve gerekse bun
ların ailelerine kesintisiz verilmesini Meclisin 
her zamanki yüksek semahatinden bekliyor ve 
bunun için de bir takrir veriyorum. (Bravo 
sesleri) 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎK BİRSEL 
(İzmir) — Efendim, böyle hep şefkate dayanan 
mütalâalar karşısında, sanki bir şefkat
ten âri bir noktai nazar ve hisle hareket edi
yormuşuz gibi oluyor. Tabiî hepiniz bendenizi ve 
komisyondaki arkadaşlarımı bu mevkide görmez
siniz, ama, bunu da söylemekten kendimi mene-
demedim. 

Arkadaşlar Komisyonda bu noktanın üzerin
de durduk. Emekli, dul ve yetim aylıklarının 
vergiden istisnası mevzuu üzerinde durduk. Hat
tâ yalnız biz durmadık. Emeklilik Kanununu 
tetkik eden Geçici Komisyon arkadaşları da Ko
misyon olarak bu mesele üzerinde durdular. 

Şimdi, bu tetkikat neticesinde bunlardan 
vergi kesilmesinin ieabedeeeği neticesine vardık. 
Sebebini arzedeyim : 

Bir kere bâzı yanlışlıkları tebarüz ettirmeme 
müsaade buyurun Sayın Hasene İlgaz ve Adato. 

Söylediklerinin hilâfına, emeklilikten evvel, 
yani vazifede iken ödenen aylıklardan kesilen 
tekaüdiyeden vergi alınmıyor. Bu sebeple bir 
kere gençlikte vergisini verdiğimizin ihtiyarlık
ta bir daha veriyoruz yolunda mütalâaya mey
dan verecek bir mükerrirlik yoktur. Hattâ böyle 
gençlikte kesmemek sonradan kesmek mükellefin 
lehinedir. Çünkü başta kesersek, kesilen tekaü
diyeden matrah alınması vergi nispetlerinin 
artmasına sebep olacaktır. 

İkincisi; tekaüdiyeden vergi alındığı zaman 
ayrıca ikinci defa asgari geçim haddi indirece
ğiz, demek ki bu, mükellefin lehinedir. Bu itibarla 
biraz bu noktada size iştirak edemeyiz. Mükerrerlik 
yoktur. Ücretin emekli aidatından peşin ve ka
zanıldığı zaman vergi kesmek mükellefin aleyhi
nedir, sonradan kesmek mükellefin lehinedir. 

Bir de şu noktayı arzedeyim, bankaya para 
yatırsam, nemasını alsam, buyurdular. O da 
vergiye tâbidir, vergi muafiyeti yoktur. Bu ci
hetten böyle bir kıyaslama da yanlıştır. 

Şimdi Sayın Adato'nun sözlerine geçiyorum. 
Madde gayet sarihtir; (Bu kanunun tatbikmda 
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aşağıda yazılı ödemeler ücret sayılır) denmekter 
dir. 

Maddenin bu sarahati karşısında, bu ücret 
midir, değl midir diye münakaşa etmenin yeri 
var mıdır? Bendenizce yoktur. 

Eğer hakikata bakmak lâzımgelirse; buna 
hizmet dolayısiyle tâyin edilmiş olan ücretin 
bir kısmının muallâk tediyesi dahi denebilir; 
fakat biz bunu da demiyoruz. Bu itibarla teka-
üdiye ücret idi, değildi diye münakaşaya gir
menin yeri yoktur. 

Arkadaşımız ölüm tazminatından almıyor
sunuz da bundan niçin alıyorsunuz dedi. 

Bir defa sigorta akdinden alınan ölüm taz
minatı değildir. Mukaveleye göre alman bir 
şeydir. 

ölüm tazminatı olarak Devlet Hazinesinden 
verilenler vergiden muaftır. Bu itibarla buna 
ölüm tazminatı demek doğru olmaz. 

Arkadaşımız zannederim burada başka bir 
zühul de yaptılar. 24 ncü maddenin 5 nci fıkra
sını okursanız 60 yaşma giren esnaf; ver
giden muaftır diye bir hüküm yoktur, vergid^n 
muaflık esnaf yanında çalışan ve fakat 60 
yaşını geçmiş olan kimseye münhasırdır. Bunun 
hilâfına olarak beyannameye tâbi olup da 60 ya
şını geçenleri vergiye tâbi tuttunuz. Bu hüküm 
ITiçbir hizmet yapmadan emekli aylığı alan bir 
kimseden vergi kesmektir. Yetimler var, dul
lar var, ama siz de biliyorsunuz ki, bir asgari 
geçim haddi indirimi kabul ettik. Küçük maaş
lardan hemen hemen bir şey almıyoruz. Lûtfu-
nuzla, B. M. Meclisine gelmiş olan Emeklilik 
Kanun tasarısında maaşları yükselttiniz, bazı
larınınki 500 liraya yükselmiştir, bunların di
ğer gelirleri, iratları varsa, bunları bir araya 
toplıyarak, geçim indirimi de yaparak vergi 
kesmiyelim mi? 

Şimdi buyurdukları gibi bir kere 4,5 milyon 
lira gidiyor. Bu 4,5 milyon lira nereye gidiyor? 
Arkadaşım emin olsun ki bunun 4 milyonu as
gari geçim haddi dolayısiyle vergiden muafiye
te gidiyor, elimizde hesaplar vardır, bunu biz 
de biliyoruz, az miktarda ne kadar maaş alan
lar, ne kadar çok alanlar vardır. 

Bundan vergi kesmek prensiplere tamamen 
uygun bir şey olur, kesmemek prensiplere aykı
rı bir şey olur. Bunu sonradan kesmeyip peşi
nen keselim derseniz bir kimseden eline geçmi-
yen bir paradan vergi kesmiş olursunuz, yani 
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asgari geçini haddi indirimini iki kere tatbik 
etmek yerine bir kere tatbik etmiş olursunuz. 
Toplam esnasında nispeti artırmış- olursunuz. 
Halbuki ücreti alırken değil de emekli aida
tını alırken vergiyi sonradan alırsanız onun 
lehinde hareket etmiş .olursunuz, nispeti indir
miş olursunuz. Bu sebeplerle emekli aidatını 
verirken, vergiye, tâbi tutmamak; mükellefin 
lehine olur. Biz bu umumi esaslara, prensiplere 
ve istisnaiyet hadlerine göre bu hükmü adalet 
icaplarının hududu dâhilinde mütalâa ettik, 
ama takdir sezindir. 

BAŞKAN — Fahri Bük. 
FAHRİ--BÜK- (Bursa) — Sayın arkadaşlar, 

İni emekli aylıkları, benden evvel bâzı arkadaş
larımın ifade buyurdukları gibi eli kolu tutar
ken bir insanın kazanmış olduğu bir paradan bir 
yana koyduğu bir meblâğ demektir. Bunu bu 
adam eğer sandığa koymasaydı da evine koysaydı 
ve zaman zaman çıkarıp sarf etseydi bundan vergi 
almmıyacaktı. 

MÜNİR BÎRSEL (tamir) — Peşinen alına
caktı 

FAHRÎ BÜK (Devamla) — Hayır onu demek 
istemiyorum. Sandık olmasaydı da bugün almakta 
olduğunu artırıp da evine koysaydı... 

MÜNİH BİRSKE (îzmir) — Vergisini ver
miştir. 

FAHRÎ «BÜK (Devamla) — O halde zaten 
alınmıştır-. Yani peşinen vergisinin alınmış oldu
ğunu kabul ediyorsunuz demektir. 

Btı bakımdan bunlardan bir vergi alınması
nın adalete uygun olmadığı kanaatindeyim. 

Kaldı*-ki, Encümen 22 nci maddede emvali 
gayrimenkule gelirlerinden 2 500 liraya kadar ge
liri* olanların ve bu gelir 10 bin liraya kadar çı
karsa, yine 10 bin lirasından 2 500 lirasının ver
giye tâbi tutulmaması esasını kabul etmiştir. Ya
ni apartmanı olan birinin 2 500 liraya kadar olan 
gelirinden vergi almmıyacak, fakat bir dulun 
62,5 lirayı geçen aylığından, meselâ, 100 lirasın
dan vergi alınacak. Btt iki esas birbirine uyma
maktadır. Hç olmazsa bunun da diğerleri gibi 
2 500 liraya kadar olanını istisna etmek lâzımdır. 
Yahut-bun un üstündekiler pek az olduğu için, 
ya tamam-mı istisna etsinler, yahut da hiç olmaz
sa tekaüt, dul ve yetim maaşlarım da emvali gay-
rimenkuldeki istisna haddine çıkarsınlar. 

Maruzatım bundan ibarettir: 
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Ol. EYÜP DFRUKAN (Hatay) — Arka

daşlar: ben Hükümetin prensipi aleyhinde söy-
1 ivecek değilim. Şüphesiz kendileri çok güzel tet
kik -etmişler, ve bir prensip icabı olarak emekli 
dul ve yetim aylıklarından vergi kesilmesini mü
nasip gördüğünü, sayın sözcü arkadaşımız izah 
ettiler. Fakat Hükümetin bugün emekli, dul ve 
yetimlerin bilhassa, sıkıntılı vaziyetini de düşün
mesi de lâzımdır. 

Gerçi Emekli Sandığı Kanunu görüşülürken 
bu mevzu üzerinde uzun uzadıya müzakereler ya
pıldı. Hükümet bunlardan vergi almamak için 
imkânlar aradı, nihayet demin benden evvelki ar
kadaşlarımın belirttiği gibi 62,5 liraya kadar olan 
maaşlardan vergi alınmaması tensip edildi. Yalnız 
şunu da nazarı dikkate almak lâzım gelir ki öte
den beri beklediğimiz eski emekli, dul ve yetim
lerin maaşları iyi bir geçim temin edecek mikta
ra çıkarılamamıştır. Hakikaten çok azdır. Gerçi 
o da nazarı dikkate alındı ve bunlara c/c 60 gibi 
bir zam yapıldı. Fakat bugünkü geçim sıkıntısı 

içerisinde bulunan yetim, dul ve emeklileri bu sı
kıntıdan tamamiyle kurtaracak halde değildir. 
Eski emekli, dul ve yetimlerin memlekete hizmet
leri az değildir. Çok buhranlı zamanlarda çalış
mışlardır. Onun için her imkândan istifade ede
rek dul, yetim ve eski emeklileri göz önünde tut
mak ve onlara daha müsait yaşama hakkı temin 
edilmesi çok yerinde ve şefkatle tavsif edilecek 
bir hareket olur. Ben de arkadaşlarımın ifâdele
rine iştirak ederek dul, yetim ve emekli aylıkla
rından ister evvelce maaşları verilirken vergi ver
miş veya vermemiş olsunlar bütün bu mülâhaza
ları bir tarafa atarak sırf bunların vaziyetlerini, 
memlekete olan hizmetlerin yüksek dikkat nazar
larınıza arzederek kendilerinin bu Gelir Vergi
sinden af ve istisna edilmesinin çok yerinde ola
cağını arzetmekle iktifa ediyorum. 

AHMET KEMAL VARINCA (Gümüşane) 
— Efendim, bu meseleyi hem Gelir Vergisi, Ge
çici Komisyonunda hem de Emekli Kânunu, Ge
çici Komisyonunda öne sürdüm. Bu meselenin 
nazariyelerini, mucip sebeplerini bir tarafa bı
rakıyorum, çünkü bunlar çok aşikâr hakikat--
lerdir. 

Gerek Gelir Komisyonunda gerek Emekli 
Komisyonunda üye bulunarak bilhassa ikinci 
komisyonda, bu dâvayı kazanmıştım. Fakat bir 
takriri müzakere neticesinde, bu dâvayı kay
bettik. Dâva şimdi Yüksek Hılzuranuzdadır. 
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Ben her iki komisyonda ileri sürdüğüm bu hak- l 

lı dâvadan vazgeçmiş değilim. îster yeni, ister 
eski emekliler, Gelir Vergisi verecek bir 
halde değildirler. 

Ve zannediyorum ki, diğer memleketlerde 
de bu gibi muhtaç zümrenin Gelir Vergisine tâ
bi oldukları yoktur. Bu meselede ötedenberi 
benim ileri sürdüğüm tez şudur : Biz Gelir Ver-
gisini kolay alacağımız kaynaklara hücum ede
rek değil, bilâkis güç kaynaklara tırmanarak 
alacağımız kaynaklara hücum ederek temin ede
lim. B.u yüzden ben Gelir Vergisinin karakteri 
hakkında, bugün mevcut olan ve Yüksek Huzu
runuzda tetkik edilen çerçevenin aleyhindeyim. 
Fakat heyeti umumiyesi kabul edildiği için 
onun çerçevesi dışına çıkarak burada arzı ma
lûmat edemem. Fakat hakikat şudur ki, Gelir 
Vergisinin çerçevesi daraltıla daraltıla nihayet 
Kazanç Vergisi karakterinde bir şey oldu. Mü
terakki kısmını istisna ediniz, o vakit görecek
siniz ki, Kazanç Vergisini de iyi tetkik etsey
dik ona tâbi olanlardan da bu randımanı alabi
lecektik. 

Çünkü bu gün Kazanç Vergisinin sahasında, 
70 - 80 bin mükellef bulunabilirdi. Fakat Ka
zanç Vergisini iyi tatbik edemedik ve bu darlığa 
düştük. Yarın Gelir Vergisi de iyi tatbik edil
mezse aynı âkibete müncer olacağız. Çünkü bu
gün, nazari olarak, Gelir Vergisinin sahasına dâ
hil olan ondan kaçmak için her türlü çareye baş
vuracaklardır. Hattâ şimdiden tedbir almıya 
bile başlamışlardır. Binaenaleyh, ben korkarım 
ki Gelir Vergisi bugün beğenmediğimiz Kazanç 
Vergisinin dar çerçevesi içine girmiş olacaktır. 
Onun için böyle emekliden malûl ve yetimlerden 
Gelir Vergisi olarak işi düzenlemek değil, bilâkis 
ticaret sahasına girerek, verginin randımanını 
yükseltmek lâzımgelmektedr. Bu bakımdan, mü
tekait, malûl, dul ve yetim maaşlarını bu ver
ginin çerçevesi içine almak sosyal adalete aykı
rıdır. 

Bunun mucip sepeplerini de burada arzetmi-
ye bile lüzum yoktur. Çünkü malî prensip, 
vergi hukuku bakımından, bu memleketin içti
mai bünyesi bakımından, nihayet emekli, dul ve 
yetimlerin acıklı durumları bakımından nihayet 
ve nihayet, onların bu memlekete kanlariyle, 
canlariyle hizmet etmiş olmaları bakımından, 
ve buMarm çoğunun bugün süründüğünü gör
mek yüzünden, bu manzara karşısında, milyon-
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larca kazananların hakkından gelemediğimiz 
için bunlara Gelir Vergisi vereceksin demek 
çok güç bir teklif olur ve bu kaynaktan Gelir 
Vergisi alınmasını kimse müdafaa edemez, 

Fakat aksi istikametten bizim önümüze çı
kan bir sebep vardı. O da Bütçe açığıdır. 
Ben hem Gelir Komisyonunda, hem de Emekli 
Komisyonunda söyledim. Bu memlekette başka 
kaynaklardan bol bol gelir temin edilebilir; 
fakat, yorulmak şartiyle! Bütçe açığını kolay 
bu gibi kolay kaynaklardan değil, çetin kay
naklardan temin edelim. Çetin ve yorulmak 
bilmez bir ceht ile çalışalım! 

Mütekaidin, eytam ve eramilin aldığı maaş
lar, onların medarı maişetidir. Ancak asgari 
bir hayat standardı için kâfi gelen miktarlarda
dır. 

Muhterem arkadaşlar, Gelir Vergisinin mâ
nası nedir? Herkesin kazancından alman bir 
vergi! Eytam ve eramilin aldığı kazanç mıdır? 
Gelir Vergisinin karakteri nedir, felsefesi ne
dir? Hulâsa, bu esaslara göre emekli, dul ve ye
timden vergi almayı nasıl teklif ediyorsunuz? 
ve nasıl kabul edeceksiniz! 

Binaenaleyh, müzakere edilen maddeden 
1 nci fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum ve 
bir önerge de veriyorum. Ve Yüksek Heyetini
ze bu dâvayı aksettirdiğimden dolayı da müste
rih oluyorum. (Sağol sesleri). 

SIRRI DAY (Trabzon) — Muhterem arka
daşlar, Emekli Kanunu Tasarısında bendeniz de 
burada söz söyliyen arkadaşlarımla beraber çalış
tım. Komisyonu emekli, dul ve yetim maaşların
dan vergi alalım mı, almıyalımmı mevzuu üze
rinde çok durdu. 

Komisyon çokluğunu vergi alınmasına sevke-
den sebepleri kısaca arzedeyim : 

Hakikaten vergi alınmaması çok cazip gelen, 
Hükümete bile, cazip gelen; bir şeydir. Fakat 
beri tarafdan vergide umumiyet kaidelerinin 
ihlâl etmemek ve mümkün olduğu kadar her va
tandaşı vergi mükellefiyetine teşvik etmek malû
mu âliniz umumi ve zaruri bir kaidedir, vergi 
istisnası en zaruri sebeple dayanmak gerekir. 
Ben, hususi olarak Maliye Bakanını ziyaret ettik 
ve acaba emeklilerden vergi alınmaması kabil 
değil midir diye kendisine yalvardık. Teknisiyen-
lerle temas ettik. Gördük ki, bugün emekli maaşı 
alan 62 bin vatandaştan 40 bininin geçim seviye 
leri maalesef geçim lıaddinin çok dunundadır ve 
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cnçok 50 lira aylık almaktadır. Binaenaleyh bun 
iarı teklif haricinde bırakmakta büyük bir fayda 
olacaktır. Vergi miktarı da takriben yüzde 15 
1en yirmiye kadar tutar. Geriye kalan emeklile
rin 17 -18 bini 100 lira kadar aylık almakta ve 
bundan sonrası da daha çok maaş, almaktadırlar. 

Şimdi; emekli tasarısı ile, yaptıkları hesap
lara göre, eski miktara ilâveten 30 milyon liraya 
kadar bir masraf ihtiyar edilmektedir. Bu, ye
rinde bir fedakârlıktır, tasvip buyuracağınızı çok 
ümit etmekteyiz. 

Eski tekaütlere Hükümet % 50 nispetinde 
bir zam teklif ettiği halde yine Hükümetle muta
bık kalınarak bu nispet % 60 a çıkarılmıştır. 
Tasvip buyurduğunuz takdirde bu da bu gibilere 
büyük bir fayda sağlanacaktır. 

Şimdi eski sistemden tamamen avrılai'ak yeni 
hükümlere göre bilhassa yüksek maaşlı memur
lara ihtiyarlıklarında şeref ve haysiyetlerini ko
ruyacak şekilde aylık verilebilecektir. 

Bunun yanında bizi asıl meşgul eden küçük 
maaşlı insanlardır. Gelir Vergisi 'Kanunu bu 
esasları kabul ederse, Gelir vergisi Kanunu im••• 
riyete girdiği zaman 50 - (İ0 lira aylık alanların 
vergi yükleri hafifi ivecek ve hattâ belki hiç vergi 
vermiyecektir. 

Onların ıstırabını nazarı itibara alarak bu ar-
zettiğim emekli kanunu meriyete girdiği zaman 
değil, neşredildiği zaman bu vergilerin alınma
ması yani 62,5 liranın vergiye tâbi tutulmaması 
esasını kabul ettik. Kabul edilirse senede yal
nız 60 ve 62,5 liralık muaflıktan mütekaitler 
lehine ve Hazine aleyhine o - 4 milyon lira
lık bir miktar tahmin ediyorlar. Daha yüksek 
maaş alanlar da yine Gelir Vergisi Kanunu me
riyete girinciye kadar bu 62,5 liralık muafiyet
ten istifade edeceklerdir. Gelir Vergisi tatbik 
mevkiine girdiği zaman gerek vergilerin azal
ması ve gerek muafiyet hadlerinin bekâr, ev
li, çocuklu olduğuna göre ellerine geçecek pa
ra daha yüksek rakamlara çıkmak imkânı 
olacaktır. Hulâsa bir taraftan arzettiğim gibi 
muafiyet hadleri ve tasvip duyurulduğu takdir
de mütekait, dul ve yetimlere bugünküne nis
petle, bugünkü malî imkânlarla ölçülmivecek 
derecede, aylıklarının çoğaltılması karşısında 
vergi muaflığının daha çok genişletilmesini doğ
ru bulmadık. Bu itibarla muaflığın 62,5 liralık 
had dâhilinde kalmamın zaruri gördük. Aynı 
zamanda malî nazariyeye <xö^^ ve bu vergiyi 
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almak lâzımdır. Günkü bu tekaüt maaşı evvel
ce alınmış olan ücretin tecil edilmiş bir cüz'ü 
mülemmiiiiidir. Yani bir hizmet mukabilidir. 
O hizmetin parasının bir kısmı peşinen alın
mış, bir kısmı da işten ayrıldığı zaman ödene
cektir. Bu itibarla tamamen gelir telâkki edil
mesi yerindedir. Bizi hiç vergi alınmasın diye 
düşünceye sevkeden cihet eski esaslara göre 
tekaüt olan vatandaşların bugünkü şartlar 
içinde ıstıraplarının çokluğu ve bunlara yar
dım düşüncesidir. Arzettiğim gibi tasvip bu-

I vurduğunuz takdirde onlara yeni imkânlar ve
rilecektir. Bu itibarla yüksek aylık alan mü
tekaitlerle bunların çok dununda maaş alan 
ve bir kaç çocuklu olan memurları vergi ile mü
kellef tutmamakta iken bütün emeklilerin mu-

I af tutulmaktan kominyonumuz ekseriyeti iç
tinap etti. Hâdiseyi olduğu gibi arzediyorum. 
İliç şüphe yok ki, isabet yüksek takdirinizde-
dir. 

MİTAT SAKİR ALTAN (Konya) — Efen
dim, Yüksek Meclis bu kanunla vergide adale
tin tesisini istihdaf ediyor. 

Ama emeklilik bahsine gelince, işin rengi de
ğişiyor. Ve emeklilik aylığı gelir telâkki edi
lerek vergiye tâbi tutuluyor. 

Halbuki bendenizce, diğer arkadaşlarımızda 
tebarüz ettirdikleri gibi, emeklilik aylığı veya 
ücret, olarak alınan bir gelir değildir, gelir mev
zuuna girecek bir durumda da değildir. Bura
da iş yerine tâbi ve muayyen bir iş yerine bağ
lı olarak hizmet mukabili verilen para ücret 
olarak ifade edildiğine göre bu kanun hüküm
lerine ve bu ibareye atfen, tekaüt, maluliyet 
dul ve yetim maaşlarının, iş veren tarafından 
ödenen bir ücret telâkkisine bendenizce imkân 
göremiyorum. Mantıkan da bunun izahını bu
lamıyorum. 

Çünkü Gelir Vergisinin mefhumuna giren 
bir mevzu değildir. Eğer emeklilik aylığı, veya 
maaşı diye anılan bir şey, böyle bir Gelir Ver
gisi sayılırsa, adalete ve mülâhazalara, uygun 
düşmiyen hükümler yaratan yeni bir Gelir Ver
gisi diye telâkki edilmesi lâzımgelir. Buna il
men cevaz verirlerse onu da bilemem. Ancak 
yeni bir hüküm tesisi ile emekli, dul ve yetim 
aylıklarının Gelir Vergisine tâbi tutulması im
kânı hâsıl olabilir. Bilâkis sayın Fahri Bük ar
kadaşımızın gayet güzel izah buyurdukları gibi 
emeklilik aidatı olarak emeklinin kendisine 
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Ödenen miktar bir nevi sosyal bir primdir. Ya
ni sosyal yardım esasına göre sosyal sigorta. 
primidir. Sosyal sigorta primi hakkında ise 26 
neı maddenin 6 neı bendinde hüküm tesis edil
miş ve bunlar Gelir Vergisinin dışında telâkki 
edilmiştir. 

Sonra emekli parası emekliliğe ayrılan bir 
adamın yaşama parası olarak çalışmaya muk
tedir bulunduğu süre içerisinde elde ettiği ka
zancından ve gelirinden vergisini de ödemek su
retiyle ifrazen bir nevi ihtiyat akçesidir. r/c î) 
dan başlıyarak tesis edilmiş olan emekli aida
tının bugün Devletin vermek durumun;) geçti
ği paranın ehemmiyetli bir kısmı da bizzat fon 
olarak teessüs etmiş bulunmaktadır. 

Bilmiyorum, en âdil kaideyi ve hükmü Yük
sek Heyetiniz tesis buyuracaktır, sayın komis
yon başkanı arkadaşımızın izahatını bendeniz 
telif edemedim, belki yanlış anladım. Buyurdu
lar ki : daha kesilirken eğer emeklilik aidatın
dan vergi katedilmiş olsaydı o vakit Basene 
İlgaz Hanımın buyurdukları nıuzaaf vergi ola
bilirdi. Vergi şimdi alınıyor, bu hükümle. 
Çünki çalışmaya muktedir bulunduğu süre için
de kazancın esasından vergisi verilerek tekaüt 
aidatı olarak mahfuz tutulan bu paranın vergisi 
o zamanki gelirden ödenmiş oluyor. 

MÜNİR BİRSEL (îzmir) — Yanlış. 
MÎTAT ŞAKÎR ALTAN (Devamla) — Bu

gün konulacak hükme nazaran değil, yürürlük
teki hükme göre, tekaüt aidatını verirken al-
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nıış olduğu maaştan vergisi ödüyor. 

(Tekaüdiye aidatı değildir sesleri). Yai mev
cut olan hükümlere göre maaş alırken aslından 
vergisi kesilmiyor mu? (Tekaüt aidatından ke
silmiyor sesleri) nasıl şey? 

Her ne ise. Bunlar tatbikata ait şeylerdir. (Gü
lüşmeler). Benim bildiğim emekliye ayrıldığı za
man verilen para evvelce ödediği sigorta primi

nin mukabilidir, yani o dediğim miktar bir nevi si
gorta iştirak payıdır. Bu bir iktisadi değer, yeni 
yeni iktisadi kıymet yaratan maddi bir varlık, bir 
kemmiyet değildir. Şu halde bunun nesinden 
Gelir Vergisi alıp da bu şekilde vergiye tâbi tut
mak suretiyle umumiyet prensipinin içine de 
ithal ediyoruz. Vergide umumiyet presipi cari 
olmalı ama kaynağı yeni kıymetlere vücut ve
rirse ondan Gelir Vergisi alınır. Bilmiyorum," 
Yüksek Meclis mademki adalet tesis ediyor bir 
adamın ealışamıyaeak bir hale geldiği sırada 
ihtiyat olarak ayırdığı, bir neyi sigorta primi 
mahiyetindeki parasını da gelir diye istihdaf 
ederek, hayır, bu yeni kıymetler yaratan unsurla
ra dâhildir demenin sosyal adalete uygun bir ci
heti var mıdır? Bunun fevkinde olarak, Yüksek 
Meclisin anlayışını, atıfet ve şefkatini ilâve bu
yurursanız çok yerinde olur. Bendenizin mâru
zâtım budur. 

BAŞKAN — 15 dakika dinlenilmek üzere 
oturumu kapıyorum. 

Kapanma saati : 16,55 

Î K İ N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 17,15 

BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel 
KÂTİPLER : Naim Atalay (Çorum); Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Efendim; demin, gündemimizde mevcut olan 

soruların pazartesine bırakılmasını yüksek tas
vibinize arzetmiştim. Müsaade buyurursanız ya
rınki gündemimizde mevcut olan soruları da 
pazartesiye bırakalım. Muvafık mı? (Muvafık 
sesleri) 

Bu suretle yüksek oyunuza arzediyorum. 
Kabul buyuranlar.. Etmiy enler.. Kabul edil
miştir. 

Gelir Vergisinin 95 nci maddesinin müzake
resine devam ediyoruz. 

REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trabzon) —Benden 
evvel bu kürsüde konuşmuş olan değerli arkadaş-
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larım; emekli maaşlarından vergi almamak hu
susunda kıymetli beyanatta bulundular. Haki
katen emekli bir kimse demek; fikir ve beden 
kuvvetini Devletin hizmetinde harcıyarak yo
rulmuş ve hazır yemeye mecbur kalmış bir kim
se demektir. Bu bakımdan hazır yemek ihtiya
cında olan ve bu hazır yiyeceği şeyi de Devlet
ten alacak olan bir kimseden vergi istemek ak
la, mantığa ve insafa uygun düşmez. 

Meselenin dıştan görünüşü böyledir. Bu me
seleyi Emekli Komisyonunda da bu şekilde çok 
düşündük ,üzerinde bir hayli konuşmalar yap
tık. Komisyonda bu meseleyi ortaya atıp müda
faa edenlerden birisi de bendenizdim. Hatırım-
dadır, o zaman demiştim ki emekli, kazanmı-
yan, vergi şeklinde toplanan paralardan bir kı
sım kendisine para verilerek geçinen bir adam
dır. Ama bütçe vaziyetimiz dardır, içinde yaşa
dığımız ahval ve şerait herkesi bir fedakârlığa 
mecbur ediyorsa, hiç değilse 100 liraya kadar 
olan emekli maaşlarının vergiye tâbi tutulma-
masmda ısrar edelim. O zaman Hükümet temsil
cisi bize katı rakamlar verdi. Hatırımda kaldı
ğına göre bu rakamlar şunlardı. Sayın Sırrı 
Day da bahsettiler. Bugün Devletten maaş alan 
emeklinin sayısı 66 000 dir. Bu miktar emekli
nin 40 000 i bir lira ile 50 lira arasında emekli 
maaşı alırlar. Hafızam beni aldatmıyor zanne
derim. 17 000 tanesi de 50 lira ile ,100 lira ara
sında maaş alırlar. Geriye 9 000 kalıyor. Bu 
9 000 emekli 100 liradan fazla maaş almakta
dırlar. Hafızamda kalan rakamlar bunlardır. 

Bu meseleyi Emekli Komisyonunda hayli 
münakaşa ettikten sonra, asgari geçim haddi 
olan, 62 buçuk lira kabul edildi. Demek ki, 
40 000 emekli haddi asgari geçimi içinde bulu
nacaklarından Gelir Yergisine tâbi olmıyacak-
lardır. 

Meselâ 80 lira emekli maaşı alacak olan bir 
kimsenin bu parasından 62,5 lirasını düştükten 
sonra 16 lirasından vergi alınacak. Şimdi Ma
liye memurlarının elinde kalem, habire hesap. 
70 liradan 62,5 lira çıktı, 7,5 lira kaldı. Bunun 
% 5 ine ne isabet eder? Bu, Maliye memurları
nı bir hayli hesap faaliyetine sevkedecektir. 
Eh, yazsınlar, çizsinler diyelim. Alacakları ne
dir? 50, 80, 150 kuruş değil mi 50.ile 100 lira 
arasında emekli maaş alan 17 bin kişi var? Biz 
100 lirayı vergiden affedersek o zaman ne bu 
hesaba lüzum kalır, ne de emeklilerin, alacağı 
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paradan vergi kesilir. Bunda da prensipi boz
mak bakımından bir dâva ortaya çıkabilir. De
nir ki, biz asgari geçim haddi olarak, bekârdan 
şu kadar, evliden şu kadar, çocuklu olursa şu 
kadar, indiriyoruz. Böyle bir kaide mevcut iken 
orta yere niçin bir bid'at ayrı bir usul koyuyo
ruz. Böyle bir usulü emekliler için kabul eder
sek yarın başka bir zümre için diğer bir usul 
kabul edilmesine bizi zorlamazlar mı? 

Bence bir defa 100 liraya kadar emekli ma
aşlarından vergi almamak ve 100 liradan fazla 
olanlara, 100 lira çıktıktan sonra kalacak kı
sımdan vergi almak haddi asgari geçim usulü
ne yakın bir rakamdır. 

Arkadaşlarımın ekserisi emekliden tamamiy-
le vergi alınmaması tarafını iltizam buyurdu
lar. Ben bu ciheti biraz hissi buluyorum. Çün
kü, memlekette ameleden, şundan bundan ver
gi alınırken bu kısımdan da bir şey almak icab-
eder. zannederim. Ama alınacak olan miktar 
gözden yaş akıtmamalıdır. Eline fazla para ge
çen emekli Devletin masraflarını karşılamak 
üzere alman bu paraya iştirak etmelidir. Tabiî, 
asgari geçim haddine tâbi kısımdan vergi alın
ması çok sıkıntılı ve üzüntülü olur. Bu şekilde
ki vergiye bence bu Devletin ihtiyacı yoktur. 

Onun için 100 liradan fazla olan emekli ma
aşından vergi alınmasına dair bir teklifte bu
lunacağım. Bu teklifimiz yüksek tasvibinize 
mazhar olmasını rica ediyorum. 

IIASENE İLGAZ (Çorum) — Arkadaşlar; 
ufak bir açıklama için huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. Burada muhtelif arkadaşlar bu madde 
üzerinde bir görüşme yaptılar, ve Hükümet ma
kamından bâzı dileklerde bulundular. Takrirler 
verdiler. Hepimiz bu dilekleri ve bu ricaları 
yaparken Yüksek Mecliste ne yapmış olduğumu
zu bilerek düşünerek yapmış insanlarız. Binaen
aleyh hiç birimiz birbirimizden daha çok şefkat 
iddia etmediğimiz gibi hiç birimiz Hükümetini
zin malî durumunu birbirimizden daha iyi bil
diğimizi de iddia edecek vasıfta insanlar de
ğiliz. Hepimiz aynı görüş ve aynı gaye ile mem
leketin bütün iş durumunu malî kudrettini ga
yet iyi ölçen adamlarız. Bununla beraber bir va
tandaşın hakkını korumak bakımından 465 Mil
letvekili de ayrı ayrı vazifeli ve istekli bulunu
yoruz. Bu bakımdan bu isteğimiz üzerinde dur
duk. Çünkü bugün gelen ve bu Gelir Yergisi mü
nasebetiyle vatandaşların bir çoğundan almış 
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bulunduğumuz yüzlerce mektupların içerisinde j 
ve gittiğimiz yerlerde seyahatlerimiz esnasında 
herkesin müşteki olduğu şey yarma bakan gözle
rinde ışığın daima dumanlı olmasıdır. Niçin di
yor, ben en kuvvetli, en genç zamanlarımı hu- • 
susi müesseselerde değil de Devlet müesseselerin- ; 

de geçirdiğim halde çıktığım zaman ben kendimi 
ve ailemi geçindirecek kadar bir paraya malik 
olmayım? Filhakika memleket içerisinde bahtiyar I 
adamlar yok değildir. Bunlar emekliye ayrıldı
ğı zaman onlar muhtelif komisyonlarda, muhte
lif şirketlerde hattâ dört beş yerde vazife almış 
olanlardır. Fakat öyleleri olduğu gibi çalışmak 
istediği halde her kapının kendilerine kapanmış 
ve büyük bir ihtiyaç içinde kıvrananlarda var
dır. Ve bunlar büyük bir ihtiyaç içindedir. Bi
zim istediğimiz ancak bu nevi vatandaşlar için 
büyün Hükümetin, Büyük Meclisin yüksek yar
dımını istemekten ibarettir. 

Yine gezdiğimiz yerlerde şöyle bir dilek kar
şısında bulunduk; - şüphesiz bunu Hükümet daha 
evvel etüd etmiştir - gezdiğimiz yerlerde diyor
lardı ki, bize genç yaşımızda en ağır hizmetleri 
yapmıya hazırız ve razıyız, bütün maddi ve mâ
nevi fedakârlıklara katlanabiliriz ve elimizden 
gelen her şeyi yapmaya razıyız, yalnız çalışa-
mıyacak zamanlarımızda bizim bir garantimiz ol
mak lâzımdır, bu almış olduklarımız aylıkları
mızdan her ay bir kesinti yapmak bizi üzüyor. 
bu kesinti % 5 kesildikten sonra verilen hakları-
mızdır, bu haklarımıza % 5 lerin de katılmasına 
razıyız, velevki aleyhimizde de olsa, ziyanı yok, 
ve yarın emekliye ayrılırsak, aynı paranın bize 
hattâ çocuklarımıza hiç kesintisiz verileceğini 
görmekle en büyük zevki duyarız, diyorlar. 
Bunları burada tekrar ederek vaktinizi almak 
istemem. Benim kanaatim ve iç duygum arka
daşlar bu, yardımın çok lüzumlu ve faydalı bir 
yardım olacağıdır. Bu yardımı esirgememenizi 
bilhassa sureti hnsusiyede rica ederim. Yapıla
cak yardım çok önemli ve unutulmaz bir yardım 
olacaktır. Muhakkak ki. Gelir Vergisi memle
kete inkılâp getiren bir vergi sistemidir, inşal
lah bu yenilikleri geitrirken burada yapılacak 
bir yardımdan hâsıl olacak miktar 5 - 6 ve hattâ 
20 - 30 misli fazla olsun. Bunun yüksek kabulü
nüze mazhar olmasını tekrar tekrar rica ediyo
rum. .. 

BAŞKAN — Vedat Dicleli. 
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VEDAT DÎCLELÎ (Diyarbakır) — Efendim; 

memleketin iktisadi hayatından ve malî politika
sında, büyük ümitler beslediğimiz ve Yüksek 
Heyetinizin bugüne kadar çıkardığı kanunların 
en mühimlerden bir tanesi bulunan Gelir Ver
gisi Kanununu görüşmekteyiz. Gelir Vergisi Ka
nununu görüşürken, bâzı sınıfların geçim zorlu
ğu ileri sürülüyor. Ve bunların Gelir Vergisi 
içerisinde mütalâa edilmek suretiyle bir çare 
aranılıyor. 

Sayın arkadaşlar; söylemeye lüzum yoktur ki, 
vergi; vatandaşların âmme hizmetlerini karşıla
mak üzere verdiği bir paydır. Bu pay herkesin 
bir vazifesi olduğu gibi aynı zamanda da bir 
hakkıdır. Belki cebimizden, ve hattâ bazan is
tem iye istem i ye, çıkan bir paranın nasıl bir hak 
olarak verildiğini iddia etmek tebessümünüzü 
mucip olabilir. Fakat bugün vatandaşın askere 
gitmesi nasıl yalnız vazifesi değil bir hakkı ise, 
bugün âmme hukukunda ve modern Devlet telâk
kisinde vergi vermek imkânı da vatandaşın bir 
vazifesi olduğu kadar aynı zamanda bir hakkıdır. 

Verginin mahiyetine bir cümle ile temas ettik
ten sonra-müsaadenizle meseleye geliyorum : 

Burada umumi Gelir Vergisi konuşulurken, 
hakikaten hepimizin yakından gördüğümüz bir 
sınıf vatandaşın geçim zorluğuna tems ediliyor: 
Malûller, dullar ve yetimler. Yalnız meselenin 
hal şekli, bu Yüksek çatının altında olsa dahi, 
bu gelir tasarısı içinde değildir. Bir sınıfı ter
fih etmekle bir sınıfı vergiden muaf tutmak ara
sında fark vardır. Biz burada bir kısım va
tandaşları senbolik dahi olsa, gerek vazife, gerek 
hak ve gerekse şeref telâkki ettiğimiz Devlet 
hizmetlerine iştirakten mahrum edemeyiz. Bu 
sınıfın geçimi zordur, buna Yüksek Heyetiniz 
muhakkak bir çare bulmalıdır. Fakat biz burada 
şimdi tekaütlük kanununu değil, malûllerin ter
fihi meselesini değil, Gelir Vergisi Kanununu 
görüşüyoruz. Yüksek Heyetinizin 15 günden be
ri itina ile üzerinde çalıştığı bu tasarı Maaş Ka
nunu değildir, hattâ terfih kanunu da değildir, 
doğrudan doğruya Grelir Vergisi Kanunudur. 
Hepimizin şefkat ve ilgisini üzerinde toplıyan 
bu sınıfın daha fazla terfihini istiyorsak buna 
imkân aramak, teşriî vazife olarak, bütün mil
letvekillerinin ellerindedir; o kanunlar geldiği 
zaman arkadaşlar istedikleri teklifi yapabilir
ler. Fakat Avrupa'nın bir asır evvel yaptığı 
bir reformu, onların elde ettikleri iyi neticeleri 
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örnek almak suretiyle geç. kalmanı izm teselli
sini bulduğumuz bir günde bu Gelir Vergisi ta
sarısını kalbura çevirmek bendenizee doğru de
ğildi]*. 

Bir mesele daha var; Muhterem arkadaşla
rını buyuruyorlar k i : «emeklilik parası bir ka
zanç değildir; vergi ise yalnız kazançtan alınır. 
Bu itibarla emekliler Gelir Vergisine tâbi 1 utul
mam ab dır! ar.» Bu görüşte isabet olmasa gerek
tir. Zira bu vergi bir Gelir Vergisidir, gelirden 
alınan vergidir. Bir insan çalışırken kazancın
dan vergi verir; çalışamıyacak durumda olup 
bir iradı, bir rantı veya tekaüdiyesi versa onu 
alır onunla geçinir, tşte bu gibi şahıslarda ira
dından, gelirinden, rantından veya tekaüdiye-
sinden vergisini vermek vazifesini ifa ve hak
kım. kullanmakla ödevlidir. Bu vazifesini yapar
ken ve bu hakkını kullanırken memleketin öz
lediği kalkınmaya, memleket müdafaasına, 
memleketin sıkıntısına katılmış olur. Ama bu 
iştiraki sembolik yapabilirsiniz, nispetini azal
tabilirsiniz, fakat yok edemezsniz. Bu kütleyi 
gerek vazife olsun, gerek hak olsun bu şereften 
mahrum edemezsiniz. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — O altmış sene 
şerefiyle bu vergiyi vermiştir. 

VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Sonra nıu-
zaaflık meselesini ileri sürdüler. Bu vergide 
muzaaflık yoktur. Bir memur çalışırken aylı
ğından ilk önce tekaüdiyesi kesilmekte, ve an
cak geriye kalandan vergi alınmaktadır, tşte 
bu kesilen paralar toplanır ve memur tekaüt 
olduğu zaman kendisine ay be ay verilir. Emek
lilik, dulluk veya eytam maaşı budur Gelir Ver
gisi bu maaşları matrah yapmaktadır. Binaen
aleyh elinize geçen paranın membaı ister kazanç, 
ister irat olsun Devlete vergimizi vereceğiz. 
Ama ne kadar verecektir? Onu Yüksek Heyeti
niz tekdir eder. 

Sonra arkadaşlar, vergisini vermeden kesi
len bu prim yalnız tekaüt keseneklerinden iba
ret değildir. Buna devlet de ilâve etmiştir. Muaf
lık önergesi kabul edildiği takdirde bundan da ver
gi kesilmiyecektir. Devletin maaş olarak verdiği 
paradan vergi kesiyoruz, prim olarak verdiği pa
radan vergi kesmiyoruz, bu tezadın - izahı güç 
olur. Tasavvur buyurunuz ki; bir memur çalışı
yor 300 lira alıyor, ve vergisini veriyor. Bir 
emekli ise, elbet çalışmış, yorulmuş, vergisini 
vermiş artık diııleıımiye hak kazanmış, istirahat 
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ediyor. Kendisine maaş vermiyoruz, ama şahsına 
irat bağlanmış. Bu iradı da 300 lira farzedelim. 
•Şimdi; çalışan bir memurun aldığı 300 liradan 
vergi abyoruz, fakat rabşmıyan ve aldığı 300. 
lira iratla geçinen bir kimseden vergi kesmiyo
ruz. Bunun izahı güçtür- ve çalışan insanın aley
hinedir. 

Sonra bir işçi farzediniz; ölünciye kadar çalı
şıyor ve vergicini veriyor. Halbuki biz yaşlanan, 
yorulan artık çalışması doğru olmıyan memura 
ise emeklilik mekanizması ile dinlenme imkânı 
sağlıyoruz. Kendisine minnet ve şükranla istira
hat imkânını veriyoruz, bunların, çalışmadan 
maaşlarını irada tahvil ediyoruz. Bütün bu mü
lâhaza ve mukayeselerden sonra maaşlılar nasıl 
vergi veriyorlarsa, bunların da bir miktar vergi 
vermesi verginin umumiyet prensipi ve bu dâva
nın esası bakımından lâzımdır. Esasen vergide 
adalet değil, mükellefiyette adalet temin etmek 
iâzmıdır. Yüksek heyetiniz bir kısım sini Harı 
mahrum ederek, yahut taltif ederek vergi ver
mekten uzak tutarsa bu adalet olmaz; dolambaçlı 
bir surette bunların terfihine çalışmak olur. Zau-
ıııma terfih dahi bu şekilde olmaz. Doğrudan doğ
ruya maaşlarını ele alalım ve onların refahını 
karşılamak için her türlü tedbirlere baş vuralım. 
Fakat çalıştığı zamanlarda vergi veren her hangi 
bir vatandaştan, artık çalışamadığı bir sırada 
dahi, vatandaşlık hissesini almıya devam eder
ken, emekliye ayrılan memurlardan almamak 
doğru olmaz. 

Kaldı ki, arkadaşlarım, şefkat ve merhamet':! 
lâyık olan bu zümreden mühim bir kısmı fiilen 
vergi vermiyeeektir. Zira kabul edilen en aşağı 
geçim payı birçok emeklileri fiilen vergi vermek 
imkânından uzak tutmuş ve onları korumuştur. 

Bu itibarla verginin prensipini, umumiyetini 
bozmamak lâzımdır. Gelir Vergisi ile yalnız ka
zancı kastetmiyoruz, iradı da göz önünde tutu
yoruz. İradı olan hiçbir şahıs vergi vermiyecek 
mi ? Bence, herkesin eline geçen kazanç veya 
irattan devlet payı ayırması, yani bir miktar 
vergi vermesi zaruridir. 

FAHRİ BÜK (Bursa) — Apartmanlar istis
na edilmiş, 2 500 liraya kadar. 

TATTSÎN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim, 
ben bu işin ebediyatmdan bahsedecek değilim. 
Yalnız mekanizmayı, kanunun istihdaf ettiği 
maksadı izah edeceğim. 

Kanun; gelirin nerelerden ve nasıl almaca-
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ğmı tarif etmiştir. Sermaye, fikir ve beden hare
ketleri. Bunlardan Gelir Vergisi alınacaktır. Mü
tekait bir adam tamamen bu üç vasıftan uzaklaş
mıştır. Ve ona verilen para da bir atıfet olma
yıp kendi parasıdır. 30 senede % 5 hesabiyle Ha
zinede teraküm eden parasından kendisine tahsis 
edilen birşeydir ki, onu da beş, on sene ya alır, 
ya almaz. 

Deniyor ki, istisna yapmıyalım, verginin sis
temini bozmıyalım. Biz istisna kabul ettik. Geniş 
mikyasta zirai sahada birçok istisna kabul ettik. 
istisnanın kapısı açıldıktan sonra, bunu, bihak-
kin muhtacı muavenet olduğu bir sırada, emek
lileri vergi mükellefiyetine tâbi tutmak, ne adalet 
ve ne de içtimai muavenet prensiplerine uygun 
düşmez. 

Bu keseneklerin vaktiyle vergisi verilmemiş. 
Hakikaten böyledir. Vaktiyle teamül böyle idi. 
Vergiler çıktıktan sonra, yüzde' beş tevkif edili
yordu, bu da vergiye tâbi değildi. Tecil edilmiş 
bir tahsisattır. O vakit kesmediği parayı tekaüt 
maaşını verirken kesiyor ki, memurun en çok 
muhtaç olduğu ve çalışamaz bir halde bulunduğu 
bir sırada bir vergi mükellefiyeti ile karşı karş -
ya geliyor. Bu, bir formül bozukluğu olabilir, de
ğişebilir ve bir formüle bağlanabilir. 

Şimdiki emekli sandığı sigorta, prim esasına 
giriyor. Esasen 1945 ten beri Hazine de prim 
esasına girmiştir. Sigorta tediyeleri ise, malûmu 
âliniz, vergiye tâbi değildir. Tekaüt maaşına, tah
sisatına sigorta edilmiş İrr hüviyet veriyorlar. 
Şu halde bunların parasını tamam vermek lâzım
dır. Mütekaitlerin hepsi 62 bin kadardır, 40 bin 
tanesi vergi mevzuuna girmiyor, çünkü asgari bir 
geçim haddi tâyin edilmiştir, onlar bu had dahi
lindedir. Asgari maaş haddinden 17 000 tanesi 
de 50, 62 00Q inden istifade ediyor. Geriye kalan 
üç, dört bin kişinin üstünde mi bu kıyamet kopu
yor?. 50 000 den fazlayı bırakıyoruz. Onların ye
kûnunu ne teşkil ediyor?. Onların tevkifatını düş
tükten sonra yeniden mükelleften tevkif edil
mesi lâzımgelen paranın miktarı nedir?. Her
halde 40 000, 17 000, kişinin muafiyetinin tutarı 
kadar değildir. Evet ne yapalım bu bir istisnai-
yet, muafiyet esası kabul edildiğine göre başka 
şeylerde ve bu da Gelir Kanununun istihdaf etti
ği ne sermaye, ne fikir, ne beden hareketi yapma
dığına göre müterakim parasını verir. Za4?en ka
nunun maksadı, istihdaf ettiği gaye bunu istisna 
eder. 
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Sözler arasında daima, efendim, mütekaitler 

muhtacı himayedir, şöyledir diye... Hemen bu 
noktada müttefikiz. O nasıl telâkkidir ki, yük 
yüklüyoruz?. Nasıl telâkki?. Muhtacı himaye olan
lar böyle mi olur?. Muhtacı inkişaftır dedik, zi-
raati istisna ettik. Muazzam sermayeleri istisna 
ettik, inkişaf namına ve himaye namına.. 

Binaenaleyh bendeniz bu' tevkif atın affedil
mesini rica ederim. 

BAŞKAN — Vehbi Sandal. 
VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Emekli aylı

ğından, dul aylığından, yetim aylığından Ge
lir Vergisi alınmalı mı alınmamalı mı? Bu dâ
vada ben alınmamalı diyen arkadaşlarıma katı
lıyorum. Alınamaz çünki zaten. Vergi gelirden 
alınır. Bazı arkadaşlarımız emekli aylığını nasıl 
telâkki ederlerse etsinler bir yeni kıymet, ya
ratılmış bir yeni kıymet, bir tüccarın kazancı, 
bir sanat sahibinin eseri bir fabrikanın mamulü 
gibi yeni yaratılmış bir kıymet değildir. Belki 
eskimiş bir kıymetin, eskimiş bir fikir ve beden 
kıymetinin mukadder olan hayatının sonuna ka
dar yaşıyabilmesi için, cemiyet adına, Devlet 
adına bir karşılık mukabili sağlanan bir gelirdir. 
Biliyorsunuz ki yeni Emekli, Sandığı Kanunu 
bu sandığı bir ortaklık müessesesi addetmiştir. 
Bu bir nevi kooperatiftir. Emeklilik yaşındaki 
hayatı sağlamak maksadiyle ilgililerin arasında 
kurulmuş bir temin ortaklığıdır. Bir koopera
tiftir. Gelecek yaşlılık hayatını sağlamak mak-
sadiyk, ilgililer arasında bu ortaklık, kanun 
hükmü ile kurulmuştur. İlgililer, Devlet hizme
tine girdikten sonra emeklilik vaziyetine gelin
ceye kadar geçen, kanunla muayyen olan müd
detleri - yeni emeklilik kanunu henüz Meclise 
gelmediği için yeni hükümlerden bahsetmiyece-
ğim - Yani 25 seneyi veya 30 seneyi doldurunca 
veya yaş haddini doldurarak emekli olurlar 
ve kendilerine muayyen nispette bir aylık bağ
lanır. Bu aylık itiraf edelim ki ; kendisinin 
arkadaşları ile beraber, yani Sandığa katılan 
arkadaşları ile beraber biriktirmiş oldukları 
paraların yekûnundan verilmektedir, Devlet de 
l)iı Sandığı korumayı kendisine vazife addet
miştir, sosyal bir şiar ittihaz etmiştir. O da bu 
Sandığı kendi tarafından tahsis edilen ödenek
lerle takviye etmiştir. Konuşmakta olduğumuz 
Gelir Vergisi Kanunumuzdaki bâzı hükümleri 
zikredeceğim. Bu hükümler, dul, yetim ve emekli 
aylıklarından vergi alınmamasının ne kadar doğ-
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ru ve isabetli olduğunu göstermektedir. Dün 
kabul buyurduğunuz 26 neı maddenin 3 ncü 
bendinde şu hüküm vardır. Memurlar muayyen 
hizmet müddetlerini doldurmamış ise, kendile
rine emekli aylığı bağlanmaz, toptan tazminat 
ödenir. Bu toptan ödenen tazminattan vergi ke
silmez denilmiştir. Yani bir kimse 14 sene ça
lışmış fakat vazifeden çıkmaktadır. Kendisine 
kanunen muayyen miktarda toptan bir tazminat 
verilir. Bu tazminattan Gelir Vergisi kesilmez. 

Halbuki 15 seneden ziyade çalışan bir memur 
emekliye ayrılacak olursa ona maaş bağlana
caktır. Kendisine toptan tazminat verilmez, bağ
lanan emekli aylığı aydan aya verilir. 

Şimdi ona bağlanan bu aylığı toptan vere
lim diyecek olursak 26 neı maddenin 3 ncü ben
dine göre burada da vergi mevzuu yoktur. Ya
hut şöyle ifade edelim; emekli olan kimse be
nim 30 senelik hizmetime mukabil aydan aya 
bana vereceğiniz şu kadar lirayı kapitalize edi
niz. Benim kalan müddeti ömrümü hesap edi
niz, o zamana kadar baliğ olacağı müddeti bu
lunuz ve bana toptan bir para veriniz derse; 
bundan vergi almmıyacaktır. 

ikincisi; yine kabul ettiğimiz 26 neı madde
nin 6 neı bendinde sosyal sigortaların ödedik
leri meblâğlar Gelir Vergisine tâbi değildir de
nilmektedir. 

Bu hükme göre sosyal sigortaların ödedikle
ri meblâğlar Gelir Vergisine tâbi değildir. Ya
ni, yarın gerek Devlet eliyle kurulan sosyal si
gorta olsun, gerek müesseselerin kendi teşeb
büsleriyle bir ihtiyarlık sigortası teşekkül etsin, 
bu ihtiyarlık sigortası alâkalılara ihtiyarlık hal
lerinde aylık suretinde para ödese, 26 neı mad
denin kabul ettiğimiz 6 neı bendi gereğince 
sosyal sigorta tarafından ödenmiş bir para ol
duğu için Gelir Vergisine tâbi olmaması lâzım-
gelecektir. Emeklilik Sandığı da Devletin kur
duğu bir sosyal sigortadan başka bir şey değil
dir. Bir sosyal sigorta olan Emekli Sandığının 
ödediği aylıkları nasıl olur da kabul ettiğimiz 
bu hükme mugayir olarak Gelir Vergisine mat
rah ittihaz edebiliriz? Emekli aylıklarndan 
vergi almak hiçbir suretle kabul edilecek bir 
hüküm olmasa gerektir daha uzun söylemiye-
ceğim, maksadım şudur, arkadaşların noktai 
nazarlarına katılıyorum emekli, dul, yetim ma
aşları Gelir Vergisi mevzuu olamaz. Bizim bu J 
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görüş ve izahlarımızın Kamutayca kabulünü 
rica ediyorum. 

MİT AT SAKİR ALTAN (Konya) — De
minki mâruzâtımda yanlış bir ifade tertibi do-
layısiyle yanlış arzetmiş oldum. Bendeniz diyo
rum ki, Devlet hizmetinde , âmme hizmetinde va
zife almış, ömrünün en velût zamanlarını bu 
yolda harcamış insanlar bu çalışma zamanların
da aldıkları aylıklardan vergi ödemişlerdir. 
Evet, filhakika tekaüde ait aidatı tenzil edil
dikten sonra bakiyenin vergisi ödenmektedir. 
Tatbikatta öyledir. Ben tatbikatla müteveggil 
bir adam değilim, cehlim ilmime çok galiptir. 
itiraf ederim. Ama ifadeyi terkip ederken arzet-
tiğim bu idi: Aşikârdır ki, bu adamlar vergi
lerini vermişlerdir. Vergilerini verdikten sonra 
hayatlarının en durgun ve en gayrifaal demine 
erişmişlerdir. Demin de arzettiğim veçhile, 
mademki, emeklilik diye bir şey alıyorlar, şim
di hahikaten ihtisas ve bilgi sahibi arkadaşla
rın da tenvir buyurdukları veçhile, o adamdan 
yeniden vergi istemek teklif adaleti ve umumi
yet kaidesi bakımından doğru değildir. Çünkü 
bendenizin kanaatimce Gelir Vergisine taallûk 
eden esas, unsurlar ve kaynaklardan, iktisadi 
yeni kıymetler doğmasıdır. Gelir Vergisi mev
zuuna giren bu işte geliri tazammun edecek 
iktisadi yeni kıymetler doğurmıyor. Bilâkis bi
rikmiş ihtiyat parasını, çalışamıyacak durum
da bulunduğu anlarda harcıyor. Bu arada bir
takım vasıtalı vergileri de ödüyor. Sonra eski 
tekaüt aidatına ait olan nispet vardır. Bu ten
zil edildikten sonra bakiyesinden vergi alındı
ğına göre eski mevzuatta da bu haddi istisna 
eden bir hüküm vardı demektir. 

Vehbi Sandal arkadaşım da tezatlı bir nok
taya dokundular. Fakat benim şahsi kanaatim
ce bu, gelir değildir. Bir adam çalıştığı sene
lerde aldığı maaştan vergisini ödemiştir. Yal
nız gayrifaal bulunduğu seneler için geçimini 
temin yolunda, çalışamıyacak olduğu demlere 
ait bir para ayırmıştır onu yiyor. Ona hayır sen 
gelir sahibisin, senden vergi alacağız diyoruz. 
Bendeniz Maliyeci ve iktisatçı değilim, ama 
aklımca bunu telif edemiyorum. Belki ihata 
edemiyorum. Fakat buna mümasil kanunda geç
miş hükümlerde birtakım muafiyetler koyduk. 
Esasen gediği açtık, onun üzerinde yürüyoruz. 
Bâzı muafiyetler ve istisnalar kabul ettik. 

Sonra bir adam ki Devlete vakfı nefsetmiş 
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ve hayatının en verimli zamanlarını bu uğurda 
harcamıştır, ondan sonra da çalışamaz hale gel
diği bir zamanda aldığı üç beş kuruştan vergi 
alacağız. Sonra onun dullarına, yetimlerine 
maksur ve münhasır olan ekmek parasından da 
siz gelir sahibisiniz, sizden vergi keseceğiz ve 
diyeceğiz ki : Sizler, gelir sahibisiniz, aldığı
nız ekmek parası değildir, gelir sahibisiniz, 
bunun vergisini keseceğiz. Bilmiyorum; bunun 
hissi tarafı var mı? Bunun umumiyet prensipi 
ile, mükellefiyette adalet prensipi ile alâkası 
yoktur. 

Demin bir arkadaşım işaret buyurdular, 
eğer mahrutun kaidesinin tatbik lazımsa, mah-
rutun kaidesi geniştir. Böyle bir prensipe giden 
vaziyet varsa bunu bilmiyorum. Fakat her hal
de bedenî, fikrî mükellefiyetini ödemiş, harca
mış bir nevi fikir işçisi olan bu adamları son 
demi hayatlarında ve onların bırakmış oldukla
rı dul ve yetimlerinin yalnız gündelik rızıkla-
rma maksur olan bir parayı harcarlarken siz 
gelir sahibisiniz, Gelir Vergisine tâbisiniz de
mek, umumiyet prensipini ileri sürerken göz 
önünde tutulması gerekli sosyal mülâhazaları 
da düşünmek zaruridir. Bu mülâhazaları emek
lilik konusunu nefyeder mi, etmez mi bunu bil
miyorum. Yalnız bildiğim bir şey var : Nite
kim Yüksek Meclis bundan evvelki maddeleri 
konuşurken sosyal mülâhazalarla bâzı .istisna
lar yapmış bulunuyor. Bendenizin kastım açık
tır. Yoksa hissi bir şey istemiyorum, Yüksek 
Meclisin aklı selimi her şeyin en doğrusunu 
takdir eder. Bu hususta bir önerge veriyorum. 
Karar Yüksek Heyetindir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. Fakat 
Komisyonda söz istemiştir. Evvelâ Komisyona 
söz veriyorum. Bilâhare önergeyi oya arzedece-
ğim. 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNÎR 
BİRSEL (îzmir) — Aziz arkadaşlarım; hakika
ten böyle hisse hitap ederek, yahut umumi şekil
de konuşarak birçok şeyler söylemek mümkün
dür. Bendeniz bu yolda sizi tasdi etmiyeceğim, 
Yalnız bir iki noktayı aydınlatmak üzere bâzı 
rakamlar arzedeeeğim. Bu hesapların arzı ne
ticesinde, her zaman iyi kullandığınız isabetli 
takdirinizin tecellisine yardım edebilirsem mem
nun olacağım. 

Tarakçıoğlu arkadaşım, ilk defa söz aldığım 
zaman, bu maddenin beşinci fıkrası hakkında | 
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[ bir önerge vermişlerdi: Muayyen bir müddet 

içinde veya kaydi hayatla başlıyan iratlar hak
kında. Bu hakikaten diğer memleketlerde 
(Remite viager) dedikleri hayat müddetince şu 
veya bu şekilde ivazlı veya ivazsız bağlanan 
iratlar için konuşulmuştur. Bizim mevzuatı
mızda buna ait hüküm mevcut değildir, Bir 
noktada sizin hakkınız vardır. Biz de bâzı şef
kat sahipleri, bâzı mürüvvet sahipleri bâzı muh
taç ve fakirlere ayda muayyen bir para bağ
larlar ve hiç kimseye de söylemezler. Fakat ha
kikaten bu madde o kadar mutlak yazılmıştır 
ki, muvakat bir müddetle bir zengin bir fakire 
ayda 40 - 50 verse, (Gel bakalım vergi ver) gi
bi bir muameleye mâruz kalabilir. Bu endişeyi 
sizin gibi ben de duydum. Ve bizim kanunu
muzda en ziyade vasiyet bizim hayatımızda ya
kınlara aylık bağlamak en ziyade vasiyet ta
rikiyle olur. Bu vasiyet tarikiyle sağlanan men
faatler Veraset ve İntikal Vergisine tâbi olduğu 
için ayrıca ikinci bir Vergi vermek vaziyetinin 
hâsıl olması endişesi şahsan bende de vardır. 
Binaenaleyh, arkadaşların takdirine arzedi-
yorum. Kalması ile kalkması arasında hiç
bir fark yoktur, ama, bu hüküm bâzı mürüv
vet sahiplerini endişeye düşürebilir. 

Gelelim ikinci noktaya; burada bir iki husus 
arzedeyim. Bu Gelir Vergisini yalnız muayyen 
sâyi veya faaliyeti veya bir eşyayı kıymetlendir
mek suretiyle gelecek olan kâra münhasır te
lâkki ederseniz o zaman birçok gelir saydığımız 
iratlar elden gider, işe katiyen böyle bir renk 
vermek doğru değildir. Gelir Vergisinin unsur
ları ikinci maddede sarihtir. Orada hiçbir emek 
sarfedilmeksizin, hiçbir sermaye işletilmeksizin, 
hiçbir serbest meslek yapılmaksızın hâsıl olan 
iratlar da vergi mevzuuna alınmaktadır. Gay
rimenkul iratları bu neviden değil midir, men
kul kıymet iratları bu neviden değil midir1? 
Bu itibarla vergi matrahını, yalnız sâyin veya 
sermayenin işletilmesinden mütevellit teşebbüs 
hâsılatı olarak kabul etmek işi yanlış bir şekil
de tatbik etmeye sevkedebilir. Bunu ancak ka
nunun ikinci maddesinde kabul buyurduğunuz 
unsurlar dâhilinde mütalâa etmek lâzımdır. 
Şimdi başka mevzua geçiyorum. 

Arkadaşlar, tekrar arzediyorum, biz emekli 
aylığını ücrettir, değildir diye münakaşaya gir
mek istemiyoruz. Ama bu emekliliği mesbuk, 
hizmetler sırasında ücretten ayrılıp sonradau 

— 377 — 



1 : 70 14.4 
ödenen ücret kısmıdır, diy« mütalâa da müm
kündür. Ücrettir, değildir meselesinin esasa da 
tesiri yoktur. Ya vergiye tâbi tutacağız, ya tut-
mıyacağız meselesi vardır. 

Şimdi arkadaşlar, en mühim sebep olarak 
sizin de şefkat, himayenize arzedilen mesele, 
emeklilerin geçim sıkıntılarını izale etmek yo
lunda, ifade edilmektedir. 

Şimdi aziz arkadaşlarım, Gelir Vergisi Ka
nununu, vaz'ederken bunun umumi olarak bir 
hükmünü kabul buyuruyorsunuz. Bu hüküm en 
fakirinden en zenginine kadar herkes için koy
duğumuz bir hükümdür. Bu da asgari geçim in
dirimidir. Şimdi bunu işçiye tatbik ediyorsu
nuz, ancak geçinebilecek olan birçok insanlara 
tatbik ediyorsunuz. Bundan fazlasına bir muaf
lık vermiyorsunuz. Ama ayda yüz liradan faz
la tekaüt maaşı alanlara vergiyi tatbik 
etmiyorsunuz. Mütalâanızı rica ederim; bir 
kısım işçiler için bütün hayatları müddetin-
ce 60 yaşından sonra dahi çalıştığı halde geli
rinin muaf kıldığımız kısmı asgari geçim had
di dahilindedir. Bundan fazlasını da muaflık 
kabul etmiyorsunuz. Emeklilikte bunun hari
cinde bir muafiyet kabul etmek için diğer üc
retlere, işçi gelirine tatbik edilemiyecek bir hu
susiyet bulunabilir mi? 

Biz, hiçbir sebep bulamadık. Geçim zorluğu, 
az gelir için şefkat, tamamiyle, umumi, kaide 
dâhilinde herkese tatbik edilecek asgari geçim 
haddi meselesinden ibarettir. Başka suretle 
bunu ifade etmek mümkün değildir. Bir arkada
şımızın dediği gibi, emekliyi ve emekliliği hima
ye etmek onları ahir ömürlerinde başkasına muh
taç olmıyacak, refah içinde yaşatacak bir hale 
getirmek hepimizin emelidir, bunda hiç. şüphe 
yoktur. Ama onun yeri bu kanun mudur? Her 
halde bu kanun olmasa gerektir. Bundan sonra 
sizin huzurunuza gelecek olan Emeklilik Kanu
nunda elbette Sayın Gl. Durukan'm buyurduğu 
gibi, Devlete yapılan hizmetlerin mukabilini ver-
mişsinizdir, bunları tetkik edip bir karara var-
mışsmızdır. Bu kanun dolayısiyle yapılacak hi
maye bu hususta müessir olmaz, ama vergi kai
delerini ihlâl etmiş olur. Memlekette içtimai 
zümreler arasında yalnız emeği mukabilinde ça
lışan insanları muaf kılmadığınız muaflığı emek
li aylığına bahşedecek olursak içtimai zümreler 
arasında bir muadelet olmaz, bilâkis emeği ile ça
lışan insanların aleyhine bir vaziyet olur. Çünkü 
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yarın onlar da demiyecekler midir ki, biz de eme
ğimizle çalışıyoruz bize verdiğiniz muaflığın faz
lasını onlara yani emeklilere bahşediyorsunuz. 
Halbuki ben emeğimle 60 yaşından sonra da bü
tün bedenimle çalışıyorum da bana bu hakkı bah
şetmiyorsunuz. Zannederim cemiyet içerisinde 
böyle bir sual karşısında verilecek ikna edici bir 
cevap yoktur. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; kanunun heyeti umumiyesi hak
kında Sayın Kemal Varınca arkadaşımın söyle
dikleri şeyleri burada cevaplandıracak değilim. 
O, kanunun heyeti umumiyesi üzerinde söylenecek 
sözlerdir. Esasen heyeti umumiyesinde konuşuldu. 
BuhaddiulOO liraya çıkarılmasını Sayın Mustafa 
Reşit Tarakçıoğlu arkadaşımız teklif, ettiler. Bu, 
diğer irat sahiplerinin kazancından yaptığımız 
muafiyetin yukarısında bir muafiyet sağlamak 
olur. Bu adalet bakımından düşünülecek bir 
nokta olmakla beraber bâzı emeklilerin de aley
hine olur. Çünkü, bizim Komisyonun teklif etti
ği asgari geçim haddi gündeliği 3, 5 liraya kadar 
çıkan bir miktardadır. Sizin nazarı itibara al
dığınız takrirle bu daha fazla artabilir, belki 120 
liraya kadar bir emeklinin maaşı asgarî geçim 
haddine tâbi olarak muaf olacaktır. 100 diye 
takyit ederseniz hem hiçbir sebep ve esasa dayan
maksızın bir muaflık haddi tâyini olur, hem de 
bir kısım emekliler aleyhlerine bir netice verebilir, 
bilhassa çok çocuklular aleyhine netice verebilir. 
Bu doğru değildir. 

Arkadaşlar; hesaba geçmeden bir noktayı 
daha belirtmeme müsaadenizi rica edeceğim; 
bilhassa Sayın Fahri Bük, apartman sahibi olan
ların 2 500 lirasını vergiden muaf tuttuk, emek
liler için böyle bir had kabul etmiyorsunuz, 
dediler ama siz arkadaşım şu naktayı mütalâa 
buyurmanızı rica ederim. Biliyorsunuz ki her 
gayrimenkul esasen Bina Vergisine tâbi ve bu 
sebeple iradın % 20 si nispetinde vermektedir. 
Hiçbir gayri menkul vergiden muaf değildir. 
2 500 liralık bina iradından alman Bina Vergi
si Gelir Vergisine mahsup edileceğine, ve 2 500 
liradan aşağı iratlar da Gelir Vergisi nispeti % 
20 den düşük olduğuna göre, alınacak bir ver
gi kalmamaktadır. Bu haddi koymamızın sebe
bi de budur. Bunları Geli Vergisine tâbi tut
mak ve beyanname vermek hesabını tutmak gi
bi mükellefiyetlere sokacağından bunlara bu 
haddi kabul etmişizdir. 
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Bu hale göre, zannederim arkadaşım bizim 

iştirak ederler. 
Şimdi arkadaşlarım hesabı bir kere daha siz

lere arzedeyim, müsaadenizle. 
Şimdi arkadaşlar size hesabı bir daha ar

zedeyim; yalnız umumi bütçeden emekli maaşı 
alanların hesabını arzediyorum : 

71 285 kişi emekli, dul ve yetim maaşı al
maktadır. Bunun 40 021 kişisi ayda 50 liraya 
kadar bir para almaktadır. Siz iki liranın asga
ri had olmasını nazara aldınız. Bu kabul olu
nursa altmış lirası dahi vergiden muaf olacak
tır. 50 lira ile 62,5 lira arasında alanlar 13 506 
kişidir, bunları da ilâve ederseniz 53 527 kişi 
bu hesaba vergiden muaf olacaktır. 62,5 la 100 
lira arasında alan 9322 kişidir. 

Arkadaşlar, ben size, âzami olarak yüz lira 
ücret alanın vereceği vergiyi arzedeyim : 

İkiden fazla çocuğu olursa 185 kuruş vere
cektir. İki çocuklu olursa 375 kuruş verecektir. 
Evli ise 5 lira 80 kuruş verecektir Bekâr olursa 
985 kurs vereçekutir. 

Şimdi, bunların vereceği vergi sefaletlerini 
muciptir, geçim haddi şudur, budur diye izam 
etmenin imkânı olur mu? 8 436 kişi 100 liradan 
fazla almaktadır. Esasen vergi ve matrah ola
cak budur. Vergi matrahı yüz liradan fazla 
olanı muaf tuttuğunuz zaman memlekette bir 
zümreye tanımadığımız bir muafiyeti diğer bir 
zümreye tanıdığımız takdirde onların kafala
rında hâsıl olan vergide müsavi ve âdil olma
mak düşüncesinin cevabı hakikaten verilemez. 
kaldı ki arkadaşlar bu yalnız Devletin hesabı
dır. Devletin emeklilerine hariçten birçok te
şekküllerin, bankaların, hususi teşebbüslerin, 
hepsinin emeklileri de karışacaktır. Bunları da 
vergiden mauf tutarsanız bütçeye bunun neler 
tahmil edeceğini ve neleri muaf tutacağınızı 
tahmin buyurmanızı rica ederim. Bütçe bakı
mından da Sayın Maliye Bakanının muhterem 
heyetinizi tenvir etmelerini rica edeceğim. Mâ
ruzâtım budur. 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Bugün 50 
liradan yukarı alanlardan, 100 liraya kadar 
alanlardan 62 lira geçim haddi indirilecek ve 
geri kalan vergiye tâbi olacaktır. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Gelir Vergisi 
tasarına göre kimisi 45 kimisi 75, kimisi 90, ki
misi 105. 
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TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Bugünkü 

maaş haddine göre bunu veriyorsunuz. Ama 
yarın kanun çıktığında Emekli Sandığı, eski
lere % 60 nispetinde zam yapıyor yenilere de 
bugünkülerin nispetine çıkarıyor. Şu halde bu 
nispeti o kanunun tatbiki dolayısiyle geri al
mış oluyorsunuz. Yani bir şey vermiyorsunuz. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Lütfedin, 
Emekli Kanunun müzakeresinde yapılan he
sapları biliyorsunuz. Emekli Kanununun verdi
ği, bilhassa küçük hadlere verdiği para farkı 
30 milyondur. 30 milyonu Devlet veriyor. Bu
nunla ne alacak? iki milyon mu alacak? 

TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — 30 milyo
nu topyekûn olarak vermiyor, tevzi ediyor, her
kesin maaşı artıyor. 

MÜNİR BİRSEL (izmir) — Aziz kardeşim, 
tenzil ettiğiniz şey 40 bin kişiye, 50 liradan 
aşağı kimselere tevzi ediyorsunuz. 

Arkadaşlar; hakikaten vazifenin kolay ol
madığını biliyorum. Benim hissim, vicdanım 
yok mu? Elbette var. Siz de Devlet Bütçesini 
nazarı itibara alarak hareket edeceksiniz, siz 
de umumiyet prensipi, adalet prensipi içerisinde 
herkese aynı şeyi tatbik etmek istiyeceksiniz. 
Bunun konmasmdaki esaslı fikirlerimizi arze
diyorum. Siz de elbette leh ve aleyhindeki her 
şeyi nazarı itibara alarak en salim kararı 
vereceksiniz. 

Bütün mevcudiyetimle sizin telâkkinizin 
hürmetkarı olmktan başka bir his altında bu-
lunmıyacağım. Benim vazifem, komisyon kara
rının esbabı mucibesini size arzetmekten iba
rettir. (Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN — Efendim; Maliye Bakanına söz 
vermek mecburiyetindeyim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Arkadaşlar, hu mevzuda ben
denizin mâruzâtım ikinci defa olacaktır. Mü
nir Birsel arkadaşım mevzuubahin edilen bü
tün noktaları izah ettiler. 

Cemil Alevli arkadaşım ve diğer arkadaşla
rım, bu mevzuda ortaya atılan fikirlerin hep
sini cevaplandırdılar. Benim onlara ilâve ede
cek bir sözüm yoktur. 

Ben Bakanlık mesuliyetini aldıktan nonra, 
emekli, dul ve yetim maaşları mevzuunda ve 
bilhassa Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Geçici Komisyonunda geçen müzakere ve müna
kaşalara ve benim orada arkadaşlarımla olan 
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konuşmalarıma temas etmek zaruretini hissedi
yorum. 

Bu temayül hakikaten caziptir. Zaten Yük
sek Meclisin Vergi muafiyeti hakkında bilhissa 
hakikaten yardıma muhtaç olanlar için biraz se-
mihçe davrandığı muhakaktır. Ancak vergi 
mevzuunu bu zaviyeden mütalâa edersek dev
let varidatının nereden cibayet edileceği suali 
ortaya çıkar. Bu, bir edebiyat değildir, bir va
kıadır. Daima vergi muafiyeti bakımından ge
niş davranıyoruz ve nihayet mesuliyeti deruhde 
eden insanlar, kaldı ki, ben şimdi bu mesuliyeti 
deruhde etmiş bir arkadaşınızım yarın ne ola
cağı belli olmaz, kanun 1951 de tatbik edilecek
tir, elbette bu kanunu tatbik edecek ben olmı-
yacağım, başkası olacaktır. Maliye Bakanı sı-
fatiyle gerek Yüksek Meclisin hassasiyeti gerek 
memleket efkârının yakin ilgisi bizi memnun 
edebilir, istikbali hiç hesaba katmaksızın Ko
misyonda bulunmak beni belki popüler yapar. 
Devlet İdaresi yalnız bugüne mahsus değildir. 
Uzak bir istikbali de düşünmek mecburiyeti var
dır. Bu itibarla bunda biraz hassas olmanızı 
rica edeceğim. Komisyonda konuşuldu. Bura
da hakikaten mevzuubahis olan mesele bir ücret, 
bir tekaüt, dul ve yetimler mevzuudur. Bir ver
gi mevzuu değildir. Bunu ayrı mütalâa etmek 
lâzımgelir. Hükümetiniz bu günden 1950 büt
çesi üzerinde çalışmaktadır. Yeni emekli San
dığında bidayette 24 milyon liralık bir masraf 
kabul edilmiştir. Dul ve yetimleri tamamiyle tat
min etmekten uzağız. Ama, biz Devlet memur
larını, Devlet ücretlilerini de bugün tamamen 
tatmin etmekten uzağız. Yani aynı mahiyette
dir. 

Dul, yetim, tekaütlerden yalnız 5 - 1 0 - 3 0 li
ra alanları misal göstererek müdafaada bu
lunmak isabetli bir hareket olmaz kanaatinde
yim. 

Ben size sorarım; Devlet tarafından tekaü
de sevkedilmiş insanlar arasında geniş şekilde 
iratları olanlar da vardır. (Gürültüler). 

Müsaade buyurun... (Gürültüler) Müsaade 
buyurun... 

BAŞKAN — Arkadaşlar, kesmiyelim, Mali
ye Bakanının sözlerini rica ederim, kesmiyelim. 

MALÎYE BAKANI ÎSMAÎL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Yalnız, işi az maaşlılar 
zaviyesinden göstererek diğer tarafı almamak 
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isabetli olmaz. Ben bundan evevlki Hükümet 
tarafından teklif edilmiş olan bu teklif karşı
sında 24 milyon liralık bir külfeti bugünkü güç 
bütçe durumumuza rağmen kabul ettik. Böyle 
bir vaziyet karşısında - Bütçe vaziyetinin ne 
kadar güç olduğunu göldünüz, gelecek sene bun
dan daha kolay olmıyacaktır - Buna rağmen 24 
milyon lira gibi bir külfeti küçümsenmemek 
icabeder. 

Gelelim ikinci mevzua. 
Arkadaşlar bu mevzuda çok hassas davran

dılar. Kendileriyle âdeta, bir Anlaşmaya var
dım. Bu 62.5 lialık istisna, bugünkü kanunlarda 
olmıyan bir istisnadır. Buna kaani olarak ar
kadaşlarımla beraber çalıştım. Bu bir istisna
dır, muafiyet değildir. Bunu verirken prensipi 
bozmak istemedim. Düşündüğüm şey Gelir Ver
gisinin tatbikma intizaren bu intikal devresinde 
olanları istifade ettirmektir. Yalnız bunun Ha
zineye tahmil ettiği külfet 4 milyon lira, kadar
dır. 

Bu kere gerek Yüksek Meclisin bu mevzuda, 
tekaüt, dul ve yetimler mevzuundaki hassasiye
tini gerekse efkâr i um ilmiyenin bu mevzuda 
Yüksek Meclisten bâzı imkânlar beklediğini na
zarı itibara alarak ayrıca bidayette teklif edil
miş olan ve 1930 dan yani 1683 numaralı Ka
nundan evvel tekaüde sevk edilmiş olan ve elleri
ne az para geçen tekaütlerin terfihi için tasarıda 
teklif edilen miktar (/( 50 iken, ben yine Komis
yondaki arkadaşlarımla beraber olarak hiçbir 
vergi muafiyetini aklımdan geçirin iverek bunun 
c/c 60 a iblâğını bugünkü bu güç. bütçe durumu 
karşısında dahi kabul etmiş bulunuyorum. Yani 
hükümetiniz bugünkü şu sıkışık durum karşısın
da tekaüt, dul ve yetimler mevzuunda elinden 
gelen bütün imkânları yapmış, hattâ bu kadar 
imkânsızlığa rağmen bunu yapmıştır kanaatin
deyim. Yoksa verilmesi imkânı olduğu halde asla 
verilmemesi mevzuu bahis değildir. Gönül isterki 
bu bugünkü bütçe mülâhazaları karşısında dahi 
ücret miktarını bile daha geniş mikyasta artıra
lım. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

ikincisi, mütekait dul ve yetimler, dünyanın 
neresinde vergiden tamamen muaf tutulmuştur, 
ki biz de burada Gelir Vergisinden tamamen mu
af tutalım ? Bunu Profesörün benden daha iyi 
bilmesi lâzımdır. 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Bizde vardır, 
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Başka memle- l Kanunun 26 ncı maddesi nedir 

ketlere gitmeye ne hacet. 
MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) —• Dünyanın bütün memleket
lerinde vergiden istisna halini hangi memlekette 
gösterebilirsiniz ? Hiçbir yerde gösteremezsiniz .' 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — Her tarafta 
vardır, biz de daha dün kabul ettiğimiz 26 neı 
madde mevcuttur. 

BAŞKAN —- Münakaşa etmeyin. 
MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK

SAL (Devamla) —• Burada ilmî otoritelere da
yanarak tekaüt maaşının gelir olmadığı yolun
daki izahı doğru değildir. Gelirdir. Gelir, bir 
adamın muayyen kaynaklardan elde ettiği ve na-
kitle ifade edilen şeydir. Muayyen kaynaklara 
bağlarsanız, merhamet girer, herşey girer, ve 
bunun içinden çıkılmaz. Binaenaleyh sizden tek
rar rica ediyorum, bu mevzu üzerinde çok konu
şuldu. Şahsan ben, Maliye Bakanlığını demlide 
eden bir arkadaşınız sıfatiyle şahsan bu mevzu 
benim mevzuumdur. Benim bu kürsüden söyle
diğim sözleri dinliyen geniş mütekait, dul ve ye
lim zümresi vardır bunu biliyorum ama hakikati 
söylüyorum, memleketin hakikatini söylüyorum, 
biz bu yola gitmemeliyiz. Gelir vergisinin pren
siplerini bu tarzda muafiyete gitmekle hakikaten 
delik deşik ederiz, bunu yapmıya hakkımız yok
tur. 

Sizden son ricam, bu tarzda mutlak şekilde 
muafiyetin kabulü yolundaki temennileri kabul 
etmemektir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır. 
İSMET EKER (Çorum) — Yeterlik aleyhin

de söyliyeceğim. 
BAŞKAN —• Müsaade buyurunuz yeterlik 

önergesini okutayımda ondan sonra, siz eski Reis-
vekilisiniz, benden daha iyi bilirsiniz. 

Başkanlığa 
Konuşma kâfidir, maddenin oya konmasını 

teklif ederiz. 
Giresun Milletvekili Aydın Milletvekili 

Fikret Yüzatlı Mitat Aydın 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere yeter. Takrirlerin oya konmasını 

arz ve teklif ederim. 
Kar as Milletvekili 

Şerafettin Karacan 
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İSMET EKER (Çorum) — Müsandfiaizİe ye

terlik teklif aleyhinde ve usul hakkında konaışa-
cağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSMET EKER (Çorum) — Yeterlik kâfi de

ğildir, demekliğimin sebebi, usul hakkında kı
saca maruzatta bulunmamı temin etmektir. 

Bu mevzuda konuşan arkadaşlarımızın tema-
yüllerindeki derin samimiyet,, hakikaten herke
si mütehassis etmektedir. Maliye Bakanı arka
daşımız da bu samimiyetten hariç olarak bir şey 
söylediğine inanmıyorum. Hassasiyetinin, izah
larında tamamen kendini gösterecek kadar 'ar
kadaşların samimiyetiyle tevem menşeden doğ
duğuna hiç şüphe yoktur. Yalnız bu meselenin 
şekli halline ait hatırıma gelen bir noktayı söy
liyeceğim : 

Bu mevzu ya Gelir Vergisi prensipi dâhilin
de halledilir veya Emeklilik Kanununda halle
dilir. Eğer Emeklilik Kanununda halletmek 
istersek orada bu istisna şekline gitmek Ve ora
da mütalâa etmek imkânları vardır. Bu
rada istisnaya gitmek şekli, istisna mad
deleri geçtiği için güçtür. Bu fıkradan, 
emekli, dul ve yetim maaşlarını "kaldır
makla mesele halledilmez. Bu aşağıdaki fıkra
larda ve umumi aylık ödeneklerinde de dâhil 
olabilir. Şimdi Gelir Vergisi sistemi dahilinde 
tarafeynin arzu ettiği şekilde, bu işin halli için 
zemin hazırdır. En az geçim haddi hakkındaki 
maddenin tadiline ve bu haddin tezyidine dair 
önergeler nazarı mütalâaya alınmış ve bunlar 
komisyona gitmiştir. Binaenaleyh komisyonda 
bu nispetler artırıldığı surette birçok arkadaş
ların teklif ettiği yüz liraya kadar olan tekaüt, 
dul ve yetim maaşları daha yukarıya doğru çı
kacaktır. Binaenaleyh bu prensip dâhilinde 
halledebilmek için bu fıkrayı da, nazarı müta
lâaya alınan önergelerle beraber komisyona 
havale edelim, orada diğer madde ile müzakere 
edilirse, bu istisna hadleri o vakit daha iyi ta
ayyün edecek. Ve bu had, birçok arkadaşların 
arzu ettiği hadde baliğ olacaktır. Binaenaleyh 
komisyonun bu fıkrayı da almasını rica ediyo
rum. Fıkra komisyona alındıktan sonra bunun 
şekli halli daha kolay ve daha tabiî olacaktır. 
(Olamaz sesleri). 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Şahsımı alâ
kadar eden konuşma oldu, cevap vereceğim. 
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Bir milletvekiline bir bakan (bilmiyorsunuz) 
dedi. 

BAŞKAN — Şahsınızı alâkadar eden bir şey 
yok, ismet Eker.... 

VEHBÎ SAMI)AL (Niğde) — Hayır, Mali
ye Bakanı söyledi. 

BAŞKAN — B.en soracağım, Maliye Baka
nına söylemiş mi? 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Biz de bu iş
leri kendileri kadar biliriz. 

BAŞKAN — Müsaadenizle, şimdi yeterlik 
önergesini oyunuza arzedeceğim. 

KEMAL ZEYTlNOĞLU (Eskişehir) — Bir 
milletvekili salısını alâkadar ettiği için kanuş-
mak istiyor, son söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN — Ona söz vereceğim. Şimdi ye
terliği kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vehbi Sandal arkadaşımız vaziyeti izah ede
cektir.. 

VEHBİ SAKI DAL (Niğde) — Efendim, de
ğerli Maliye 1'akanı arkadaşımız, emekli, dul 
ve yetim aylıklarının hiçbir memlekette Gelir 
Vergisi mahiyetindeki vergilerden istisna edil
mediğini söyledi, ve bu arada siz bunu bilmiyor
sunuz dedi. Burada (bilmiyorsunuz) kelimesi, 
ifade edilen mânaya, göre, bir serzenişin üstün
dedir. 

Bizim, kendi yaptığımız kanunda yani 26 neı 
maddede bizatihi biz sosyal sigorta kuramları 
tarafından tediye edilen ödemelerin vergiden 
muafiyetini zaten kabul etmiş bulunuyoruz. Ya
ni bizim memleketimizde bir ihtiyarlık sigorta
cı teşekkül ederse bu ihtiyarlık sigortasiyle il
gili olan emeklilere maaş verirse 26 neı medde-
nin 6 neı bendine göre, bu ödeme zaten Gelir 
Vergisinden müstesna olacaktır. 

Neden bilmiyorımışuz? Bu sözlerini bu kür
süden bir Milletvekili arkadaşına hürmet için 
tavzih etmelerini rica ediyorum. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Bir hürmetsizlik, bir haka
ret kasdım yoktur. 

BAŞKAN — Hürmetsizlik kastı olmadıkla
rını Maliye Bakanı arkadaşımız ifade buyurdu
lar. Sizin de müsterih olmanızı rica ederim. 

Komisyon maddeyi geri alıyor mu? 
KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR BÎRSEL 

(izmir) — Asgari geçim indirimi ayrı bir dâ
vadır. 

Bx\ŞKAN - • Komisyon maddeyi geri alıyor
um, almıyor mu? 

KOMİSYON BAŞKAM MÜNİR BİRSEL 
(izmir) — Asgari geçim indirimini tekrar mü
nakaşa edeceğiz. Bu madde ile alâkası yoktur. 
Orada, maddenin kabulünden sonra arkadaşlar 
istedikleri gibi hareket ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi geri alıyor musunuz? 
OEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANT MÜNÎR 

BİRSEL (izmir) — Alıyoruz. 
BAŞKAN — Şimdi önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğinı sebeplerle tekaüt, mâhi

yet, dul ve yetim maaşlarından Gelir Vergisi 
alınmamasını teklif ederim. 

Bursa Milletvekili 
Fahri Bük 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğinı sebeplerden dolayı emek

li, dul ve yetimlerin aylıklarından kesinti ya
pılmamasını saygı ile rica ederim. 

Çorum Milletvekili 
Basene İlgaz 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzeylediğim sebepler dolayısiyle 

emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarından 
Gelir Vergisi alınmamasını arz ve teklif ederim. 

Hatay Milletvekili 
Gl. Eyüp Durukan 

Sayın Başkanlığa 
Arzolunduğu üzere emekli ve malûl ve dul 

ve yetim maaşlarından Gelir Vergisi alınmaması 
esasının kabul olunmasını ve 45 nci maddenin 
ona göre yeniden düzenlenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hatay Niğde 
E. Durukan V. Sandal 

Çankırı Niğde 
Z. Soydemir I. R. Soyer 
Çorum Sivas 

H. İlgaz F . Tirkeş 
Yozgad Gümüşane 
C. Arat T. Tüzün 
Denizli Konya 

N. Küçüka Dr. H. Alataş 
Gümüşane İsparta 

Konya 
M. Ş. Altan 

Elâzığ 
Dr. I. T. öngören 

Van 
R. Oktar 

Çankırı. 
Dr. A. Arkan 

Ankara 
N. Tınaz 

Okunamadı 
A. K. Varınca K. Aydar 
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Samsun Okunamadı Okunamadı 

H. Çakır 
Yozgad 

Z. Arkant 

Yüksek Başkanlığa 
45 nci maddenin birinci fıkrasının kaldırıl

masını teklif ederim. 
Gümüşane Milletvekili 
Ahmet Kemal Varınca 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 45 

hci maddenin birinci fıkrasının kaldırılmasını 
teklif ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Salamon Adato 

Yüksek Başkanlığa 
Kürsüden de açıklamış olduğum sebepler

den ötürü emekli maaşlarının hiç değilse 100 
liraya kadar olan kısmından vergi alınmamasını 
rica ve teklif ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Şifahen anlatmış olduğum sebeplerden ötü

rü 45 nci maddenin 3 ncü fıkrasının çıkarılma
sını teklif ve rica ederim. 

Trabzon Milletvekili 
Reşit Tarakçıoğlu 

BAŞKAN — Efendim, okunan önergelerden 
Fahri Bük'ün önergesi; tekaüt, malûl, dul ve 
yetim maaşlarından Gelir Vergisi alınmamasına 
dairdir. 

Sonra Çorum Milletvekili Hasene İlgaz'ın 
önergesi emekli, dul ve yetim aylıklarından ke
sinti yapılmamasına dair olup aynı mealdedir. 
Hatay Milletvekili Gl. Eyüp Durukan'm öner
gesi, emekli malûl, dul ve yetim aylıklarından 
Gelir Vergisi alınmamasına dair olup yine aynı 
mealdedir. 

Konya Milletvekili Mitat Şakir Altan ve ar
kadaşlarının verdiği önerge; emekli, malûl, 
dul ve yetimlerin maaşlarından Gelir Vergisi 
alınmamasını esasını kabul eylemekte olup yine 
aynı mealdedir. 

istanbul Milletvekili Salamon Adato'nun 
önergesi de 45 nci maddenin birinci fıkrasının 
kaldırılmasına dair olup yine aynı mealdedir. 
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Kemal Varınca'nın önergesi; 45 nci madde

nin birinci fıkrasının kaldırılmasına dairdir. 
Bu önergeler mahiyet itibariyle birdir. 45 nci 
maddenin, tekaüt maluliyet, dul ve yetim ma
aşları hakkındaki fıkrasının kaldırılması mer
kezindedir. Ondan sonra ki önergenin bir tane
si Tarakçıoğlu'nundur, yüz liraya kadar olan 
kısmından vergi alınmamasına dairdir, ötekisi 
de üçüncü fıkraya mütaalliktir Şimdi bu birin
ci fıkranın yani tekaüt, dul ve yetim maaşları 
fıkrasının kaldırılması hakkındaki önergeleri 
dikkatinize sunuyorum. Dikkate alanlar.. 

Anlaşılmadı mı efendim? Lütfen indirelim. 
Bir kere daha anlatayım. 

Bu önergeler dikkate alınırsa tekaüt, malu
liyet dul ve yetim maaşları hakkında tasarıda 
mevcut olan fıkra kaldırılacak, yani, dul ve 
yetim ve burada yazılanlardan Gelir Vergisi 
almmıyacaktır. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Bu ka
dar tasrihe lüzum yok Başkanım. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. 
Bunu dikkate alanlar... Almıyanlar... Nazarı 

dikkate alınmamıştır. (Alkışlar) 
(Mustafa Reşit Tarakçıoğlu «Trabzon» un 100 

liraya kadar olan kısımdan vergi alınmaması 
hakkındaki önergesi tekrar okundu). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BÎRSEL (izmir) — Arkadaşımdan rica ediyo
rum, bunu asgari geçim indiriminin müzakeresi 
sırasında ileriye sürmek üzere geri "alsınlar. 

MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Anlamadım. 

BAŞKAN — Geri alryor musunuz? 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) —-Niçin alacağım? 
BAŞKAN —• Önergeyi tekrar okutuyorum. 
(Önerge tekrar okundu). 
BAŞKAN — Anlaşıldı değil mi? 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Efendim, asgari geçim indirimine dair 
olan maddeler Komisyondadır. Bu da Komisyo
na havale edilirse ozaman geri alırım. 

BAŞKAN — Oraya havale etmek demek, Mec
lisin dikkate alması demektir ki, mahiyeti iti
bariyle aynıdır. Önerge anlaşıldı, geçim had-
dinin 62,5 liradan 100 liraya... 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BİRSEL (izmir) — Hayır efendim, asgari ge
çim haddi bekâr olmaya, evli olmaya, bir çocuklu 
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thbaâya, iki çocuklu olmaya göre değişir. Bu mua
fiyet İsaddini umumi olarak kabul etmek lâzım
dır. Bu sebeple bu takriri o maddenin müzake
resi sırasında görüşmek daha muvafık olur. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. Önergeyi 
dikkate alanlar... Almıyanlar... Önerge reddolun-
mwştur. 

(Trabzon Milletvekili Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu'nım, 45 nci maddenin 3 neü fıkrasının çı-
kaTÜmasma dair önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge 45 nci mad
denin üçüncü fıkrası olan: «Muayyen bir müddet 
için veya kaydı hayatla bağlanan iratlar» kaydı
nın tayyı hakkındadır. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Efendim, tatbikatta müş
külât ve mükellefler için güçlük olacağı cihetle 
nazarı dikkate alınması doğru değildir. 

BAŞKAN —• Önergenin mahiyeti anlaşıldı. 
'Önergeyi dikkate alanlar, almıyanlar... Önerge 
reddedilmiştir. 

Başka teklif kalmamıştır. 
ARİF ÇUBUKÇU (Ankara) — Arkadaşlarca 

yanlış anlaşıldı zannediyorum. Çünkü Komis
yon bu husustaki temayülünü göstermiştir. 

Sonra tatbikatta müşkülât olur. 
BAŞKAN — Komisyonun nokta i nazarı ne

dir? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 

B Î R S E Î J (İzmir) — Komisyon üçüncü fıkranın 
«çıkarılmasını kabul ediyor. 

BAŞKAN — Komisyon muvafakat ettiğine 
•göre bu önergeyi reye sunmaya mahal yoktur. 
Yani Komisyon o fıkrayı kendisi geri alabilir. 
Komisyon kendisi bu fıkranın çıkmasını iltizam 
•ediyor. Ohalde bu fıkrayı maddeden çıkarıyo
ruz. (Anlaşılmadı sesleri). Maddeden 3 neü fık
rayı çıkararak oyunuza arzediyorum. Üçüncü fık
ra çıkıyor, dört numaralı fıkra üç numara olu
yor. 

Maddede tekaüt kelimesi vardır, buna emek
lilik mi diyeceğiz? 

GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ MÜNİR 
IBİRSEL (İzmir) — Emeklilik diyeceğiz. 

©AŞKAN — 'Ohalde (Emeklilik) olarak ya
kıyoruz. 

(Maaş) kelimesi vardır. Buna (Aylık) ,mı di
yeceğiz? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
Bî î tSEB (İzmir) — Aylık diyeceğiz. 

BAŞKAN — «ödenek ve tahsisat» var öde
nek ve tahsisat ayrı ayrı şeyler midir? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bâzı kanunlarda her iki tâ
bir kullanıldığı için, kanunun bu tâbirleri şü
mulü içine alındığını göstermek için bu iki keli
meyi de kullandık. 

BAŞKAN — Ohalde, üçüncü fıkrayı Ko
misyon çıkarmış bulunuyor bu fıkra çıktıktan 
ve aızettiğim tahsisat da yapıldıktan sonra 
maddeyi oyunuza sunuyorum; kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İş verenin tarifi 
KIRK ALTINCI MADDE — İş verenler, hiz

met erbabını işe alan, emir ve talimatları dâhi
linde çalıştıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 

45 nci mad(Lt.in 1, 2, 3 ve 4 numaralı fıkra
larında yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda ya
zılı ödevleri yerine getirmek bakımından, iş veren 
hükmündedir. 

GEÇİCİ KOMİSYON' ADİNA ARİF ÇU
BUKÇU (Ankara) — Üçüncü fıkra çıkarılmış
tır. Binaenaleyh 1, 2 ve 3 olacaktır, 4 neü yok. 

BAŞKAN — Söz istiyeıı yoktur. Maddeyi oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gerçek ücretler 
KIRK YEDİNCİ MADDE — Ücretin gerçek 

sâl"i değeri iş veren tarafından verilen para ve 
aynılarla temin olunan menfaatler toplamından 
aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan 
miktardır. 

1. Tekaüt ve sosyal sigorta aidat ve prim
leri (Tekaüt sandığının Türkiye'de olması şar-
tiyle); 

2. Tekaüt ve sosyal sigorta aidatı kesilmi-
yen hallerde, ücretin % 5 sini geçmemek şartiy-
•le, hayat, Ölüm, kaza, hastalık, sakatlık ve işsiz
lik gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı ta
rafından doğrudan doğruya veya vasıta ile öde
nen primler (Sigortanın Türkiye'de kâin veya 
Türkiye'de temsil edilen bir şirket nezdinde akde
dilmiş olması şartiyle). 

Ücretin gerçek değerinin tâyininde, Gelir ve 
Yol vergileri gibi şahsi vergiler ücretten indiril
mez. 

Yabancı parasiyle ödenen üeretler ödeme gü
nünün borsa ray içiyle Türk parasına çevrilir, 

oote 
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Hizmet erbabına verilen ayniyat verildiği gün 

ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre; 
mesken tedariki ve sair suretle temin olunan men
faatler, meskenin emsal kirasına veya menfaa
tin emsal bedeline göre değerlenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Götürü usul 
KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıda ya

zılı hizmet erbabının ücretleri götürü olarak 
tesbit edilir : 

1. Esnaf muaflığından faydalananların ya
nında çalışanlar; 

2. Hususi hizmetlerde çalışan şoförler; 
3. Hususi inşaatta işçi olarak çalışanlar; 
4. Bekçiler; 
5. Götürü masraf usulünü kabul eden gay

rimenkul sahipleri ve serbest meslek erbabı ile 
53 ncü maddeye göre kazançları götürü olarak 
tesbit edilen diğer serbest meslek erbabının hiz
metlerinde çalışanlar; 

G. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olma
ması sebebiyle Maliye Bakanı tarafından götürü 
ücret usulüne almanlar. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Bekçiler 
kimlerdir? Açıklanmasını rica ediyorum. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Mahalle bekçileri, köy bekçileri ve 
saire... 

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

Üçüncü Bölüm 
Serbest meslek kazançları 

Serbest meslek kazancının tarifi 
KIRK DOKUZUNCU MADDE — Her türlü 

serbest meslek faaliyetlerinden doğan kazançlar, 
serbest meslek kazancıdır. 

Bir yere bağlı olmıyarak yapılan ve daha zi
yâde şahsi mesaiye, ilmî veya meslekî bilgiye 
veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmı-
•yan işlerin ifası serbest meslek faaliyetidir. 

Bir yere bağlı olmıyarak faaliyette bulunul
ması, iş görenin meslek mesaisini bir yere hasret-
meksizin, şahsi mesuliyeti altında ve kendi nam 
ve hesabına bir iş yeri açarak çalışmasını ifade 
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eder. Sanatkâr, ebe ve sünetçi gibi iş yeri al
maksızın işlerini görebilenler için, kendi nam ve 
hesabına iş yeri açmak kaydi aranmaz. 

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

Serbest meslek erbabı 
ELLÎNCl MADDE — Serbest meslek faali

yetini devamlı olarak mûtat meslek halinde ifa 
edenler serbest meslek erbabıdır. Serbest mes
lek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş 
veya vazife ile devamlı olarak uğraşılması bu vas
fı değiştirmez. 
Mûtat işleri serbest meslek faaliyetinden olmı-

yan gerçek kişiler, serbest meslek faaliyetinde bu
lunsalar dahi, serbest meslek erbabından sayıl
mazlar. 

Bu kanunun tatbikıııda, gümrük komisyon
cuları serbest meslek erbabı sayılır. 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) — Son fıkra; «Gümrük komisyoncula
rı» ndan sonra «ve borsa, acentalart» şeklinde 
olacaktır. Unutulmuştur. 

BAŞKAN •— Bu tadille maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tadil 
edilen şekilde madde kabul edilmiştir. 

Serbest meslek kazancının tesbiti 
ELLİ BİRİNCİ MADDE — Serbest meslek 

erbabı meslekî kazançlarını Vergi Usul Kanunu
nun hükümlerine göre tuttukları (Serbest mes
lek kazanç defteri) üzerinden tesbit ederler. 
53 ncü madde hükmü mahfuzdur. 

Serbest meslek kazancı, bir hesap devresi için
de meslekî faaliyet mukabili tahsil olunan para 
ve aynılarla ödenen masraflar arasındaki müspet 
farktır. 

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

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Safi kazanç ve meslekî masraflar 
ELLİ İKİNCİ MADDE — Serbest meslek 

kazancından safi kazancın tesbit edilmesi için, 
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aşağıda yazılı masrafların hasılattan indirilmesi I 
kabul edilir: ı 

1. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi için yapılan iş yeri kirası, tenvir, tes
hin, telefon, kırtasiye, muhabere masrafları, müs
tahdem ücretleri ve saire gibi mûtat ve mütefer
rik masraflar (İkametgâhlarının bir kısmını iş 
yeri ittihaz eden serbest meslek erbabı, ikamet
gâh kısmına isabet eden kira ve saire gibi masraf
larını masraf kaydedemezler); 

2. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarına 
gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 

3. Alman meslek kitapları, mecmuaları, ga
zeteler gibi neşriyat için yapılan masraflar ve 
meslekî teşekküllere ödenen aidat; 

4. Meslekî faaliyetle alâkalı seyahat ve ika
met masrafları (Seyahat maksadının gerektirdiği 
süreye maksur olmak şartiyle); I 

5. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ecza- ] 
ların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
masraflar; 

6. Mesîekî faaliyette kullanılan tesisat ve de- I 
mirbaş masrafları (Mükellef,, faali.yetinde bir se
neden fazla kullandığı tesisat ve demirbaşın be
dellerini dilerse bir defada indirir, dilerse tama
men itfa edilinciye kadar Vergi Usul Kanunun
da yazılı hükümler dâhilinde her yıl amortismana 
tâbi tu tar) ; 

7. Safi kazancın % 5 ini geçmemek üzere, 
meslekî teşekküller tarafından kurulan tekaüt 
•sandıklarına ödenen aidat. 

Sebebi ne olursa olsun, para cezaları ve ver
gi cezaları masraf olarak indirilmez. 

Serbest meslek erbabı, diledikleri takdirde, 
yukarda 1.-6 numaralı fıkralarda yazılı masraf
lara karşılık olmak üzere hasılatlarından % 30 a 
dişçiler ve röntgenciler % 40 a kadar bir miktarı 
götürü olarak indirebilirler. Götürü masraf 
usulünü kabul edenler, iki sene geçmedikçe bu 
usulden dönemezler. 

BAŞKAN — Bu maddedeki tekaüt kelimesi 
emekli olarak tashih ediyor ve maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Götürü usul 
ELLİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Borsa acenta-

ları ve gümrük komisyoncuları hariç olmak üzere, 
mesleklerinin ifası yüksek tahsili ieabettirnüyen 
serbest meslek erbabının kazançları götürü olarak 
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tesbit edilir. 

Şu kadar ki, tieari kazanç veya gayrimen
kul ve menkul sermaye iratları dolayısiyie Gelir 
Vergisine tâbi olanlarla ikametgâhlarının yıllık 
kirası 720 lirayı aşanlara bu hüküm tatbik olun
maz. (Kira ikametgâhın gayrisâfi iradından aşağı 
olamaz;kira bulunmıyan hallerde gayrisâfi irada 
itibar olunur, iratları 1 . 1 . 1940 tarihinden 
evvel konmuş olan binalarda, gayrisâfi irat % 20 
fazlasiyİe alınır). 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
B İ R S E I J (İzmir) — Esnaf muaflığına mütaallik 
10 ncu. maddede 720 liradan fazla olanlar için 
esnaf muaflığı yok diye bir hüküm konmuştu. 
Onu tekrar müzakere etmek üzere Komisyona al
mıştık. Burada da kira hakkında o madde ile 
ilgili hükümler vardır. Bu maddeyi de onunla 
beraber getirmek ve üzerinde görüşmek üzere 
Komisyona verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Madde Komisyona verilmiştir. 

Dördüncü Bölüm 
Gayrimenkul sermaye iradı 

Tarifi 
ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda ya

zılı gayrimenkullerin ve hakların sahipleri, zil-
yedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya 
kiracıları tarafından kiraya verilmesinden ekle 
edilen iratlar gayrimenkul sermaye iradıdır: 

j . Arazi, bina, taş ocakları ve maden suları 
ve bunların mütemmim cüzüleri ile teferruatı; 

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

rilen bilûmum tesisat, demirbaş eşya ve mefru
şat ile bunların mütemmim cüzüleri ve tefer
ruatı ; 

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-
I cari bir işletmenin bilançosuna dâhil bulunduğu 

takdirde, bunların iratları ticari" kazancın tes-
bitine mütaallik hükümler dairesinde hesapla
nır. Tüccarlara ait olsa dahi, bilançoya dâhil 
bulunmıyan gayrimenkullerle haklar hakkında 
bu bölümdeki1 hükümler tatbik olunur. :>i 

I BAŞKAN— Madde hakkında söz istiyen?... 
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Vok. Maddeyi kabri! edenler... Etmiyenler... Ka-
bul edilmiştir. 

SâM irat 
ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Gayrimenkul 

sermaye iradında safi irat, gayrisâfi hasılattan 
iradın temin ve idamesi için. yapılan masraflar 
indirildikten sonra kalan müspet farktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında sez »tiyen?... 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gayrisâfi hasılat 
ELLİ ALTINCI MADDE — Gayrimenkul 

sermaye iratlarında gayrisâfi hasılat, 54 ncü 
maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilme
sinden bir takvim yılı içinde, o seneye veya 
geçmiş senelere ait olarak, nakden veya aynen 
tahsil -edişte» kira bedellerinin yekûnudur. Aym 
olarak tahsil edilen kiralar Vergi Usul Kanu
nunun hükümleri da i remde ems,-!İ bedeli ile pa
raya çevrilir. 

Gelecek yıllara ait olup peşin tahsil olunan 
kiralar, taallûk ettikleri yılların hasılatı sayılır. 

Kiraya verenlerin namlarına bankaya veya 
notere yatırılmak suretiyle emirlerine giren kira 
bedelleri, ıttıla hâsıl etmeleri kaydiyle, tahsil 
edilmiş hükmündedir. 

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

Emsal kira. bedeli 
ELLİ YEDİNCİ MADDE — Emsaline göre 

düşük bedelle kiraya verilen veya bedeLsiz 
olarak başkalarının intifama bırakılan mal ve 
hakların gayrisâfi hasılatı yerine emsal kira 
bedelleri alınır. Binalarda emsal kira bedeli, 
Bina Vergisine matrah olan: gayrisâfi irattır. 
(î . T . 1940 tarihinden evvel irat konmuş bi
nalarda, gayrisâfi irat iş yeri olan binalar için 
% 50, diğerleri için % 20 fazlasiyle alınır). 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli 
esası tatbik okmnıaz: 

JL BOŞ kalan gayrimenkullerin muhafazala
rı maksadiyle hedelsiz olarak başkalarının ika
metine bırakılması; / 

2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul 
veya füruunun ikametine tahsis edilmesi (Usul 
veya fürrrdan her birinin ikametine birden faz

la mesken tahsis edilmişse, İni meskenlerin yal
nız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplan
maz) ; 

:>. Mal sahibiyle birlikte akrabaların da 
aynı evde veya dairede ikamet etmesi. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) — Bu maddeyi geri istiyoruz. 

BAŞKAN — Okunan bu 57 nci maddeyi 
komisyon geri istiyor. Binaenaleyh 57 nci mad
deyi komisyona veriyoruz. 

Masraflar 
ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — Safi iradın 

bulunması içhı gayrisâfi hasılattan aşağıda 
yazmlı masraflar indirilir: 

1. Kiraya veren tarafından ödenen tenvir, 
teshin, su ve asansör masrafları; 

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

-*1 Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik 
si go rt a masra fi a rı; 

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısiyle 
yapılan ve bunlara sarf olunan borçların fa
izleri ; 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim ve harçlarla (Şerefiyeler 
dâhil), kiraya verenler tarafından ödenmiş 
olmak şartiyle lâğım ve kaldırım masraflarına 
iştirak hisseleri (Binalardan ve araziden alı
nan vergiler Gelir Vergisine mahsup edildiği 
müddetçe, masraf olarak indirilmez); 

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

7. Kiraya verenin yaptığı tamir masrafları 
(Emlâkin iktisadi kıymetini artıracak surette 
tevsii, tadili veya bunlara ilâveler yapılması 
için ihtiyar olunan masraflar tamir masrafı 
sayılmaz); 

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait ba
kım ve idame masrafları; 

9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya ve
renlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek 
masraflar; 

10. İş veya memuriyet nakli veyahut hasta
lık gibi sebeplerle ikametgâhlarını başka bir 
şehir veya kasabaya nakletmek mecburiyetin
de kalanların gittikleri yerlerde kiraladıkları 
meskenlerin kira bedeli (Bu kira, sahip olduk
ları ve evvelce oturdukları meskenin gayrisâfi 

w-
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iradını aştığı takdirde, fazlası indirilmez). 

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

Mükellefler, diledikleri takdirde, yukarda 
yazılı masraflara karşılık olmak üzere hasılat
larından % 20 ye kadar bir miktarı götürü 
olarak indirebilirler. 

Bu madde hükmünün tatbikında, para ceza
ları ve vergi cezaları hasılattan masraf olarak 
indirilmez. 

Alil RIZA İŞİL (Trabzon) — Birinci fıkra
da, kiraya verenin ödediği; su, alektrik, asansör 
şu veya bu masrafları sayarken buraya apar t 
manların kapıcı aylığı dâhil edilmemiştir, bu ida
re masrafları meyanma girer mi, girmez mi"? 

KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR BİRSEL 
(İzmir) —• İkinci fıkradaki idare masrafları me
yanma girer. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen'?... Yoktur. 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde, 
kabul edilmiştir. 

Beşinci Bölüm 
Menkul sermaye iradı 

Tarifi 
ELLİ DOKUZUNCU MADDE — Sahibinin 

ticari veya meslekî faaliyeti dışında, nakdî serma
ye veya para ile temsil edilen değerlerden müte
şekkil sermaye dolayısiyle elde ettiği temettü, faiz, 
kira veya benzeri iratlar, menkul sermaye iradı
dır. 

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

1. İler n,evi hisse senetlerinin temettüleri 
(Müessis ve intifa hisseleri dâhil); 

2. Her nevi tahvilât faizleri (senelik ödeme 
faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva etti
ği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kısım irat 
sayılmaz); 

3. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Li
mitet şirket ortaklariyle komanditerlerin kâr his
seleri, kooperatif şirketlerin sermaye üzerinden 
dağıttıkları kazançlar bu zümreye dâhildir). 

4. Her nevi alacak faizleri (âdi, imtiyazlı, re
hinli, senetli alacaklarla cari hesap alacakların
dan doğan faizdir. Hazine tahvil ve bonoları da 
dâhil olmaık üzere kamu tüzel kişilerince borçla-
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nılan ve senede bağlanmış olan meblâğlar içm Ve
rilen faizler dâhildir); 

5. Mevduat faizleri (Bankalara, tasarruf san
dıklarına tevdiat kabul eden diğer müesseselere 
yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödeneı; faizler); 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI ÎÇÖ-Z (Yozgad) — Muh

terem Sözcü geçen günü beyanatında bankalarda
ki mevduatın yekûnundan verginin bankaca kesi
leceğini ifade ettiler. Bu ifadeye göre beşinci fık
ranın, sonuna, faizlerin vergileri bankaca kesilir, 
diye bir ibarenin ilâvesine lüzum görmezler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (İzmir) —-Tediyelerin, ödemelerin ver
gilerinin nerede kesileceği hakkında 82 nci mad
dede bir hüküm vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti
yen yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

İrat sayılan ve sayıbmyan haller 
ALTMIŞINCI MADDE — Aşağıda yazılı 

muameleler mukabilinde alman paralar ve Is
konto bedelleri de menkul sermaye iradı hükmün
dedir : 

1. Esham ve tahvilâtın vâdesi gelmemiş ku
ponlarının satılması; 

2. iştirak hisselerinin sahibi namına henüz 
tahakkuk etmemiş olan kar hisselerinin devir 
ve temliki; 

3. Her türlü senetlerin iskonto edilmesi; 
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz ola

rak satılması, iştirak hisselerinin devir ve temli
ki, menkul kıymetlerle iştirak hisselerinin tama
men veya kısmen itfa olunması mukabilinde alı
nan paralarla itfa dolayısiyle verilen ikramiye
ler menkul sermaye iradı sayılmaz. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kaimi eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Ticari kazanç alman iratlar 
ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — 59 ncu mad

denin 1 - 5 numaralarında yazılı iratlar, "bunla
rı temin eden sermaye sahibinin ticari faaliyeti
ne bağlı bulunduğu takdirde, yalnız ticari ka
zancın tesbitin.de nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Madeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
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ler. ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Safi irat 
ALTMIŞ İKlNCÎ MADDE — Safi iradın 

bulunması için menkul sermaye iradından aşa
ğıdaki masraflar indirilir : 

1." Komisyon, kürtaj, depo etme, ve sigorta 
ücretleri gibi menkul kıymetlerin satın alınması 
ve muhafazası için yapılan masraflar; 

2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil 
masrafları; (Şirket toplantılarına bizzat veya 
bilvekâle iştirak gibi sermayenin idaresi için 
yapılan masraflar irattan indirilmez); 

3. Menkul kıymetler ve bunların iratları 
için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar 
(Gelir Vergisi irattan indirilmez) ; 

GEÇÎCÎ KOMİSYON BAŞKANI MÜNlR 
BÎRSEL (izmir) — Efendim; bir numaralı fık
rada Komisyon kelimesinden sonra «kürtaj» keli
mesi sehven «kürtaj» olarak yazılmıştır. Kürtaj 
olacak tashih edilmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
"Madde kabul edilmiştir. 

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

rasiyle alman menkul sermaye iratları, Tür
kiye'de sahiplerine ödendiği günün, borsa rayi-
ciyle üzerinden Türk parasına çevrilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum: Kabul edenler ... Et mi 
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Altıncı Bölüm 
Sair kazanç ve iratlar 

Gelire giren sair kazanç ve iratlar 
ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Aşağıda 

yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan ka
zanç ve iratlar bu bölümdeki hükümlere göre 
vergiye tâbi gelire dâhildir : 

1. Hususi hastane ve mektep ve bunlara 
benzer ticari olmıyan müesseselerin işletilme
sinden elde edilen kazançlar; 
p.-.-2. Gayrimenkullerin ve hakların, menkul 

kıymetlerin satışından, iştirak hisselerinin de
vir ve temlikinden doğan kazançlar. 

3. Âıhzi kazançlar. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
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yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hususi hastane ve mektep kazançlarının 
tesbiti 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Hususi has
tane, mektep ve emsali yerlerin işletilmesi gibi 
faaliyetlerden elde edilen kazançların gerçek ve sa
fi miktarlarının tesbiti hususunda, Vergi Usul 
Kanununun tüccarlara mütaallik hükümleriyle 
bu kanunun ticari kazançlar hakkındaki hü
kümleri tatbik olunur. 

Hususi hastane ve mektep gibi müesseseleri 
işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek ka
zançlarını işletikleri müessesenin kayıtlarına 
geçirebilir. 

Dr. AZIZ URAS (Mardin) — Arkadaşlar, 
hususi hastane işletenlerin ayrı bir rejime tâbi 
tutulmasını istirham için söz aldım. 

Hususi hastane işletenler, memlekete bir 
hizmet yapmakla beraber doğrudan doğruya 
büyük hastanelerin de yükünü kendi üzerleri
ne çekmek suretiyle de bir hizmet yapmaktadır
lar. Ben Sıhhat Vekili ve Maliye Vekili arkadaşla
rımdan burada olsalardı soracaktım, hususi has
taneler kaç tanedir ve bunların umumi kazanç
ları ne kadardır? Ben tetkikat yaptım bütün 
bunların kazancının yüz bin lirayı germediği 
aşikârdır. Bir kaç tanesi müstesna hususi has
taneler ziyan etmektedirler. Ziyan ettikleri mu
hakkaktır. Bu yüz bin lira gibi ufak gelirin 
umumi sıhhat muvacehesinde tahmin ederim ki 
bunları ayrı bir rejim tatbikini istilzam eder. 
Bu çeşit müesseseleri teşvik etmek lâzımdır. 

Bu meyanda rönegenciler için bâzı şeyler 
söylemek istiyorum. Bu onlar için bir taziyane. 
olacaktır. 

Arkadaşlar; Röntgenciler hususi bir müesse
se hâlinde çalışmaktadır. Bu insanlar adsız kah
raman gibi çalışmaktadırlar. Atom bombasının 
âni olarak yaptığı tesiri yavaş yavaş fakat müz
min olarak vücutlarında çekmektedirler. 

Bu adamlar radyo dermit denilen kanseri 
kan levhasının bozulmasını ve tehlikeli Löse
mi denilen ağır bir hastalık vardır, asabi ciha
zın tamamen hurdehaş olmasına, kan levhası
nın bozulmasına ve mütemadi şekilde büyük 
tahriplere mâruzdurlar ve bu, gayrikabili içti
naptır. Yani her hangi bir doktor mikroptan 
kaçınabilir ama, bunlar o dâireye girdikleri za-
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in «in behemahal bit şuayı yutacaklardır. Bu gîiy-
rikabili içtinaptır, bundan çekinmek imkânı 
yoktur. Binaenaleyh röntgenciler bütün hayat
ları imtidadmca ancak on sene kârlı bir şekil
de çalışabilirler. 20 nci sene muhakkak tekaüt
türler. Röntgen Kanunu senede bunlara üç ay 
bir istirahat tavsiye etmektedir belki mecbur 
etmektedir. Bunlar kısa bir müddet sonra saha
dan çekildikten sonra gerek bu yıpranmış olan 
vücutlarının ve gerekse harap olmuş bünyele
rinin karşısında müstakbelde iş görmedikleri. 
göremedikleri vakit bu adamlara bir parça me
dar olacak bir şey bırakmak lâzımgelir. Bunlar 
arkadaşlar mütevazi kahramanlardır. Bile bile 
her dakika ölüme, ölümün kendisine gitmek
tedirler. Ama seçtikleri hayat tarzı budur. Fa
kat seçtikleri hayat tarzı budur diye bunları 
hususi bir rejime tâbi tutmazsak vebal bizim 
olur. Bunların istedikleri çok bir şey de değil
dir. 

Arkadaşlar bunları ayrı bir rejime tâbi tu
talım, istirhamım bundan ibarettir, takdir yük
sek heyetinizindir. 

Dr. AHMET HÂMİT SELGİL (Ankara) — 
Efendim, hususi hastanelerin vergi meselesin
den bahsetmeden evvel size kısaca 2 - 3 rakam 
vereceğim. 

ingiltere'de 10 bin nüfusa 154 yatak, Nor
veç'te 142, Danimarka'da 192 yatak, isveç'te 
113 yatak, Filistin'de 53 yatak, Yugoslavya'da 
24, Yunanistan'da 21 ; Bulgaristan'da 20; Mı
sırda 15; İrlanda'da 11 yatak düşmektedir. 

Buna mukabil bizim memleketimizde ancak 
ve ancak 10 000 e 9 yatak düşüyor. Arakadaşlar 
10 000 kişiye hastanede dokuz yatağın düşmesi 
ne demektir? hasta olan bir adamın paralı ol
sun parasız olsun yatacak yatak bulamaması de
mektir. Bu vaziyet karşısında hususi hastane 
açmayı elimizden geldiği kadar teşvik etmek 
icabeder. Çünkü hususi hastane açmak bir ka
zanç müessesesi demek değildir. O kadar ki An
kara 'da beş sene zarfında üç tane hastane ka-
zançsızlık yüzünden kapanmıştır. Yani zarar 
etmiştir. Bir tanesi Kavaklıdere'deki hastane 
ikincisi; Sağlık Yurdu üçüncüsü de Belediye 
Hastanesinin satın aldığı binadaki hastanedir 
ki bunlar kazançsızlık yüzünden kapanmışlar
dır. Buradaki hekim arkadaşlar operatör, nisa
iyeci.. Aldıkları paraları bu jşlere yatırıp has
tanelerini kapamamaya çalışıyorlar. Maalesef 
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bu mukavemetleri kısa sürüyor ve yatak adet
leri azalıyor. Hastaneler kapanıyor. 

İstanbul hastanelerinin vaziyetine gelince; 
bunlar da aynen buradakiler gibi aynı vaziyet
tedir. Bu vaziyeti düşünürken vatandaşların va
ziyetini de düşünmek lâzımdır. Böyle uluorta 
istedikleri şekilde kazanmalarına müsaade ede
lim demiyorum. Zaten Sağlık Bakanlığının 
talimatnamesi var bunlar tahdit edilmiştir, da
ha ziyade teşdit edilebilir. Fakat bugün Gelir 
Yergisi mevzuubahis olurken vatandaşın kendi
sini müdafaa ettirmesi vaziyetini düşünerek ri
ca ediyorum bunlardan vergi almıyalım. Bunu 
teklif ediyorum. 

HA SEN E İLGAZ (Çorum) — Ben de husu
si hastaneler için konuşacağım. 

Bugün Hükümetin on yıllık bir sağlık prog
ramı vardır bundan evvelki devrede üzerinde 
durduğum, İstanbul hastaneleri hakkında eski 
Hükümetten temennilerde bulunduğum zaman, 
on yıllık bir program getireceğiz memleket sağ
lık işini taıııamiyle halledeceğiz ,dediler. Halbu
ki ne geçen devrede ne de bu devrede yapılmış 
bir şey yoktur. Şüphesiz bu, zaruretler dolayı-
siyle yapılmamıştır bunu idrâk etmekteyiz. Her 
tarafta birçok hastanelere ihtiyacımız olduğu 
halde bunların bir kısmı idare edilemediğinden 
bugün kapanmaktadır. Benim de elimde dükü-
manlarım var. Fakat ben den evvel konuşan ar
kadaşlarım bu cihetleri gayet iyi izah ettikleri 
için ben üzerinde durmıyacağım. Biz bilhassa bu 
nevi hastanelerin açılmasını canı gönülden is
liydim. Bugün istanbul'un evleri otelleri bod
rumları Anadolu'dan gelmiş hastanede boş ya
tak bekliyen insanlarla doludur, bu hastalar 
mikroplarını oraya buraya saçmaktadırlar, pa
raları olanlar hususi müesseselerimizde yatak 
bulurlarsa, biz hizmet eden bu insanların elleri
ni şükranla öpmek mecburiyetindeyiz. Çünkü 
o kadar az yatak adedimiz vardır ki, on bin 
kişiye dokuz yatak.. Halbuki Anadolu'nun muh
telif yerlerinde yer yer hususi hastaneler açıl
ması, mevcutların takviye edilmesi düşünülme
lidir. Ve biz bu doktorları bizzat teşvik etmeli, 
hattâ onlara yardım etmeliyiz. 

P>ir diğer ricam, aynı şeye Aziz Uras arka
daşım temas ettiler, yine bir konuşmamda ay
rıca söylemiştim, röntgenlerin refahıdır Orta 
Anadolu'da röntgen cihazları işlemiyor. Çünkü 
röntgenciye o vilâyetler bir kazanç getirmiyor. 
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Ben Sağlık Bakanlığı Bütçesinde bu iş için ay
rıca konuşmuş vilâyet röntgencileri için ödenek 
istemiştim. Bunları da Gelir Vergisi içine al
mak, iki, üç tane röntgen makinesi varsa büs
bütün bunların elini kolunu bağlamak demek
tir. Ben bütün bu işleri sosyal görüşle tetkik 
ediyor. Ben vatandaşlara faydalı olmak için 
birçok meselelerde söz söylemek mecburiyetin
de kalıyorum. Çünkü, her bakanlığı ilgilendiren 
işlerde, sosyal bir görüşle, her zaman noktai 
nazarımı samimî olarak arzediyorum. Eğer bu 
konuşmalarım, ihtisasım dâhilinde olmuyorsa 
bu dileklerimi benim sosyal görüşümün geniş 
olmasına bağışlamanızı rica eder. Röntgenciler
le, hususi 'hastanelerin Gelir Vergisinden istis
na edilmesini rica ederim. 

Dr. İBRAHİM TALl ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Arkadaşlarım lüzumu kadar söylediler; Bayan 
Hasene İlgaz'da gerekli tafsilâtı verdiler. Has
tane, cidden bir sosyal müessesesidir. Memleket
te hastane sayısı o kadar azdır ki, bütün resmî 
ve hususi hastaneler memleket ihtiyacının, diye
bilirim ki, onda birini bile karşılamazlar, istan
bul'da açılmış birkaç hastane bilirim. Bugün is
tanbul'da vergi ve saire vermiyen bir, iki yaban
cı hastane biliyorum. Onlar bâzı muahedelere tâ
bidir. Bunlar ecnebi olanlardan dahi vergi 
alınmamasını bendeniz uygun telâkki etmekte
yim. Bahusus ki, vatandaşlardan fedakâr arka
daşların para koyacakları birkaç bin lira koya
cakları, ki ben bunun münferit olmasına taraf
tar değilim, bunlar bir şirket halinde yüksek bir 
sermayeye istinat ederek büyükçe ve en aşağı 
100 yataklı olmak üzere kurulursa biraz kendini 
koruyabilir. Sade istanbul, izmir ve Ankara gibi 
büyük yerlerde değil, Anadolu'nun 10 - 15 bin 
nüfuslu kasaba ve şehirlerde böyle müteşebbisle
rin biikuamasi ve bu suretle kurulması faydalı 
olu/. 

Röntgene gelince : Bendeniz birçok arkadaş
lar bilirim, harbte ve sulhta beraber çalıştık, şim
di bunlardan üçü bu yüzden vefat etmiştir. 
Tabiî bilmediklerim de vardır. Malûl olarak sa
katlanan ayrıdır. Trabulusgarbe operatör rönt
gen mütehassısı olarak gelmişti, o bir profesör
dür, muhterem bu arkadaş' malûl olarak aramız
dadır. Bu bildiğimdir, bilmediklerim de vardır. 
Onun için röntgen işi ayrı bir iştir, ayrı bir dert
tir. Fakat bunların bir kısmı eminim ki, hele bir 
tanesi parasının kifayetsizliği yüzünden lâzım 
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gelen korunma tetbirini alamaması yüzünden 
kendini kaptırdı, öldü. Bu harbte birçok yarar
lığını gördüğüm bir arkadaştır. Onun için arka
daşlarımın ve komisyonun müsamahakâr olmasını 
rica ederim. 

NİYAZI AKSU (Antalya) — Sayın arka
daşlar; birçok kıymetli arkadaşlarımız hastaneler 
hakkındaki fikirlerini beyan ettiler. 

Bendeniz de hususi mektepler hakkında ko
nuşmak istiyorum. Hususi mektepler bizim malî 
menfaatlerimizle alâkalıdır. Bir talebenin resmi 
mekteplerde masrafı 150 lira ile 300 lira arasın
dadır. Bir senede 500 talebe okutan mektebin 
masrafı 25 bin lira ile 50 bin lira arasındadır. 
Eğer biz vergi alacağız diye bu hususi mektep
leri kapatmaya sevk edecek olursak, burada oku
yan çocukları resmî mekteplerimizde okutmak 
zorunda kalacağız. Binaenaleyh hususi mektep
lerin de bu hususun da göz önünde tutulması lâ
zımdır. Bu vaziyette mümkün olan malî yükleri 
Devlet Hazinesinden uzaklaştırmaya çalışmak lâ
zımdır. Bunu teşvik edilmiye değer. 

Onun için zannederim ki 10 mektepten alaca
ğımız 15 bin liralık bir vergiye mukabil belki 
birkaç mektebi kapayarak yerine 100 -150 biu 
lira sarf ederek yeniden mektepler açmak lâzım 
gelecektir. 

Bunun pedagojik mânasını da burada ifade 
etmeyi lüzumsuz görüyorum, Yüksek Heyetinim 
takdir ederler. 

BAŞKAN — Hikmet Fırat, 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Efen

dim, hususi hastanelerin durumu elimizdeki Ge
lir Vergisi Kanununun hükümlerine göre şikâ
yetçi bir durumda değildir. 

Arkadaşlar; gelir kanunu her hangi bir mü
essesenin bir kazancı varsa, kazanıyorsa ondan 
alacaktır. Zaten bu müesseseler bilançoya tâbi 
olduğuna göre, vaziyetini sene nihayetinde beyan 
edeceğine ve mukayyet gelir defteri olduğuna 
göre kazanınıyan müesseseden bu kanun hüküm
lerine göre bir tek kuruş dahi alınamaz. (Bravo 
sesleri). 

Buraya kadar iyi. Durum da budur. Ama 
maliyenin elinde bir gelir testisi vardır. Dün 
birçok yerinden delikti, yani maksadım istisnalar 
\ e muaflardır. Eski delikler kısmen kapatıldı. 
Fakat yeniden birçok delikler açıldı. Öyle delik
ler açtık ki bu destinin muhteviyatını nakline 

391 — 



b : 70 14.4 
imkân kalmadı. 2395 sayılı Kanunun 11 ve 14 I 
ncü maddesini bir daha okuyalım. 5000 nüfus
tan aşağı olan yerlerde sanat icra eden ebe, he
kim ve cezalar hastabakıcı ve çocuk bakıcıları 
külliyen vergiden müstesnadır. Ve 10 bin nü
fustan aşağı olup iskelesi ve istasyonu bulunma
yan yerler de dişçiler ve hekimler vergiden 
müstesnadır, iliç bir vergi vermezler. 

Fakat bendeniz bu verginin ana hatlarına, 
prensiplerine hürmeten kalkıp da serbest meslek 
erbabının vaziyetini müdafaa etmedim. Ben 
esas vergi prensiplerine bu kadar hürmetkar ve 
güzel olan bir kanun karşısında kalkıp müda
faa etmedim ve Kazanç Vergisi Kanununun 
14 ncü maddesi der k i : hususi akıl hastaneleri, 
sanatoryumlar, frengi hastaneleri kazanç ver
gisinden istisna edilir. Ben, bunu kalkıp bu
rada iddia edecek değilim. 

Arkadaşlar çok esaslı bir prensip üzerinde 
yürüyorlar. Çok temenni ederim; esnaf muafi
yetinden başlayıp bu delikleri açmasaydık, bu
na en ziyade sevinen arkadaşlardan birisi ben 
olacağım. 

Ben Maliye Vekilinden ric ederim; çıka
cak ilk fırsatlarda sosyal durumların icaplarına 
göre bu delikleri yavaş yavaş tamir edip kapa
talım. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AKSAL 
(Kocaeli) — tnşaallah. 

Dr. HİKMET FIRAT (Devamla) — Hal ve 
vaziyet bu olduğuna göre bütün dünya müesse
seleri içinde hattâ en geri memleketlerden da
ha az hasta yatak sahibi olan Türkiye'de hu
susi hastaneler açılmasın diyecek ne bir meslek 
arkadaşı ne de meslekten olmıyan herhangi 
bir arkadaş tasavvur edemem. Ama bunun yolu 
vergi himayesi değildir. Nasıl ki, bir bina yap
tıranlara on sene bir muafiyet veriyoruz. Hu
susi hastanelere böyle bir teşvik mahiyetinde 
ne bir kanun vardır ne de bu hususta şimdilik 
bir teşebbüs. 

Sonra baltalama var arkadaşlar. Ne olurdu 
Sıhhat Bakanı burada olsaydı da belki lütfen 
söyliyecek bir şeyleri olurdu. 

BAŞKAN — Hükümet hazırdır, efendim. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Evet I 

görüyorum, teşekkür ederim ama, Gelir Vergisi 
hazır. 

Şimdi baltalama var, diye arzediyorum, ar- ı 
kadaşlar hakikaten vaziyet böyledir, husûsi 1 
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hastaneler kapanıyor, bunlar hakikaten büyük 
fedakârlıklarla ve büyük gayretlerle açılıyor, 
fakat maalesef bunların bir kısmı da emeklerini 
koruyacak kadar bile para alamıyorlar, zarar 
ediyorlar. Bir kısmı da kazanıyorlar, Allah da
ha ziyade etsin. Fakat birçokları da söylediğim 
gibi kapanıyor ve hangilerinin kapanacağını da 
biz biliyoruz, niçin kapanacak, niçin kazanamı
yor? Arkadaşlar mesleğin içine girenler bilir
ler k i ; muhtelif yollardan yürümek vardır. Dü
rüst ve doğru hareket eden müesseseler yaşıya-
maz arkadaşlar, mutlaka himayeye muhtaçtır
lar. Başka yollardan yürümek lâzımdır. Fakat 
bunlara yüksek huzurunuzda temas etmek iste
mem. 

Şimdi bunlar baltalanıyor, diyorum; 
Devlet hastaneleri, hususi hastanelerle re

kabet halindedir. Meselâ Devlet hastanelerin
den Devlet Demiryolları Hastanesi, Havayolları 
Hastanesi ve Belediyeler Hastanesi, yani bütün 
Numune ve Devlet hastaneleri bu Gelir Vergi
sinden müstesnadır. Ama bu Devlet hastaneleri 
de ücretli hastalar alırlar. Van i tam mânasiyle 
hususi hastanelerin rakibidirler. Aua- bunları 
İktisadi Devlet Teşekkülleri meyanmda kıyas 

. buyrulacak olursa bu bir haksızlıktır. Aynı va
ziyette bir mensucat fabrikasını idare eden eş
has Gelir Vergisi bakımından müsavi durumda 
değildir. Yani onlara da müsavi vergiler telı-
mil edilmiştir. Yani bu ticaret bakımından bun
lar atbaşı beraber gidiyor. 

Hususi hastaneler hiçbir zaman bunlar ka
dar himaye ve teşvik görmemişleı dir. Bunlar 
bu şekilde zedelenmişlerdir. Hattâ himaye de
ğil, bilâkis baltalamak suretiyle, bugün ancak 
enerjisi yüksek ve kabiliyeti çok üstün olan 
arkadaşlar nüfusu çok olan yerlerde toplana
biliyorlar. Gönül ister ki sağlık bütçesinin bu 
durumda kifayetsizliği karşısında yer yer hu
susi hastaneler açılmasını ve bunların ilerleme
sini hepinizin arzu edeceğine -.'minim. Bugünkü 
durum karşısında bunun ilerlemiyeceğini ve 
günden güne azalacağını ben çok tahmin ediyo
rum. Gelir Vergisi Kanuniyle bunları istisna 
edelim demiyorum, asla taraftar değilim. Çün
kü bunları böyle alıştıracak olursak hastane
den beklediğimiz inkişafı bulamıyacağız. Bunla
rı teşvik için icabederse prim vermek suretiy
le bunları koruyalım. Nasıl ki mükiyyefat mü
esseselerinin zararını Ödüyoruz, bu meyanda 
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sosyal durumda muhtaç olduğumuz kulüp ve j 
lokantanın zararını koruyoruz âmmeye hizmet I 
yapan hususi hastanelerin de zarardan korun
masını hususi hastaneler kanuniyle tahti emni
yete almak lâzım. Fakat hususi bir hastane za
rar ederse, âmme hizmeti yapan, içtimai hayat
ta bu kadar hizmet gören bir müesseseyi hima
ye etmemiz lâzımdır. Gerçi yeri burası değildir 
ama bu şekilde mevcut istisna ve haklardan 
uzaklaştırılmasına rağmen yeniden ihdasına ve 
Gelir Vergisinde istisnalar sırasında yer alma
sına taraftar değilim. 

Dr. AHMET HÂMİT SELGİL (Ankara) — 
Efendim, ben meslekî bir müdafaa yapmıyorum, 
hekimlerin herhangi bir surette Gelir Vergisin
den aflarını istemiyorum. Renim müdafaa etti
ğim mesele memleketin hasta yatak adedi me
selesidir. Memleketteki yatak adedini demin 
size arzettim, bu memlekette hastaya yatak 
yetişmiyor onun için hususi hastaneleri teşvik 
etmemiz lâzımdır. 

Müsaadenizle biı şey daha arzedeyim; bir 
hususi hastane eğer kazanç yapmazsa vergi ver-
miyecek. Bundan tabiî bir şey olmaz çünkü bu
gün görüşmekte olduğumuz Gelir Vergisi, ta-
mamiyle kazanca dayanan gelire ait bir vergi
dir. Eskisi gibi doğrudan doğruya herhangi bir 
şeyin vergisi değil. Eğer bir yer, bir şahıs para 
kazanıyorsa bu gelirinden ATergiyi verecek ka
zanmıyorsa vermiyecektir. 

Fakat arkadaşlar, 20 yataklı bir hususi has
taneyi düşünelim. Bugün Ankara'da veya İs
tanbul'da biı- hastane binası kaça tutulur? En 
aşağı senede beş bin liraya, bu yalnız kirasıdır. 
Bunun bir de tesis masrafı vardır, bir yatak 
ise bin liraya mal oluyor. îşte Devletin açtığı 
hastaneler ortada kaça mal oluyor biliyoruz. 
Bu arkadaşlardan birkaçı bir araya geldi ve
ya biri sermayeyi koydu. Açtılar çalıştılar. Se
ne sonunda baktı kazanç 3 bin, beş bin, 7 bin 
veya 10 bin lira. Bu on bin lira kazançtan bu 
kadar sermayeye yüzde ne isabet ediyor, bunu 
düşünmek ieabetmez mi? Bütün mesele kazanç 
meselesi değildir. Bu kazancı, bu sermayeyi 
hasta yatağına yatırmak meselesidir, Bunu teş
vik etmek meselesidir. Benim sizden ricam bu
dur. 

Evet, Hikmet arkadaşımla beraberim, icab-
ederse bunlara prim verelim; fakat bugün prim 
verecek vaziyette olmadığımız veya bunu na- | 
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zan dikkate alacak kanunumuz olmadığına gö
re, Gelir Vergisi yaparken bu memleketin has
talarına bir yatak olsun ilâvesini düşünmek için 
hiç olmazsa bu kolaylığı düşünmek elbette ye
rinde olur. Onun için teklifimin kabulünü tek
rar rica ediyorum. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Elâzığ) 
— Efendim;, meslek gayreti ile veya sınıf gay
retiyle söz söylediğimi zannetmeyiniz. Bütün 
memleket meselesi olarak mâruzâtta bulunu
yorum. 

Bir hastane açmak; 10 yataklı bir hastane 
açmak veya iki hastaya bakmak kolay değildir. 
Bugün ne askerî, ne memleket ve ne de beledi
ye hastaneleri kâfi değildir. Hususi hastaneler 
ise hiç kâfi değildir.-Bunları vergiden muaf 
tutalım demiyorum. Fakat inkişaflarına mâni ol
mamak için mümkün olan himaye ve vergi yar
dımları yapılsın. Meselâ; bir büyük ticarethane 
kazandığının % bilmem kaçını verebilir. Bu has
taneler en süratli inkişafa mazhar dahi olsalar 
20 senede memleketin ihtiyacım karşılıyamazlar. 
Bütün kazalarda hususi hastaneler yoktur. Belki 
Aıiteb ve bunun gibi işlek yerlerimizde buluna
bilir. Bunların çoğalması hepimizin iftiharıdır. 
P'akat halen elde hastane denebilecek hiçbir has
tane yoktur. Böyle senelerce yaşamış ve memleke
tin elde kalan ve giden yerlerde bulunmakla edin
diğim kanaat üzerine arzediyorum. 

Diğer arkadaşlarımın da söylediği gibi, bin
lerce lira zararla kapatılmış hastaneler vardır. 
Bunların nazarı itibara alınarak himaye edilmesi 
lâzımdır. Yoksa vergiden istisna edilmesi hatırı
ma gelmez. 

GICIĞI KOMİSYON BAŞKANI MÜNİR 
BİRSEL (izmir) — Efendim, huzurunuzu uzun 
işgal etmiyeceğinı. Yalnız şunu arzedeyim, ta
biî bu fertlere ait bir kısımdır. Tababet mesle
kinin ulviyeti, iyiliği, fazileti hakkında hiçbiri
mizin ihtilâfı yoktur. Bunların tehlikelere mâ
ruz kalması, ayrıca, meslekim şeref ve fazilet
lerine ilâve edilecek bir fedakârlık vasfıdır. 

Bunları bir tarafa bırakarak işi vergi mükel
lefiyeti bakımından mütalâa etmek lâzımdır. 
Burada bahis konusu hakiki şahısların açacak
ları hastane ve mektepler için bu vergi kanu
nu ile bunların sahipleri olan şahıslara yükle
tilen külfet; biri defter tutmak, hesap tutmak 
yani kârını zararını tesbit etmek, külfetin ikin
cisi de kârlar olmuş ise kârları üzerinden vergi 
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Ödemektir. Bu külfetlerden birincisi olan def
ter ve hesap tutmaktan muaf tutulmalarını kim
senin istiyeceğini ümit edemem, çünkü bunlar 
esasen kendileri defter ve kab tutar kârdan ver
gi alınması mevzuuna gelince; kâr miktarla mu
kayyet olarak vergilendirildiğine göre, kârının 
az veya çok olması mevzuu münakaşa olamaz, 
kârı azsa az vergi verecek, çoksa çok verecek. 
Kaldıki muafiyet bahsinde mukayese mevzuuna 
girersek, tehlike ve sosyal icaplar bakımından 
başka meslekler ile mukayese bahsinde lehde, 
aleyhte birçok sözler söylenebilir. Ovakit serbest 
meslek yapan doktorlar istisna ediliyor da kli
nikte çalışan doktorlar istisna edilmiyor gibi 
meseleler de önümüze çıkar. 

Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Bu tamamen 
ayrı bir şeydir. 

MÜNİR BİRSEL (Devamla) — Bence vergi 
mesleki faaliyetten doğan kârın neticesi oldu
ğuna göre, kâr hâsıl olursa verecektir, hususi 
hastanelerin inkişafı, artması tedbirleri ayrı 
bir konudur. 

Saym Hikmet Fırat arkadaşımızın söyledik
leri gibi bu iş için bir himaye tedbiri ayrı bir 
iştir. 

Saniyen Dr. Aziz Urrs arkadaşımızın talep 
ettiği şekilde bu meslek için ayrı bir vergi re
jimi katiyen mevzuubahis olamaz. Bu, verginin 
strüktüi'ünü bozar. (Mektepler hakkındaki fik
riniz sesleri) 

Onlar için de aynı şey variddir, aynı müta
lâaları tekrar ederim. 

BAŞKAN — Önergeleri okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerle hususi hasta

ne ve röntgen işlerinin ayrı bir rejime tâbi tu
tulması için bu maddenin Komisyona tevdiini 
arz ve teklif ederim. 

Mardin Milletvekili 
Dr. Aziz Uras 

14 . IV . 1949 
Yüksek Başkanlığa 

Sözle açıkladığını gibi 65 nci maddede 
(Hususi hastanelerden vergi alınmaz) cümlesi
nin ilâvesini, 

Ve ikinci fıkradan (Hususi hastane) kelime
sinin çıkarılmasını teklif ediyorum. 

Ankara Milletvekili 
Dr. A. Selğil 

1949 O : 2 
NİYAZİ AKSU (Antalya) — Ben de bir tak

rir vermiştim, onu geri alıyorum. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Takrirleri tekrar okutuyorum. 

(Dr. Aziz Uras (Mardin)'in önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Maddenin komisyona iadesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Dr. Ahmet Selgil (Ankara)'in önergesi tek
rar okundu.) 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Önerge reddolunmuştur. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymet
lerin satışından, hisselerin devir ve temlikin

den doğan kazançlar 
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Gayrimen

kullerin ve hakların, menkul kıymetlerin satı-
şıdau, iştirak hissesinin devir ve Temlikinden 
doğan kazançlar şunlardır:' 

1. Satmalımın veya inşa edilen gayrimen
kullerin ve aynı hakların hastalık, ikametgâh 
nakli ve işin tasfiyesi gibi sebepler haricinde 
alım ve inşa tarihlerinden itibaren iki sene 
içinde satılmaları halinde elde edilen ve bir 
takvim yılı zarfında 5 000 lirayı aşan kazançlar; 

2. Satın alınan menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden itibaren bir sene içinde veya ikti
saptan evvel satılmaları halinde elde edilen 
bir takvim yılı zarfında 2 000 lirayı aşan ka
zançlar ; 

?>. Her ne suretle olursa olsun (İmtiyaz, 
ihtira, telif, işletme ve ticaret unvanı, alâmeti 
farika gibi) edebî, sınai ve ticari hakların sa
tışından. devir ve temlikinden elde edilen ve 
bir takvim yılı içinde 5 000 lirayı aşan kazanç
lar; 

4. Bir iştirak hissesinin veya ticari kazan
cı bilanço esasına göre tesbit edilen bir işlet
menin faaliyetini durdurduktan sonra, tama
men veya kısmen satılmasından veya devir ve 
temlikinden temin edilen kazançlar. 

Safi kazanç, satış veya devir ve temlik be
dellerinden bunların maliyet kıymetleriyle satış 
dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde ka
lan masrafların tenzili ile bulunur. Maliyeti 
tesbit edilemiyen gayrimenkuller için maliyet 
kıymeti yerine vergi değeri, ticari kazancı bi-
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lânço esasına göre tesbit edilen işletmelerde 
maliyet kıymeti yerine son bilançoda yazılı de
ğerler esas tutulur. 

Gayrimenkullerin ve menkul kıymetlerin 
alım, inşa ve satış ınuanıeleleriyle devamlı ola
rak uğraşanların bu işlerinden elde ettikleri 
kazançlarla faaliyetine devanı eden bir işlet
menin bilançosuna dâhil gayrimenkullerin, hak
ların, menkul kıymetlerin, işletme ve iştirak 
hisselerinin satılmasından veya devir ve tem
likinden elde edilen kazançlar ticari kazanç 
sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki 
hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN -
Kabul edenler. 
bul edilmiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmivenler... Madde ka-

Ârızi 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 
alman her türlü paralar ve menfaatler; 

3. 500 lirayı aşan peştemallıklar. 
Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekil

de tesbit olunur: 
1. Alını, satım işlerinde : Malın satış bede

linden maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapı
lan masraflar indirilir; 

2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde: 
Tavassut veya hizmet mukabilinde alınan para
lardan veya menfaat değerlerinden bu iş dolayı
siyle yapılan masraflar indirilir; 

3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alman paralar ile aymların ve elde edilen men
faatlerin değerleri peştemallıklarııı tutarları, 
bunların safi miktarı sayılır; 

4. Dar mükellefiyete tâbi olanların yabancı 
memleketlere arızi olarak yaptıkları nakliyat iş
lerinde elde ettikleri kazançlar 44 ncü maddede
ki esaslar dâhilinde tesbit edilin*. 

BAŞKAN -
Kabul edenler. 
bul edilmiştir 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul etmiyenler... Madde ka-

1949 O : 2 
DÖRDÜNCÜ KISIM 

Verginin tarhı 

Birinci Bölüm 
Beyan esası 

Beyan esası 
ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — Hilâfına 

hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya 
vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. 
(Vakit geldi sesleri). 

BAŞKAN — Vakit, saat sekizde geliyor. 
Madde hakkında söz ist iyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyen-
ler... Madde kabul olunmuştur. 

Beyanname çeşitleri 
ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Gelir 

Vergisi beyanları : 
1. Yıllık; 
2. Muhtasar; 
3. Münferit; 
Beyanname ile yapılır. 
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. 

(ielirin takvim yılının muayyen bir devresi
ne taallûk etmesi, beyannamenin yıllık vasfını 
değiştirmez. 

2. Muhtasar beyanname, iş verenler veya 
vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından 
kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu 
olarak Vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. 

3. Münferit beyanname dar mükellefiyete 
tâbi olanların 66 ve 67 nci maddelerde yazılı ka
zançlarının vergilendirilmesine mahsustur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
yüksek oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
mivenler... Madde kabul olunmuştur. 

İkinci Bölüm 
Gelirin toplanması ve yıllık beyanname 

Gelirin toplanması, 
YETMİŞİNCİ MADDE — Mükellefler, ikin

ci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı 
içinde elde ettikleri kazanç ve iratları bir araya 
getirerek yıllık beyannamelerinde toplamaya 
mecburdurlar. 
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yok. Maddeyi İstisna hadleri içinde kalan gelirler için be

yanname verilmez. 
Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç, ve 

iratlar : 
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapları

na intikal ettirdiği yılda; 
• 2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilıniyen 

hallerde, -mükellefin bunlara tasarruf edebildiği 
yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 
BAŞKAN —. Söz istiyen yoktur. Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Madde kabul olunmuştur. 

Toplama yapılmıyan haller 
YETMİŞ BÎRÎNCt MADDE — Aşağıda ya

zılı 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; 
3. Menkul sermaye iradından; 
4. Gayrimenkullerin, hakların, menkul kıy

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

5. Arızi kazançlardan; veya bunların bir
kaçından ibaret ise. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

ihtiyari toplama 
YETMİŞ IKÎNCI MADDE — Limitet şir

ket ortaklarının kâr hisseleri hariç olmak üze
re, gelirleri sadece vergi tevkifatına tâbi olan 
ve 2 500 lirayı aşmıyan menkul sermaye iradın
dan veya bu iratla birlikte 71 nci maddenin (A) 
fıkrasında yazılı unsurlardan, ibaret olan mü
kellefler için gelirini yıllık beyannamede top
lamak ihtiyaridir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 

oyunuza sunuyorum : Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Zararların kârlara takas ve mahsubu 
YETMİŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Gelirin top

lanmasından, gelir kaynaklarının bir kısmından 
hâsıl olan zararlar (66 ncı maddenin 1 ve 2 nu
maralarında yazılı muamelelerden doğanlar ha
riç), diğer kaynakların kazanç ve iratları ile 
mahsup edilir.. 

Bu mahsup neticesinde kapatılmıyan zarar 
kısmı ertesi senenin gelirinden, bu da yetmedi
ği takdirde daha ertesi senenin gelirinden indi
rilir. İki sene arka arkaya yapılan mahsuplar
dan sonra kalan zarar bakiyesi mütaakıp yılla
ra naklolunmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum : Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

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

beyanname ile bildirilen gelirlerden aşağıdaki 
indirimler yapılabilir: 

1. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük ço
cuklarına ait hayat, sakatlık, hastalık, analık, 
doğum, tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri 
(İler sigortalı için yılda 200 lirayı aşmamak, 
gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olmak, be
yannameye alınmış ücretler varsa bunların safi 
miktarlarının hesaplanması sırasında .ayrıca in
dirilmemiş bulunmak şartlariyle; eşlerin ve ço
cukların 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 hadim cemiyetlere 
makbuz mukabilinde yapılan teberru ve ianeler 
(Yıllık gelirin c/c 5 ini aşmamak şartiyle) ; 

AHMED VEZlROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Vaktimiz tamam. Yarma bırakalım. Bu mad
dede söz istiyorum. 

BAŞKAN — O halde bu maddede kalıyoruz. 
Arkadaş söz istedi. Yarın saat 34 te toplanmak 
üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20 

*>&<* 

T. B. M. M. Basımevi 


