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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZET* . 

Ataklı Mucip ve Tunçkanat Haydar'm, 4273 
sayılı Subaylar Heyetine mahsus Terfi Kanu
nuna geçici bir madde ilâvesine dair kanun tek
lifi görüşüldü ve kanun kabul edildi. 

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi hakkındaki 
kanun tasarısı görüşüldü ve kanun kabul olun
du. 

Birleşime son verildi. 

Başkan Divan Kâtibi 
Suphi Gürsoytrak Karavelioğlu Kâmil 

Divan Kâtibi 
Özkaya Mehmet Şükran 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati: 10,30 

BAŞKAN — Küçük Sami 
KÂTİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil 

BAŞKAN — Nisap vardır, Celseyi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

i, — Aksoyoğlu Refet'in, Millî Birlik Komi
tesince Temsilciler Meclisine seçilecek üyelerin 
Kurucu Meclis teşekkül ettikten sonra da seçile
bileceği ve bu hususta her hangi bir tefsire lü
zum olmadığı konusunda İlim Heyetiyle temas 
ve incelemelerin neticesi 

BAŞKAN — Şimdi yapılan özel toplantıda 
Temsilciler Meclisine seçilecek üyeler için en geç 
on beş gün içinde seçilmesi esası 157 sayılı Ka
nunun âmir hükmüdür. Buna Devlet Başkanının 
on ve Millî Birlik Komitesinin kontenjanı on se
kiz dâhil midir, hususunun tezekkürü ve bir tef
sir kararma mahal olup olmıyacağı vazifesi ar
kadaşımız Refet Afcsoyoğlu'na verilmişti. 

Arkadaşların yapmış oldukları özel toplan
tıda alınmış olan karar üzerindeki çalışmaları 
arz edecektir. 

Buyurun Refet Bey. 
AKSOYOĞLU REFET — Efendim, ben 

böyle bir tefsir kararına ihtiyaç olup olmadığı
nı tesbit etmek için, Kurucu Meelis kanun tasa* 
rısmı hazılıyan îlim Heyeti ile temas ettim. Bu 
tasarıda îlim Heyetinin düşündüğü bilhassa 
üzerinde durarak düşündüğü, Temsilciler Mec
lisi seçildikten sonra, muhtelif teşekküllerden, 
Meclise girmesi icabeden fakat giremiyen kıy
metli ve kaliteli insanların Meclise girebilmesi-
dir. Bunun için Devlet Başkanına ve Millî Bir
lik Komitesine verilen kontenjanlann seçimi 
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zamanla takyid edilmemiştir. Millî Birlik Ko
mitesi bunları Temsilciler Meclisi teşekkül et
meden seçebileceği gibi, yukarıda izah edilen 
sebepler dolayısiyle Temsilciler Meclisi teşek
kül ettikten sonra da seçebilir. Esasen bunu 
temin için, karşısına bir tarih konmamıştır. 
Onun için yeni bir tefsir kararma ihtiyaç yok-, 
tur. 

BAŞKAN — Şu hale göre arkadaşımıza 
verdiğimiz vazife bunun bir tefsir kararma 
ihtiyaç olup olmadığım tatbik etmek mahiye
tinde idi. Arkadaşımız tetkiklerini yapmış ve 
sizlere arzetti. Yaptığı tetkikata göre bir tefsir 
kararına lüzum yoktur. Komite hiç bir tarihle 
mukayyet değildir. Temsilciler Meclisinin top
lanacağı güne kadar seçebileceği gibi, ondan 
sonra da seçme yetkisine haizdir. Kanunda 
tarih zikredilmemiştir. 

Başka konuşmak istiyen arkadaş var mı? 
Yok... 

AKSOYO&LU REFET — İkinci bir vazi
fe verilmişti. Onu da arzedeyim. 

2. — Yurdakuler Muzaffer ve Kaplan Kad-
H'nin, Emir eri tazminat kanunu teklifi, Güven
lik ve İktisat komisyonları raporları (2/96) 

BAŞKAN — Hizmet erleri hakmdaki kanun 
burada konuşuldu. Fakat mütaakıben arka
daşların şifahi müracaatları üzerine, kanun 
Devjet Başkanına arzedilmeden, tasdik ettiril
meden tekrar tetkik edilmesine komitemizce ka
rar verildi. Bunun üzerine yine Refet Aksoy-
oğlu arkadaşımıza o günkü konuşmalarda beli
ren kanaate göre yeniden maddelerin tetkiki ve 
tesbiti vazifesi verilmiş bulunuyordu. Şimdi 
müsaadenizle maddeleri okunsun. 

Hizmet ve seyis erleri hakkında Kanun 

MADDE 1. — Teğmenden mareşale '(büyük 
amirale) kadar her subaya 'barışta ve savaşta 
birer hizmet eri verilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince hiz
met eri almak hakkını (haiz olan subaylardan, 
hizmet eri kullamimıyacak bölgelerde bulunan
lara, bu .(haklarına karşılık her ay peşin 'olarak 
(200) lira, hizmet eri tazminatı ödenir. 

Hanigi mahrumiyet bölgelerinde hizmet eri 
kullanılabileceği, >her malî yıl başında Genel
kurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Ku-
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mandanlığınm teklifleri üzenine Millî Savunma 
ve İçişleri Bakanlıklarınca müştereken tâyin ve 
tevhit olunur. Bu bölgelerdeki subaylar hiz
met eri kullanmaya devam ederler, Ibnnlara ay
rıca 'hizmet eri tazminatı ödenmez. 

Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak 
istemiyen subaylara, malî yılbaşından evvel di
lekçe ile müracaat ettikleri takdirde hazmet eri 
tazminatı aynen ödenir. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin son kısmını 
arkadaşımız size arz edecektir. Kanunun tümü 
kabul edilmiş, maddeler hakkında müzakereyi 
açıyorum. 

ATAKLI MUCİP - - Ben okunan maddeye 
bir kelime ilâvesini istiyeceğim. «diğer bölgeler
de arzu eden subaylara» şeklinde olmasını is
tiyorum. 

ERSÜ VEHBÎ — Kanun malî sene başın
dan itibaren mer'i olacağına göre arada birkaç1 

aylık bir boşluk kalmaktadır. Bu boşluğu nasıl 
kapatacağız? 

AKSOYOĞLTJ REFET — Malî sene basından 
itibaren bunun ilk tatbikatı olacaktır. Tatbika
ta geçildiğinde yürürlüğü belli olacak o zaman 
bir seneve ait kısım belli olacaktır. 

ERSÜ VEHBÎ — Tahsisatı mevcut mu? Ka
nun neşir tarihinde mer'i olacaktır. 31 Aralık
tan itibaren yürürlükte olan kanun hükmüne 
göre (hizmet erini alacaklar belli değildir ama, 
Genelkurmay Başkanı bunu belli edecek fa'kat 
diğerleri hizmet eri karşılığı parayı alacaklar
dır. Hüküm sarihtir 31 Aralıkta yürürlüŞe gir
dikten sonra, Ocak ayından itibaren 200 lirayı 
her subay (hak etmiş addolunacaktır. Bu kanuni 
bir haktır. Bu hususu geçici bir madde ile 
teminat altına almak lâzımdır. Çünkü Genel
kurmaya yetki tanınıyor. Ya kanunun yürür
lük tarihini değiştirmek ya da geçici bir mad
de ilâve etmek: lâzımdır. 

AKSOYOĞLU REFET — Geçici maddeye 
lüzum yoktur. Genelkurmay Başkanlığı evvelâ 
bu mahrumiyet bölgelerini tesb.it edecektir. 
Bordrolar stonradan yapılabilir. 

0EDEÛ3IÎ EMAKÜLLAH — Mucip Ataklı 
Albayımın teklifine iştirak ediyorum. Yalnız: 
tatbikatta bâzı güçlükler doğacaktır. Mahrumi
yet bölgelerinde de istiyen subaylar emir eri ye
rine tazminat •alabilmelidirler. Bu, «malî yılba
şından itibaren bir sene içinde, emir eri yerine 
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tazminat istiyenler, ismini yazdırabilir» şeklin
de olursa daha iyi olur. 

AKSOYOĞLU REFET — Efendim, bu tek-
life ben de iştirak ederim. Gayet tabiî, istiyen
ler dersek olur. Emanullah Beyin dediği gibi 
ifade etmek doğrudur. 

BAŞKAN — Metni bir daha okurmusunuz, 
arkadaşlar dinlesin. 

AKSOYOĞLU REFET — Hangi mahrumi
yet bölgelerinde hizmet eri kullanılabileceği, her 
malî yıl başında Genelkurmay Başkanlığı ve 
Jandarma Genel Kumandanlığının teklifleri 
üzerine Millî Savunma ve içişleri Bakanlıkların
ca müştereken tâyin ve tes'bit olunur. Bu böl
gelerdeki subaylar hizmet eri kullanmaya de
vam ederler, bunlara ayrıca ıhizmet eri tazmina
tı ödenmez. 

Ancak bu bölgelerde hizmet eri kullanmak 
istiyen subaylara, malî yıl başından evvel di
lekçe ile müracaat ettikleri takdirde hizmet eri 
tazminatı avnen ödenir. 

ERSÜ VEHBÎ — Bütçeye esas olacağı için 
burava bir kayıt koymak lâzımdır. Meselâ 31 
Aralık tarihine kadar bildirilir şeklinde bir ka
yıt olmalıdır. 

ATAKLI MUCÎP — Bu bahsedilen hususu 
burava koymaya lüzum yoktur. Genelkurmaya 
ve Millî Savunma Bakanlığına bildirilir. Tatbi
kat böyle olur. Kanunda yer alması uygun de
ğildir. 

KARAVELÎOttLU KÂMÎL — Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN —• Son şekli ile, mahrumiyet böl
gelerinde hizmet eri yerine tahsisat alabilir 
kavdı ile bu maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabnl edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Benim teklifimi oylama
dınız. 

ADNAN BAŞER — Kanunda bütçede ak
tarma yapmaya salâhiyet var. Zaten Millî 
Savunma, Bakanlığında 15 milyon liralık: fazla 
tahssiat var. Onun için başka tahsisat düşün
müyoruz. Kanun böylece kabul edilmiş oluyor. 

3. — Gelir Vergisi kanunu tasarısı ve îlrti 
sat Komisyonu raporu (1/148, 1/157) (1) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, 281 sayılı Gelir 

(1) 181 8. Sayılı oasmdyazı tutanağın so-
nundadtr, 
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Vergisi Kanununu müzakereye başlıyoruz. Bu 
kanunun, sene sonu olması itibariyle çıkarılması 
zarureti vardır. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Vergi kanunla
rından 205 sayılı daha evvel gelmiş ve hazırlan
mıştır. Bir mahzur yok ise, evvelâ 205 numa
ralı Kanun tasarısının gündeme alınmasını tek
lif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta sözcü arkadaşımıza 
söz veriyorum. 

ADNAN BAŞER — 205 numaralı kanun ta
sarısı Vergi Kanunu değildir. Bütün vergiler 
hakkında, bunların tatbikatına ait usul kanu
nudur. Bu kanunda bâzı hatalar olmuştur, bu 
hataların tashihleri yapılmamıştır. Yanlışlıklar 
çoktur. Yeniden bastırılıp dağıtılacaktır. 

BAŞKAN — Tatmin edildiniz mi? 
ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Kanunların 

mühim olup olmaması bakımından ziyade 205 
numaralı kanun tasarısı için hazırlanmıştım. 
Yeni gelen bu kanunu lâyıkı veçhile incelemek 
fırsatını bulamadım. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususta izahat ve
recektir. Malî yıl mülâhazası ile bunun çıkması 
diğerinin sonraya kalması mümkündür.. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Usuli bir iş ol 
duğu için rica ettim, öbürü daha evvel gelmiş 
idi, bu, ondan sonra geldi. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim; bir 
buçuk ay evvel, Kurucu Meclise kadar hangi 
kanunları çıkarmamız lâzımgeldiği hakkında 
müzakere ettiğimizde bana vergi ıslahatı hak
kındaki kanunları getirme hakkında vazife ve
rilmişti. Bu sırada bu kanunlar için hükümette 
hazırlıklar bitmek üzere idi. Bu işleri öne al
dık. Memleketin en tanınmış vergicilerini bir 
komisyon halinde topladık. Bu komisyon, bizim 
Masraf Komisyonu ve Maliye Bakanlığı Komis
yonu ile Komitenin çalışmalarına muvazi bir 
şekilde gece gündüz çalışarak bu kanunları ha
zırladılar ve huzurunuza getirdiler. Bu tasarı
ya emeği geçenler de buradadır. Danıştay 4 
ncü Daire Başkanı ismail Hakkı Ülkümen, 
İstanbul Defterdar Muavini Mübin Başar, Ma
liye Hesap Uzmanı Tarık Hatusil, Maliye He 
sap Uzmanı Gani Başman, Vergiler Temyiz Ko 
misyonu Başkanı Arif Arıkan, Hükümet Tem
silcisi Rifat özenç, Maliye Müfettişi Adnan 
Başer, Maliye Müfettişi Ahmet Tevfik Alpars-

4 -
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İan ve Hazine Genel Müdürlüğü Şube Müdürü 
Erhan Işıl Beyler. 

Bu arkadaşlarımız bu mevzuda memleketi
mizin en salahiyetli kimseleridir. Bizim ikti
sat Komisyonundan Adnan Beyi, Erhan Be
yi ve Ahmet Tevfik Beyi tanırsınız. 

Şimdi, iki hükümet teklifi vardır. Bizim hu
susi Vergi Komisyonumuz bu iki hükümet tek
lifini aldı bir tasarı halinde, bir bütün kanun 
haline getirdi. Şimdi Türkiye'de tatbik edile
cek Gelir Vergisi Kanunu huzurunuzda bir bü
tün halindedir. Tasarı 125 maddedir ve bölüm
ler halindedir. Kanun tadil edilen maddelerle 
edilmiyen maddeleri ihtiva etmektedir. Arif 
Arıkan vergi mevzuunda senelerden beri emek 
sarf etmiş bir arkadaşımızdır. Şimdi bu tasarı
nın bir esas maddeleri, bir de usul maddeleri 
vardır. Usul bakımından ,feen şunu teklif ediyo 
rum. Esas bölümleri müzakere edelim bir pren
sip kararma varalım. Prensip kararma varama
dığımız yerlerde komisyondan izahat alalım. 
Evvelâ bir prensip kararı alalım ve ondan sonra 
usul maddelerinin oylamasına geçelim. 

BAŞKAN — Bu mevzuda konuşmayı açıyo
rum. Karavelioğlu'nun teklif etmiş olduğu mü
zakere usulünü oyunuza arz edeceğim. Bu usulü 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ERSÜ VEHBÎ — Kanunun başlığında Ku
rumlar Vergisine ait tadillerden bahsediyor. 
Dün çıkardığımız bir kanun vardı. Bunların 
o kanunun içinde yer alması uygun değil midir? 
Buraya niçin konmuştur? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, 
şimdi müzakereye esas olan kısım; Gelir Ver
gisi Kanunu, 95 nci sayfada, hükümet teklifi
dir. 

Başlığı «Gelir Vergisi Kanunudur.» 
Bu kanunun birinci bölümü iki maddeden 

ibarettir. Eski Gelir Vergisi Kanununda aynen-
dir, yalnız bir paragraf, bir fıkra girmiştir. 
Bu da esaslı bir prensip, meselesi değildir. Ama 
başka bir bölümünde prensip meselesi vardır. 
Bölüm bölüm ilerliyerek, yenilikler olduğunda 
komisyon izahat verecektir. O bakımdan arkadaş
larımızın yenilikler hakkında endişeleri bertaraf 
edilecektir. 

Kanunun esası 125 maddeden ibarettir. 100 
maddesi esasen yürürlükte olan maddedir, 25 
tanesinde ufak tefek değişiklikleri ihtiva ediyor, 
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arz ettiğim gibi birçokları yeni maddeler de
ğildir, on seneden beri tatbik edilegelmekte olan 
maddelerdir. 

YILDIZ AHMET — Müzakerelerin süratle 
cereyanı bakımından değişen maddeler hakkında 
müzakere açılsın, değişmiyen maddeler hakkın
da münakaşa olmasın. 

BAŞKAN — Takdim o şekilde yapılacaktır. 
KARAMAN SUPHİ — Efendim, bu kanun 

tümünde ne gibi değişiklikler yapılmıştır ibu 
hususta izahat rica ediyorum. 

ARÎP ARIKAN — Vergide umumiyet ve 
eşitlik esastır. Halen mer'i olan kanunda, zirai 
kazançlar ve esnaf muaflığı dolayısiyle umumîlik 
ve eşitlik prensibi ihlâl edilmiş durumdadır. Bu 
Kanunla bu iki müesseseyi getirmiş bulunuyo
ruz. Bu zamana kadar bu iki müessesenin ademi 
mevcudiyeti vergi kontrol sistemini aksatmakta 
idi. 

Bizim Gelir Vergisi Kanunumuz vergi tekni
ğinde diskirimkıasyon esasını kabul etmemiştir. 
Bunun en mühim misali ücretlerdir. Ücretler 
en zayıf gelirdir. Diğer memleketlerde bun
ların diğerlerinden tefrik edilmesi ve hafif bir 
vergiye tâbi tutulması esastır. Getirdiğimiz tâ
dil teklifinde diskiriminaisyona doğru bir adım 
atmış bulunuyoruz. 

Zirai kazançlarla esnafın vergiye tâbi olma
sının kontrola imkân verecek kolaylıkları ihtiva 
eden yeni mekanizmaları getiriyoruz. Uzun sene
lerden beri yıllık beyanname üzerinden Gelir 
Vergisi ödiyenleri servet beyan etmek mecbu
riyetini tahmil ediyoruz .Beyanname verildikten 
sonra takip edilecek ve bir tezayüd görülürse, 
gelir sağlıyacak servetindeki fazlalık gelir sayı
lacak ve vergiye tâbi tutulacaktır. 

Diğer bir müessese de gider müessesesidir. Hü
kümet ve Komisyon olarak bu işleri bir adaletli 
şekle getirmeyi tercih ettik. Yine diskiriminatla 
alâkalı bir hüküm olarak vergi nispetlerinde, az 
gelirli vatandaşlarda talbbik edilecek kısmın hafif
letilmesi, buna mukabil geliri yüksek olanların 
da vergisini bir parça yükseltmek suretiyle bir 
ayarlama yoluna gittik. Bu müspet veya menfi 
devlet hazinesine tesir edecektir. Hazinenin bun
da zararı olmıyacak netice lehine olacaktır. Ta
sarının ana hatları bunlardır. Bir hususu daha 
arz edeyim. 

Emekli maaşlarından, hükümet 400 liraya ka
dar olanlardan vergi alınmaması ve bundan yu-
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karı olan kısmı vergiye tâıbi tutmuştu. Biz emek
li maaşlarının tamamını bu vergiden müstesna 
tutma yoluna gittik. Bu suretle hazine kaybı 3 
milyon liradır. Biz 3 milyon tutan bu verginin 
alınmasını uygun gördük. Yani emekli maaş
larını malûl, dul yetim maaşları hepsi dâlhil ver
giden muaf tuttuk. 

•BAŞKAN — Sual sormak istiyenf... 
KAPLAN KADRİ — Umumîlik, basitlik, 

âdillik prensipleri sosyal ve iktisadi bünyeye 
uyan ve millî gelir ile mutabakatı esas almış ne
tice hesapları yapılmış mıdır! 

ARİF ARIK AN — Bunların üzerinde durul
du; mümkün olduğu kadar sosyal gayelerle 
•birlikte verginin verim imkânlarını sağlıyacak 
tedbirler nazara alındı, metin bunlara göre tan
zim edildi. 

KAPLAN KADRÎ — Millî gelir ile .mutaba
kat hesapları yapılır mı? 

ARÎF ARIK AN — Bilhassa zirai gelirin ne 
•miktarından vergi temin edileceği hakkında yüz
de yüz katî bir rakam ifade edilem'ez. Bize verilen 
rakamlar Ziraat Bakanlığından gelmiştir. Bu ra
kamlara göre bu, bir tahmine dayanmaktadır. 
Onun için ilk senelerde bu verginin millî hasıla
daki nispeti az olacaktır, her vergide olduğu gi
bi, seneden seneye millî gelire nazara alınacak 
»bu vergilerin nispetleri artacaktır. 

BAŞKAN — Başka sual sormak istiyenf... 
KARAMAN SUPHl — Müzakerelerde sa

katlık oluyor. Karşılıklı suallerle konuşuluyor, 
kanunun tümü üzerinde konuşmuyoruz. Sual so
ruluyor. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen var 
mı? Buyurun Kadri bey. 

KAPLAN KADRÎ — Verilen izahata göre, 
tasarıda, vergide âdillik prensipi tatbik edilmiş, 
umumîlik prensipi tatlbik edilmiş, içtimaî bün
yeye uygunluğu ve millî gelir hesapları ile muka
yesenin de yapıldığı ifade edildi. Bu itibarla ta
sarı iyi hazırlanmış bir tasarıdır. Kanunun mü
zakere edilmesinde fayda mülâhaza ediyorum. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, 27 Mayıs-, 
dan bu yana vergide bir reform yapılmasını hepi
miz istiyoruz. Bunu siyasi partilerin rey endişe
siyle yapamayacağını biliyoruz. Ancak aradan 
7 ay geçti. Bu tasarı şu anda önümüze geldi. 
Yarın yürürlüğe girecek. 31 Aralık geliyor. 10 
Ocakta yürürlüğe girecek. Bu kadar mühim bir 
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mevzuun bir günde müzakere edilip kanunlaş
masının ilerde çok .büyük yanlışlıklara sebep 
olabileceğinden endişe etmekteyim. Bu bakımdan 
tasarının müzakere edilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim, kanunun müzakeresi
ne başlandı. Bundan sonra arkadaşlar maddeler 
üzerinde konuşup, rey verecekler. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Efendim, han
gi iktidar zamanında çıkarsa .çıksın Türkiye Cum
huriyetimin kanunudur ve efkârı umumiyece be
nimsenmiştir. Gelir Vergisi en ileri sistemdir. 
Esnaf muafiyetti kaldırılmalıdır. Bu kanun 125 
maddedir, 100 tane madde eski kanunun aynıdır. 
20 tanesinde bâzı ufak değişiklikler vardır. 5 
madde de yeniden hazırlanmıştır. Bu kanunu en 
güzel şekilde biz çıkarabiliriz. Yarın gelecek olan 
siyasi iktidarlar şu bu mülâhazalarla bu kanunu 
çıkaramazlar. BurayH -esnaf gelecek, tüccar gele
cek, ziraatçı gelecek bu da istenen şekilde çıkmı-
yaeafctır, âdil olmıyacaktır. iBıı kanunu Kurucu 
Meclise dahi bıraksak, o da yeniden tetkikle çı
karmaya çalışacaktır. Bu kanunun bir iki madde
sinde belki hata olabilir. O zaman 1215 madde
yi yapmaktansa bir iki maddesi değiştirilir. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Ben de Suphi 
beyin teklifine iştirak ediyorum. Zaten eskiden -
beri acele kanun •çıkarmanın aleyhindeyim. Bu 
hususu müteaddit defalar konuştuk. Bu kanun 
önümüze gelmiştir. Mükemmel bir kanundur. 
Burada, usul getiriyoruz. Acele kanun çıkarı 1-
ınaısmı biz tenkid ederdik, şimdi biz yapıyoruz. 
Geri bırakılması hakkındaki teklifi oya koyun, 
iben de geri bırakılmasını istiyorum. Bugün çık
maz da 3 - 4. .gün sonra çıkabilir. iGeçici bir mad
de koyarak bu kanun 31 Aralık 1960 tarihinden 
itibaren geçerlidir denilebilir. Bu yapılamaz mı? 

ADNAN BAŞEli — Kaptıkaçtı kanun getir
mekten, çıkarmaktan üzülüyoruz. Bundan evvel
ki kanunlar üzerinde komisyonumuz, Komiteye 
intikal, etmeden, bakanlıklarda bu kanunları ta-
kibetmek süratiyle, getirmiş ve maddelerinin 
üzerine eğilmek suretiyle esaslı çalışmalara başla-
miştır. Beyefendinin buyurduikları husus ise çdk 
yerindedir. Biz bu kanunu çıkarmak için 30 Ha
ziranda Şefik Soyuyüce Maliye Bakanlığına mü
racaat etmiş idi. En geç 30 Temmuzda Komite
de bulunacaktı demişlerdi. 30 Temmuzda gelme
di, tekrar gittik istedik. Komisyon halinde ça
lışarak getireceğimiz tasarılar mevcuttur. Bunlar 
teknik kanunlar olduğu için on beş gün sonra gön-

— @ — 
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dereeeğiz diye söz vermişlerdi. O zaman da on, 
onbeş gün atılmak suretiyle nihayet bakanlıktan 
geldi. İlk gününden itibaren vergi: kanununun 
tadili hususunda çalışmalarımız vardır. Fakat 
bu gibi teknik kanunların birçok maddelik kanun 
olması lâzımdır, nispetlere ait kısımlar cetvel ha
linde eklenir. Teşriî organ verginin adaleti ba
kımından üzerinde durur, ne nispetlerde alına
caktır ona bakar. Teknik kanunun müzakeresin
de; hükümler üzerinde durur. Gelir Vergisi üze
rinde müzakere toptan açılır, teferruata gidilmez. 
1950 de bu teklif edildi fakat siyasi iktidar ka
bul etmedi. Teşriî organa vergi meselesinde hâ
kim olacak husus, prensipleri vaz'etmektir. Kim
den vergi alınacak ve ne nispette alınacaktır, bu
nu tesbit etmektedir. 

Biz, getirdiğimiz yenilikleri arz ve izah et
tik. Verginin umumilik ve âdillik prensiplerini 
tahakkuk ettirmeye çalıştık. Takdir Yüksek He
yetinizindir. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, Gelir Ver
gisinin 400 milyonu sanat erbabından geri kala
nı da ücretlerden alınmaktadır. Türkiye'de 4,5 
milyar lira vardır. Bunun kazancını hesabedecek 
olursak, Gelir Vergisine mesnet olan ticari haya
tın 400 milyondan çok fazla vergi getirmesi lâ
zımdır. Bu olmadığına göre ben bu sistemin yan
lış olduğuna kaaniim. Böyle bir yanlış üzerine 
şimdi bu sistemi koymanın yanlış olduğuna kaa
niim. Toplantı nisabı bir bir düşüyor. Burada 
18 arkadaşın bulunması lâzımken burada 10-11 
e kadar düşüyor. Böyle bir havada bu kanun 
çıkmaz. Cemiyet bünyesinde açacağı rahneler bü
yüktür. Karavelioğlu'nun ifade ettikleri gibi ben 
bu kanuna teminat veriyorum sözüyle, kanunun 
açacağı rahneler kapanmaz. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Suphi Beyin 
temennisini temin edecek bir sistem yoktur. Dün
yadaki en iyi sistem budur. Suphi Beyin direk
tifleri, umumi hatları olarak teknisyenler cevap 
veremezse o zaman huzurunuza çıkmazdık. Kana
atimce en iyi vergiciler huzurunuzdadır. Bu ka
nun Kurucu Mecliste de çıkabilir. Bir kaptıkaç
tı yapmak istemiyoruz. Müzakere edelim, sonun
da tatmin olmazsanız yine tetkik ederiz. Ben şah
sa! çok .hayırlı bir iş yaptığımıza eminim. Konu
şalım, görüşelim hatalı bir işe sevk etmediğime 
kaaniim. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Efendim, usul 
hakkında konuşacağım. Bunun müzakeresine ka-
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rar verilmiştir. Bundan sonra müzakere edilip 
edilmemesi müzaköre edilmez. 

BAŞKAN — Müzakereye karar verilmiştir. 
IEBSÜ VEHBÎ — Efendim; kanunu tetkik 

eden Karavelioğlu arkadaşımız kendi bilgileri 
içinde oldukça mükemmel bir' kanun olduğunu 
söylediler. Sami Küçük arkadaşımızın da ifade 
ettiği husus üzerinde durmak suretiyle verginin 
üç milyar civarında olacağı ve devlet bütçesi üze
rine müessir olan bir vergi sistemi olduğu muhak
kaktır. 

İhtilâlden sonraki durumu da izah ettiler, se
beplerini bilirsiniz, bunun pisikolojik sebepler ol
duğunu arz etmek isterim. İktisat Komisyonu
nun ve gerekse onunla birlikte çalışan arkadaş
ların mükemmel sayılan bu tasarıda yardımları 
olmuştur. Bu kanun Kurucu Meclise kalsın der
sek, daha evvel çıkacak kanunlar vardır geri ka
lır. Bu takdirde Hazinenin 1961 senesinde müş
külât çekeceğini düşünmek lâzımdır. Binaena
leyh, esasen usule uygun olan bu kanunun müza
keresi işi gündeme alınmış, umumi hatları üze
rinde görüşülürken şalhsi fikirlerini söyliyerek 
'maddeleri bu şekilde tadil edebiliriz. Kanunun 
müzakeresine devam edilmesini arz ve teklif edi
yorum. 

YILDIZ AHMET — Efendim, arkadaşları
nı] n endişelerine katılıyorum. Ama bu kanun 
buraya gelinceye kadar büyük bir zaman kulla
nılmıştır. Bakanlık çok uzun tetkiklerden son
ra buraya havale etmiştir. Komisyonlarda iyice 
tetkik edilmiştir. Bu itibarla bir gün üzerinde 
düşünülmüş kanun değildir. Üzerinde ihtilâf 
olan maddeler tehir edilebilir. Ben müzakere
ye devam edilmesini teklif ediyorum. 

KAPLAN KADRÎ — Efendim, benim uz
laştırıcı bir teklifim var; mütehassıs arkadaşlar 
bu kanunla getirilen yenilikleri izah etsinler. 
Eski kanuna göre değişik hususları tasrih ve 
izah etsinler. Arkadaşlarımız tenvir edilmek 
istedikleri hususları sorsunlar. Bunlar teker te
ker cevaplandırılsın. Endişesi olan arkadaş
larımız, bunlar nelerdir, hassas noktalar ne
lerdir sorsunlar. Ondan sonra maddelere geçe
lim. 

BAŞKAN — Kadri Beyin teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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KAPLAN KADRÎ — Efendim, küçük es

naf dâvası vardır. Bunlar vergi yükünü kaldı
ramazlar. Ama bunların içinde öyle zümreler 
vardır ki, kendilerini küçük esnaf diye ka
mufle ederler ve vergiden kaçarlar. Eskisi ile 
yenisi arasında bir mukayese yapılabilir mi? 
Küçük esnaf daha fazla mı, yoksa daha az mı 
vergi ödiyecektir? 

RlFAT ÖZENE — Efendim, Gelir Kanu
nu 19'50 yılında kabul edildi. Ticaret ve sanat 
işleriyle iştigal eden küçük zümre Gelir Vergi
si Kanunu dışına çıkarılmıştır. Esnaf Vergi
si nâmı a l tnda bir vergiye tâbi tutulmuştur. 
1956 yılında çıkarılan ikinci bir kanunla, ver
ginin bir kısmını ödiyen mükellefler, esnaf 
tamamen vergi dışında bırakılmıştır. Vergi 
dışında bırakmak tam mânasiyle politik mülâ
hazalara müstenittir. Bu,,vergi dışında kalan es
nafın çoğu bu şekilde vergi d şmda kalmalarını 
kaDul etmemişlerdir. Şimdi ise Gelir Vergisi 
Kanununa tamamı (. uygulanacaktır. Ticaret ve 
sanayi işleriyle iştigal eden mükelleflerin tama
mının bu vergi bünyesi içinde bu vergiye tâbi 
tutulması, hakikaten vergi yükü, sıfırı yok 
olanlar hariç, tamamen vergi bünyesi içinde mü
talâa ve vergiye tabiye tâbi olan hak, adalet 
ve nasafet ve umumilik prensiplerine uygun ola
rak düşünmektedir. Getirmiş olduğumu/ yeni 
tasarı tamamen bu yönden ele alınmıştır. Ver
gi mevzuu içine alınması prensibi vaz edilirken 
vergiye faydası olmıyan, müşkülât tevlidede-
cek olan bir kısım seyyar esnaf tamamen vergi 
dış nda bırakılmıştır. Buna karşılık 300 bin ka
dar mükellefi mükellefiyet sistemi içerisine ala
caktır ve sistem içme alınmak suretiyle bir ta
raftan da bunlardan vergi alınacaktır. 

İkicisi; vergi mükellefleri olanlara açık ka
pı bırakmamak prensipidir ki, bu suıvtle vergi 
kaçakçılığı önlenecektir. Bunlar ikisi birakte 
mütalâa edilirse bütçeye inikası olacaktır, ve o 
derece tesiri olacaktır, liakam olarak ifade, et
meye imkân yoktur ama bilinen bir şey varsa 
1956 da Esnaf Verg'.si kaldırıldığı a ı rm gö
türü olarak alman bu vergiden dahi 35 - 40 
milyon lira almaktaydık. Şimdi esnaf dediği
miz zümrenin bir kısmım Gelir Vergisine tâbi 
tutuyoruz. Bir kısmından ise, defter tutacak 
kadar bir bilgiye sahibolmıyacakları düşünüle
rek, götürü usulü ile vergi alınacaktır. 
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KARAMAN SUPHİ — Efendim, asgari ge

çim indirimi üzerinde ne yapılmıştır ve bunun 
tatbikatı ne sağlıyacaktır ? 

ARİF ARIKAN — Efendim, asgari geçim 
indirimi bugün, 225 kuruştur. Eşine ve çocu
ğuna göre bu miktar değişmektedir. Yani art
maktadır. Biz yeni teklifimizde bunu 5 lira oıa-
rak getirdik. Yani 5 liradan başlıyor, eşine ve 
çocuğuna göre artıyor. Buna göre heyeti umu-
miyesi olarak Devlet Hazinesine giren paradan 
400 milyon lira bir azalma olacaktır. Asgari 
geçim miktarlarını derhal tatbik etmeyi uygun 
görmedik. Kademeli olarak intikal devresiyle 
tatbik edilmesini uygun gördük. İki sene bu 
miktarlar tatbik edilnıiyecek, ondan sonraki 
devrelerde yeni sisteme göre, biraz da düşük 
miktarlarda tatbik edilecek, mütaakıp devrede 
yeni miktarlara intikal edecektir. Böylece es
naf vergi içinde alınacak, hâsıla artışiyle, as
gari geçim hadlerine inmek kendiliğinden telâ
fi edilmiş olacaktır. 

Yalnız arkadaşımızın izahatına bir noktayı 
ilâve edeceğim. Bütün vatandaşlar ve hattâ bir 
kısım unvan sahibi şahıslar esnafın vergi dışı 
kalmasını kabul etmiyorlar. Bu hususta, bu 
mükellefleri vergi içine almak için bir adım 
atılmıştır. Esnaf Vergisi çıkmıştır. Fakat kanu
nun neşrini takiben bir ay içinde mesul şahıs-

j 1ar kanunu tatbik ettirmedi, J - 8 ay böylece 
i kaldı. Yeni bir tadil geldi. Esnafın muafiyet-
'< leri genişletilmek suretiyle, esnaf adedini çoğalt-
! makla adaletin icabettirdiği yolun tamamiyle 

kanunun tersine bir yola gidilmiş oldu. 
! Bu mevzuda şöyle feryadediliyordu; biz def-
1 ter tutamayız, bilemeyiz diyorlardı. Bunlar bu 

feryatlarında samimî değillerdi. Zira kendileri, 
; f eryadedenler; alacaklarının ve borçlarının he

saplarını mükemmel tutuyorlar, bize tutacak-
• lan defter de bundan daha mühim değildi. Sa

dece defter tutmamak için feryadediyorlardı. 
Bunları verginin içine almak en azından vergi 
adaletsizliği bertaraf edilmiş olacaktır, ve vergi 
veren kazanç sahiplerinin vergi kaçırma imkân
larını bertaraf ve kapıları kapatmış olacağız. 
Diğerleri de kazançları ile mütenasip bir vergi 
ödiyeceklerdir. Devletin hizmetine karşılıkv bir 
şeyler tediye etmiş olacaklardır. 

YILDIZ AHMET — Sosyal adaletin dağı
tılması yolunda muhakkak ki, vergi adaıeti 
esastır. 
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Bu arada vergi nispetlerinin kademelenmesi 

meselesi âzami nispet en mühim bir meseledir. 
Amerika'da vergi nispetlerinin kademelenme-
sinde âzami had yüzde 90 - 95 e kadar çıktığı 
bir vakıadır. Şimdiye kadar her memlekette te
sir ve nüfuzunu hissettirecek büyük sermaye 
ve kazançlarda bu nispet çok yukarı çıkmakta
dır. Şimdi bizdeki kademelenmenin durumunu 
birkaç rakamla izah edebilir mi? Bu ne derece
ye kadar tahakkuk etti?. 

TARIK HATUSÎL — Efendim, bu nispetler 
eskiden % 15 ten başlar % 60 a kadar çıkar
dı. Bugün, şu kanun tasarısında yapılmış olan 
operasyonla asgari had % 10 a indirilmiş, âza
mi had ise % 70 e çıkarılmıştır. 

Bu kanunla getirilen yenilikler önümüzdeki 
yıl bütçesine yani 1961 bütçesine tesir etmiye-
cektir. 1961 yılında bu yeniliklerin neticesi gö-
rülmiyecektir. 196(2 yılında tatbik edilecektir. 
Ancak bu kanun çıktıktan sonra, yürürlüğe 
girmesi ile yarından itibaren mükellefler defter 
tutmaya başlıyaeaktır. Fakat vergi hâsılatını 
artırması bakımından 1961 yılında bir neticesi 
olmıyacaktır. Eski tarifeye göre 20 bin liraya 
kadar olan gelirler eskiye nazaran hafifliye-
cektir. 20 bin liradan yukarı olan kısmı da bu
günküne nazaran artacaktır. 

ÇELEBİ EMANULLAII — Efendim, âdil 
vergi sistemine tamamen taraftarını. Ben size 
bir misal vereceğim. 

Benim istanbul'da Kapalıçarşıda akraba ve 
dostlarım var. Bunlar yaptıkları vergi kaçakçı
lığını kendiliğinden itiraf ediyorlar. Kendili
ğinden itiraf ettiklerine göre, eğer bunlar, ver
gilerini tam olarak vermiş olsalar, belki Devlet 
bütçesinin yarısını karşılarmış. Şöyle ki, biz 
diyorlar, muhtelif atelyelere iş ısmarlarız. 60 - 70 
bilezik imal edilir, faturasiyle tezgâhımıza ko
yarız. Sonraki imalât için artık fatura almayız. 
Her satışımız artık o fatura ile olur. Başkaca 
fatura olmadığı için mal satışı da gözükmez, 
vergimiz de o ilk fatura üzerinden hesaplanır. 

Arkadaşlarım, bu sadece bir meslekin işidir. 
Eğer bu gibi vergi kaçakçılığına mâni olabilir
sek ben de tahmin ediyorum ki, Devlet geliri 
yarıdan fazla artabilir. 

ÎSMAÎL HAKKI ÜLKMEN — Müsaade 
eder misiniz? Bugün Vergi Usul Kanunumuz-
daki hükümler bu tasarı ile biraz daha genişle-
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ülmiştir. Fatura almıyan veya vermiyen esnaf 
hakkındaki cezalar bir miktar şiddetlendirilmiş 
bulunmaktadır. Buna rağmen faturaların alınıp 
alınmaması için dahi bu kâfi değildir. Memle
ketin bütün fertleri mevcut kanuni mevzuaûn 
aleyhine iş görmek yolunu tercih ederlerse bu
nu ceza ile de önlemeye imkân yoktur. Burada 
hakikati arz etmek isterim; bu tasarı çıktıktan 
sonra buyurduğunuz mevzular gene devam ede
cek, gidecektir. Maliye tesbit edebildiği, elin
den geldiği kadar cezayı vermekte ve vergiyji 
almakta devam edecektir, ama bu, mevcut du
rumu değiştiremiyecek, bu durumun devamına 
mâni olamıyacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakere 
takriri var, reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... KaJbul edilmiştir. 

Birici Kısım 
Mükellefiyet 

Birinci Bölüm 

Verginin mevzuu 
Mevzu. 
MADDE 1. — Gerçek kişilerin gelirleri (Ge

lir Vergisi) ne tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin 
bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve irat
ların safi tutarıdır. 

Gelirin unsurları. 

MADDE 2. — Gelire giren kazanç ve irat
lar şunlardır: 

1. Ticari kazançlar; 
2. Zirai kazançlar; 
3. ücretler; ' 
4. Serbest meslek kazançları; 
5. Gayrimenkul sermaye iratları; 
6. Menkul sermaye iratları; 
7. Sair kazanç ve iratlar. 

Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yu
karıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde 
gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. 

BAŞKAN — Efendim, birinci maddede hiç
bir değişiklik yok. ikinci maddeler hakkında 
konuşacak var mı ? Yok. O halde birinci ve ikin
ci maddeleri reylerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci bölüme gelmiş bulunuyoruz. Burada
ki maddeleri bir kere okuyalım. 
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ikinci Bölüm 

Tam mükellefiyet 
Mükellefler 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı gerçek kişiler 
Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç 
ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. 

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

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

Türkiye 'de yerleşme 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı kimseler Tür
kiye'de yerleşmiş sayılır: 

1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar 
(İkametgâh, Kanunu Medeninin 19 neu ve mü-
taakıp maddelerinde yazılı olan yerlerdir.); 

2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de de
vamlı olarak altı aydan fazla ikamet edenler 
(geçici ayrılmalar Türkiye'de ikamet süresini 
kesmez.) 

Yerleşme sayılan haller 

MADDE 5. — Aşağıda yazılı yabancılar 
memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Tür
kiye'de yerleşmiş sayılmazlar: 

1. Belli ve geçici görev ve iş için Türkiye'
ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, me
murlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumla
rı bunlara benziyen diğer kimselerle tahsil veya 
tedavi veya istirahat veya seyahat maksadiyle 
gelenler; 

2. Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gi
bi elde olmıyan sebeplerle Türkiye'de alıkonul
muş veya kalmış olanlar. 

ARİF ARIKAN — Efendim, bu 3, 4, 5 nci 
maddelerde hiç bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — 3, 4 ve 5 nci maddeleri reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler...Kabul edilmiştir. 

Üçüncü bölüme geçiyoruz. 

Üçüncü Bölüm 

Dar mükellefiyet 
Mükellefler ve mevzuu. 

MADDE 6. — Türkiye'de yerleşmiş olmıyan 
gerçek kişiler, sadece Türkiye'de elde ettikleri 
kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. 
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Şu kadar ki, mevduat faizleri ile menkul kıymet 
satışından doğan kazançlar Türkiye'de elde 
edilmiş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna alın
maz. 

ARİF ARIKAN — Bu bölümde altıncı mad
dede hiçbir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, bu 6 nci maddede hiç
bir değişiklik olmadığı ifade edildi. Maddeyi bu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi 
MADDE 7. — Dar mükellefiyete tâbi kimse

ler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde 
edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olunur: 

1. Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Tür-
ikiye'de bulunması, Türkiye'de bulunmadığı hal
lerde Türkiye'de iş yerinin olması veya daimî 
temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde 
veya bu temsilci vasıtasiyle veya bizzat yapılan 
işlerden doğması (Bu şartları haiz olsalar dahi 
iş merkezi Türkiye'de bıüunmıyanlard&n merkez
leri hesabına ihracedilmek üzere Türkiye'de sa-
tınaldıMarı veya imal ettikleri malları Türkiye'
de satmaksTzın yabancı memleketlere gönderen
lerin bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de 
elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satı
cının Türkiye'de olması veya satış akdinin Tür
kiye'de inikat eylemesidir. İş merkezinden mak
sat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil top
landığı ve idare edildiği merkezdir.); 

2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin 
Türkiye'de icra edilmesi; 

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

mekte olması ve Türkiye'de değerlendirilmesi; 
b) Türkiye'de. kâin müessese] erin idare mec

lisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye 
memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikramiye, te
mettü hissesi ve benzerlerinin Türkiye'de değer
lendirilmesi; 

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

'5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayri
menkulun Türkiye'de bulunması veya bu mahi
yetteki hakların Türkiye'de kullanılması; 

6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin 
Türkiye'de yaıtırılmış olması; 
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i tiyen?.. Yek... Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yalnız ben -bilhassa Hükümet ve komisyon ar

kadaşlarımızdan madde hakkında sözleri bulun
dukça işaret etmeleri ve fikirlerini beyan eyleme
lerini rica ediyorum. 

IİSMAİL HAKKI ÜLKMEN — Efendim, o 
halde geçmiş Ibir madde hakkında maruzatta bu
lunmama müsaade eder misiniz? 
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7. Sair kazanç ve iratlarda: Bu kazanç veya 

iratları doğuran işin veya muamelenin Türkiye'
de ifa edilmesi ve Türkiye'de değerlendirilmesi; 

(Bu maddenin 3 neü, 4 neü ve 7 nci bentlerin
de sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödeme
nin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı 
memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödiyenin veya 
nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına in
tikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

ARÎF ARIKAN — Efendim, müsaadenizle 
şunu arz edeyim; bu 7 nci maddedeki değişikliğin 
birisi ifadeye, diğeri usule taallûk ediyor. İfade 
olarak, metne daha vuzuh verilmiş oluyor. Usul 
olarak ise; vergiye tabi olan zirai kazançlar mad
deye, metne dâhil edilmiş oluyor. Bunun dışın
da (başka bir deşişiklik yoktur efendim. 

BAŞKAN — Efendim, yapılan açıklamalar
dan sonra değişiklik de daha iyi anlaşılmış bu
lunuyor. 

Maddeyi bu şekilde oya sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

İş yeri ve daimî tçmstfılci 
'MADDE 8. — 7 nci maddenin 1 numaralı ben

dinde yazılı iş yeri, Vergi Usul- Kanun hüküm
lerine göre tâyin olunur. 

Aynı maddede yazılı daimî temsilci, bir hiz
met veya vekâlet akti ile temsil edilene bağlı olup, 
onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimu-
ayyen ıbir müddetle veya mütaaddit ticari mua
meleler ifasına yetkili bulunan kimsedir. 

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

1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve me
murları ile Ticaret Kanununun hükümlerine gö
re acenta durumunda bulunanlar; 

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

;3. Mağaza veya depolarında temsil edilen he
sabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere de
vamlı olarak mal bulunduranlar. 

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

ABlF ARIKAN — 8 nci maddedeki değişik
lik sadece ifadeye vuzuh vermek bakımından ya
pılmıştır. Bünyesinde her hangi bir değişiklik 
yoktur. 

BAŞKAN — 8 nci maddedeki değişiklik sade
ce vuzuh vermek maksadiyle yapılmıştır. Söz is-

BAŞKAN — Hay, hay. Lütfederseniz madde 
kabul edilmiş olsa dahi tekriri müzakere yoliyle 
görüşür gerekirse tadilât dahi icra ederiz. 

ılSMAlL HAKKI ÜLKMEN — Geçen mad
deye göre kazanç sahibinin sadece Türkiye'de bu
lunması ticari kazanç bakımından mükellefiyete 
tâbi tutulması için kâfi bir sebeptir. Yabancı 
bir şahıs Türkiye'ye gelebilir, burada iş yapa
bilir. Burada bu işi yaptı diye hemen vergiye 
tâbi tutmak milletler arası prensiplere uygun 
değildir. Bu bakımdan bu tâbirin kaldırılması
na taraftarım. Diğer taraftan 7 nci maddedeki 
(kazanç sahibinin Türkiye'de bulunması tâbiri
ne gelince bunun da kaldırılması ieabetmekte-
dir. Çünkü ancak Türkiye'de devamlı surette 
ticari kazanç şağlıyan, yani ticari faaliyet icra 
eden kimseler vergi mevzuuna girebilir. Türki
ye'ye bir defa gelmiş olan bir şahıs gelir gel
mez hemen vergi mükellefiyetine tâbi tutulması 
doğru değildir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Eğer bu şa
hısların kazançları yoksa zaten vergiye tâbi tu
tulacak değillerdir. Türkiye'de bulunan ve ka
zancı olan şahıslar vergiye tâbi olacaklardır. 

KARAMAN SUPHİ — Arkadaşlar, görülü
yor ki, maddeler üzerinde hayli müzakerede bu
lunmak mümkündür... Gerçi biz seçimle gelmiş 
değiliz ama ilerde tarih önünde itham edilece
ğiz, Bu itibarla bütün maddeler üzerinde etraf
lı olarak müzakere edelim, ondan sonra kabul 
veya reddedilebilir... 

BAŞKAN — Efendim, bu mevzuların müza
keresine karar verildi ve müzakere cereym et
mektedir. Esasen bu maddeler bundan evvelki 
kanunlarda da mevcudolan ve senelerdir tatbik 
edilegelen maddelerdir. Maddelere itirazınız 
olursa söz ahi* konuşursunuz. 

KARAMAN SUPHİ — Efendim, burada 
hangi arkadaşımız İktisat Komisyonunda çalış
mış bulunuyor? 

— H -
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kimselerin Türkiye'de bu kazancı ne vakit el
de ettiği hususu 7 nci fıkrada gösterilmiştir. 
Eğer kazanç bu fıkraya taallûk ediyorsa vergi
ye tâbi olsun, değilse olmasın... Sonra, Türki
ye'ye bir defa gelmekle, hemen mükellefiyet al
tına alınması milletlerarası hukuka aykırıdır. 
Bu kimsenin Türkiye'de yerleşmiş olması şart
tır. yerleşmesi için de sabit bir müessese açma
sı lâzımgelir. Nitekim bizim bugün mer'i olan 
metnimiz bunu teyidetmektedir. Burada teklif 
edilen husus, kazanç sahibinin Türkiye'de biza
tihi bulunması hiçbir şey ifade etmez. Kazanç 
sahibinin Türkiye'de bulunması bir ticari faali
yet yapması, bir kazanç sağlaması gerekir. Bun
ları burada uzun uzadıya zikretmeye lüzum 
yok; bunlar teknik hususlardır, Yüksek Heye
tinizi fazla işgal etmek istemem, müsadenizle 
devam etmiyeyim efendim. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim, bu
rada maddeye Ülkmen Beyden başka itiraz 
eden var mı? Yok. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim, meselâ Amerika'
da, diğer memleketleri bilmiyorum fakat Ame
rika'yı biliyorum; orada ticari usul ve hüküm
lere göre, bir yabancı ticaret yapabilir mi? 

ÎSMAlL HAKKI ÜLKMEN — Yapabilir 
efendim. 

ERSÜ VEHBİ —. Yapamaz efendim. Biz ne
den paramızı başkalarına kaptıralım. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Hükümet ve
ya komisyonda 7 nci maddede başkaca bir deği
şiklik istiyen var mı? 

KARAMAN SUPHÎ — Efendim, benim sua
limi kimse karşılamadı. 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — Efendim 3 
nci maddeyi kabul etmiştik. 

Şimdi 9 ncu maddeye geçiyoruz. Bu maddede 
bir değişiklik var mı? 
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ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bir ya

bancı yalnız Gelir Vergisine tâbi değil, diğer 
vergilere de, Muamele Vergisine de tâbidir. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi, buyurunuz 
efendim. 

HÜKÜMET TEMSÎLCÎSÎ RIFAT ÖZENÇ — 
Efendim, mer'i olan kanunun ilgili maddesinin 
7 numaralı bendine göre, esasen bu şahıs daha 
Türkiye'ye gelmeden, Türkiye'de arızî bir ka
zanç elde ederse bunu değerlendirmek gerekir, 
zaten bu kazanç vergiye tâbidir. Bizim yukar
da yaptığımız tadilât; şahıs Türkiye'ye gelecek 
fakat 6 aydan fazla Türkiye'de oturmıyacak. 
ama, ticari muamele yapmış ve mükellefiyet ik-
tisabetmiş bir şahıs diyor ki, ben bu işi arızî 
yapıyorum; benim mümessilim yok. Bu, sami
miyete, adalete uymaz efendim. Kendisi gelme
miş olsa da vergiye tâbi tutulacak. îki bend 
arasında yeknesaklığı temin bakımından bunun 
bu fıkrada yer alması uygundur ve yapılan doğ
rudur. Vergi alınması da, kanunun umumi pren
siplerine uyularak teklif yapılması da kanuna 
tam bir vuzuh vermektedir. 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim her iki noktai na
zarı da dinledik, birer objektif misalle meseleyi 
bize bir defa daha izah etsinler açıkça tatbika
tın örneklerini görelim. Kararımızı ona göre ve
relim. 

RÎFAT ÖZENÇ — Efendim bir yabancı ta
biiyetti şahıs Ankaraya geldi. Kendisi esasen 
tüccardır. Burada bir muameleye tavassut etti. 
Yani bir ticari muameleye girişti. 3 ay oturdu 
daha bir iki tavassut mevzuunda bulundu ve 
mühimce de bir kazanç sağladı bugün şu hük
mün aksaklığı dolayısiyle tereddüt ediyoruz, bu 
şahsı vergiye tâbi tutacak mıyız, tutmıyacak 
mıyız? Eğer bu şahıs esasen tüccar olmadığı 
için bu kazancını vergiye tâbi tutmuştuk. Fa
kat aslen tüccar ve bu da bir ticari iş olması 
dolayısiyle kazai merciler veya mükellefler ta
rafından dermeyan edilen iddialar karşısında, 
bu kimselerin bir iş yeri olsun veya mümessili 
bulunsun. Kendisinde bizzat bu işi yaptığına 
göre daimi mümessile ne lüzum vardır? Biz bu
nu teklif ediyoruz. Esasen dar . mükellefiyetin 
esasını teşkil eden maddeler de bu düşünceden 
kaynak almaktadır. 

ÎSMAlL HAKKI ÜLKMEN — Arkadaşımı
zın izahatı, yapılan tadil şekline taallûk etmi
yor. Arızî kazanç dedikleri kazancı elde eden 

ARÎF ARIKAN —• ikinci kışımı istisnalar 
kısmıdır. Birinci bölüm ise esnaf muaflığına ait
tir. Bu kısım esasında dört maddeden ibaretti. 
Fakat bunlar tevhit olundu 4 madde bir maddeye 
mdı ve 9 ncu madde olarak huzurunuza getirildi. 
Bu eski metinler çıkarılmak suretiyle yepyeni bir 
hüküm olarak sevk edildi. Yeni bir tesistir. Şe-
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hir ve kasabalarda seyyar olarak çalışan küçük 
ticaret erbabının kazancı malûmunuz pek mah
duttur. Bunlar günlük ekmeğini ancak temin 
eden kimselerdir. Bunları bırakmaktayız. Bir köy
de veya bir kasabada evinin bir odasını veya sun
durmasını ayırıp orada saraçlık, marangozluk 
gibi bir küçük sanat icra etmektedir. Geliri mah
duttur. Bunları muafiyete alarak yeni metine 
dercetmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Dokuzuncu maddeye geçiyoruz. 
Daha -evvel şunu söyliyeyim: Fıkralar okunduk
ça her arkadaş istediği suali sorabilir. 

ÎKÎNCİ KISIM 

Muaflık ve istisnalar 

BlRlNCl BÖLÜM 
Esnaf muaflığı 

Vergiden muaf esnaf 
MADDE 9. — Ticaret ve sanat erbabından 

aşağıda yazılı şekil ve suretlerle çalışanlar Gelir 
Vergisinden muaftır.: 

1. Elde, sırtta, başta, el veya ayak ile mü
teharrik el arabası veya hayvanla taşımak sure
tiyle köylerde, mahalle aralarında ve pazarlar
da yenilecek, içilecek, yakılacak, zat ihtiyaçla
rında veya evlerde kullanılacak madde ve mal
zemeleri perakende olarak satanlarla aynı su-
.retle gazete, mecmua, kitap, piyango bileti, kart
postal, zarf, mektup kâğıdı, çocuk oyuncakları
nı perakende satanlar; 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde konuşmak is
tiyen var mı?. 

KAPLAN KADRİ — Bu geçici olmak vasfı 
mahdut mudur? 

ARÎF ARIKAN — Geçici olmak vasfı hep
sine şâmildir, efendim. 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde başka konu
şacak var mı? Yok. O halde fıkrayı reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

2. Bir iş yeri açılmaksızm gezici olarak çalışan 
hallaçlar, kalaycılar, lehimciler, musluk tamir
cileri, çilingirler, camcılar, kundura boyacıları, 
berberler, nalbantlar, fotoğrafçılar, odun ve kö
mür kıranlar, çamaşır yıkayıcıları, hamallar; 

BAŞKAN — Bu fıkra üzerinde konuşmak 
istiyen var mı? Yok. O halde fıkrayı reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

3. Köylerde gezici olarak her türlü madde, 
malzeme ve eşyanın perakende satışı ve küçük 
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sanat işleriyle iştigal edenler (nüfusu 2 000 den 
«2 000 dâhil» aşağı olan köylerde yukarıda ya
zılı işleri iş yeri açmak suretiyle yapanlar da bu 
fıkra hükmünden istifade ederler.): 

BAŞKAN — Fıkrayı oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerin
de toplamı 50 rüsum tonilâtoya (50 rüsum toni
lâto dâhil) kadar makinası veya motorsuz taşı
ma vasıtası işletenler; hayvanlar veya hayvan 
arabası ile nakliyecilik yapanlar (bu bentte ya
zılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet al
tındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halin
deki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın 
işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak 
suretiyle tesbit edilir.); 

ARlF ARIKAN — Efendim, burada, veya 
dan sonra iki kelime var, unutulmuş tabloda. 
«bir aded hayvan arabası» deyimi eklenecek 
buraya. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. 
Fıkrayı oya sunuyorum. Kabul edenler... Et-

miyenler... Kabul edilmiştir. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, usul hakkın

da söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
KAPLAN KADRİ — Efendim, muhalefet 

olursa, daha önce, oylamadan evvel bildiril-
bildirilsin. 

BAŞKAN — Evet efendim, daha evvelde bu 
husus açıklandı. 

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, 
hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar 
veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getir
meksizin arasıra ücret karşılığında eşya ve in
san taşıyan köylüler; 

ARlF ARIKAN — Efendim, burada, «köy
lüler» kelimesi «çiftçiler» olacak. 

BAŞKAN — Efendim söz istiyen? Yok. Fık
rayı oya sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

" 6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet 
kullanmamak kayıt ve şartiyle oturdukları ev
lerde imal ettikleri havlu, örtü, çorap, halı, ki
lim, dokuma mamulleri, örgü dantelâ, nakış iş
lerini ve hasır, sepet, süpürge, yapma çiçek, ip 
ve urganları dükkân açmaksızın satanlar; (Ge
lir Vergisine tâbi tüccar ve sanayiciye bu gibi 
işleri ücret mukabilinde yapanlar hariç.); 
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BAŞKAN — Söz is t iyenl Yok. Fıkrayı oya 

sunuyorılm. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

7. Yukarıki 1 - 6 No. lıı fıkralarda sözü edi
len işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştaym 
muvafık mütalâası üzerine, Maliye Bakanlığın
ca, kabul ve ilân olunan ticaret ve sanat işleri ile 
iştigal ederler. 

Ticari, zirai veya meslekî kazancı dolayısiy-
le gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar 
esnaf muaflığından faydalanmazlar. 

TEVFİK ALPASLAN — Efendim, 6 ncı ben
din sonuna bir şey eklemek yerinde olacak. Bu
rada, Kurumlar ve Gelir Vergisi demek gerekir. 

KAPLAN KADRİ — Efendim, vakıadır; ka
dınlar bilhassa dantel örenler, evlerinde örcfükle-
ri danteli bir dükkâncıya vererek sattırır ve bu
nunla geçinirler. Bunlardan vergi alacak mıyız? 
(Alınacak, sesleri) 

O halde ben reyimi menfi kullanacağım. 
RÎFAT ÖZENE — Buradaki kayıttan mak

sat Gelir Vergisine ilâve edilecek şekilde başka
ca ücretle iş yapanlardır. Bir ücret mukabilinde 
iş yapıyorsa o ücretin vergisi gayet tabiî ödene
cektir. Ama böyle "evinde dantel örmüş bunu bir 
yere bırakıp birkaç kuruş mukalbilinde satmış, 
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| kimse buna bir şey demez. Çünkü bunu bir 
I muayyen ücret karşılığı yapmamıştır. Ama bir 

dükkâncı malzemesini vermiş, her şeyini temin 
etmiş ona bu işi götürüp bir ücret ödemişse an
cak bu vergi mevzuuna girer. 

BAŞKAN — Bir de bu maddeye ilâvesi iste
nen Kurumlar Vergisi var. 

ADNAN BAŞER — Kurumlar Vergisi baş 
tarafa konacak ve maddedeki tüccar ve satıcı
lar yerinde de (mükellef) diyeceğiz. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Fıkra
yı bu şekilde oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÖZGÜR SELÂHATTlN — Efendim, saat 12 
yi geçiyor. Bu şekilde devam etmek, bundan 
sonraki mesaimizi aksatmaktadır. Onun için 
toplantıyı sona erdirip öğleden sonra tekrar 
toplanmak lâzımdır. 

KARAVELİOÖLU KÂMİL — Öğleden son
ra toplanaeaksak şimdi saat 13,00 e kadar çalı
şalım, öğleden sonra da 15,00 te toplanalım. 

BAŞKAN — öğleden sonra saat 14,00 de 
toplanılmak üzere Oturuma burada son veriyo
rum. 

Kapanma saati : 12,15 



ÎKÎNCÎ OTUBUM 
Açılma saati : 14.15 

BAŞKAN — Küçük Sami 

KATİPLER : Çelebi Emanullah, Karavelioğ-lu Kâmil 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. İkinci 
bölüm madde 10 dan müzakerelere başlıyoruz. 

îkinci (Bolüm 
Vergiden muaf çiftçiler 

Küçük çiftçi muaflığı 
MADDE 10. — Küçük Çiftçi Gelir Vergi

sinden muaftır. 
Çiftçilerin bu vergi karşısında küçük çiftçi 

olup olmadıkları 12 nci ve 13 ncü maddelerde 
yazılı işletme büyüklüğüne ve yıllık satış esas
larına ıgöre tâyin olunur. Bu şartlardan her 
hangi birini haiz bulunmıyaular küçük çiftçi 
muaflığından faydalanamazlar. 

Aile reisi beyanına tâbi zirai gelirlerde işlet
me büyüklüğü ve yıllık satış tutarları aile re
isi, eş ve küçük çocuklar için toplu olarak naza
ra alınır. Ortaklıklarda da aynı esas caridir. 
Yarıcılık ortaklık sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
İSMAİL HAKKI ÜLKMEN — Bu mevzua

ta yeni giren bir şeydir. Hükümet tasarısında 
küçük çiftçinin tespitinde yıllık istihsal devresi 
içinde 25 bin liralık geliri olan çüftçi küçük 
çiftçi addedilmiş ve vergiden muaf tutulmuştur. 
Biz hu hususu değiştirmiş bulunuyoruz. Evvelâ 
yılın istihsal devresi biraz karışıktır. Her aile
nin durumunu tes'büt için komisyonlar teşekkül 
edecek, ibu komisyonlar muhtelif ziraat sektö
ründe çalışanların durumunu ve o sektördeki yıl
lık gelirinin ortalamasını thesabedecek, ve bu 
ortalamayı ekilen arazinin heyeti umumiyesîne 
taksim edecek ve kazanç 25 bin liranın altında 
kalıyorsa muaf olacak, değilse vergiye tâbi ola
cak. Bu anlaşılması güç bir tâbirdir. Onun için 
biz bunu komisyonumuzda işletme 'büyüklüğü 
ve yıllık satış tutarı olarak değiştirdik. Zira hır 
çiftçi evvelâ ne kadar ekim yaptığını, hayvan
larının sayısını, ağaçların sayısını veyahut yıl

lık satışlarını bilir. Satışlarını ekseriya iktisadi 
Devlet Teşekküllerine ve Toprak Mahsulleri 
Ofisine yaptıkları için ellerinde daimî surette 
müstahsil makbuzları 'bulunabilecektir. Binaen
aleyh, yıllık istihsal devreleri gibi anlaşılması 
güç ve nazari ölçülere gitmektense daha vazıh 
olan ve gerçeğe uygun bulunan işletme büyük
lüğü ve yıllık satış tutan ölçüsünün kabulü da
ha iyi ve yerinde olacaktır. Hükümet tasarısı 
çok daha muğlaktır. 

MÜBlN BAŞAR — Efendim, ben prensip 
üzerinde konuşan arkadaşlarımla aynı fikirde 
değilim. Hükümetin getirdiği tasarı bana daha 
mülayim gelmektedir. Şu bakımdan böyle bir 
'hükme varıyorum: Ben, istişare işlerinde tatbi
katla en yakın alâkası olan bir arkadaşınızım. 
1950 senesinde Oelir Vergisinin tatbikatından 
zuhur eden aksaklıkların aynen bizim komis
yon olarak kabul ettiğimiz metinde de bulun
duğunu müşahade ediyorum; şu bakımdan: O 
zaman, esnaf muaflığı şartları bakımından, bir
takım aksaklıklar zuhur etti; herkes kanunu 
okuyup iyice anlamamış durumda bulunuyor. 
Şimdi bu gelen metinde, bizim köylümüzün (hep
sinin okur - yazar olduğu farz edilmektedir. Bu 
şekilde, bunlara kanunu okuyacaksınız, anlı-
yacaksınız ve buna göre tatbikat yapacaksınız 
deniyor. Fakat, bunların vergiye tâbi tutulma
sında Hükümetin getirdiği metin yardımcı ola
cak şekildedir. Bunu böylece tasrih ederken; 
komisyonda teklif edilen şekil ile de tatbikat 
yapılacağı kanaatindeyim. Fakat ileride lüzum
lu değişikliğin yapılması gerekecek sanıyorum. 

RİFAT ÖZE'NÇ — Efendim, müsaadenizle 
şunu arz edeyim; bu en güzel tasarılardan biri
sidir. Zirai kazancın tesbiti hususundaki hüküm
leri koyarken gayet tabiî 'hükümet, bunları dü
şündü. Bu yürürlüğe girdikten sonra ne kadar 
çiftçi ailesi varsa senede üç defa beyanda bulu
nacak demektir. Ayrıca vergi mükellefiyeti ha-
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kınımdan ektiği tarla miktarında bir artış olur 
veya ayrıca bir bahçe de buna ilâve edilmiş bu
lunursa bunları da ayrıca bildirecektir. Bu bil
dirilerden sonra vergi daireleri bu bildirileri 
esas alarak bir buğday tarlasından ne kadar 
mahsul alınır, buğdayın o yıl vasati fiyatı nedir, 
bunları tesbit edecektir. Bundan sonra herkesin 
yaptığı zirai çeşide göre bu ölçüler dairesinde 
'hâsılayı hesa'bedecektir. Eğer bu hasıla 25 bin 
lirayı aşmıyorsa vergiye tâbi olmıyacak. Ver
gi dairesi de bizzat çalışıp her mükellefe ayrı 
ayrı tebligatta bulunacaktır. Biz "bunu, vergi 
dairelerimizin altından kal'kamıyacakları kadar 
ağır bir yük olarak gördük. 

Sonra efendim, bütün çiftçileri beyana tâbi 
tutmak da faydalı ve yerinde 'bir hareket ol
maz. Böyle yapılırsa 'bir kısım vergileri tam 
olarak tâyin etmek, tespit etmek kolay olmıya-
caktır. En mâkul yol, muayyen bir işletme bü-. 
yüklüsünü esas tutarak bunun üzerinde ka
lanları vergiye tâbi tutmak, altında kalanları 
ise muaf kılmaktır. Biz de bunu yaptık. Bunun 
için de bilhassa Tarım Bakanlığından aldırımız 
geniş ve savlam bilgilerden faydalandık. İşlet
me büyüklüğü kıstası, (ilk bakışta kolaylıkla an
laşılabilen ve tatbiki çok kolay olan bir usul
dür. Meselâ ayçiçeği v. ş. gibi mahsuller için 
yüz ölçümü 150 dönümü gecmiyen yerler ver
giden muaftır. Eğer muhtelif cins mahsuller 
varsa bunların hepsinin toplamı bu miktarı 
geçmezse vergiye tâbi olmıyacak, geçerse tâbi 
olacaktır. (Binaenaleyh vatandaş, vergiye tâbi 
olun olmadığını anlamak için dönüm adedine 
bakacak, ona göre vergiye tâbiyim veya deği
lim. diyecek. Bu suretle, Ihem üç milyona yakın 
ciftci ailesinin beyanda bulunması gibi bir kül
fetten (bunları kurtarmış oluruz; hem de vergi 
dairelerini bu üç milyona yakm çiftçi ailesi 
için değerlendirme yapmak gibi bir yükten de 
kurtarmış olacakız efendim. 

KARAVELİOftLU KÂMİL ~— Efendim, 
usul hakkında şunu arz edeceğim. Acaba Hü
kümet temsilcilerinin kaçı bunu 'benimsemiş, 
kaçı Vnimsememistür1? 

RİFAT ÖZENO — Efendim, müsaadenizle 
Hükümetin görüsünü arz edeyim. 

Bizim getirdiğimiz teklifte; çiftçiler, evvel 
emirde beyanname vermek için 'bütün köy hal
kı muhtarın nezdinde bulunan bir deftere zirai 
birim itibariyle mevcutlarını, hayvanlarını, 
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j ağaçlarını v. s. neleri varsa yazdıracaklarctır. 

O muhtar ki, köydekilerin evlerindeki eşyala
rını dahi bilir.. Böyle bir muhtara senede iki 
defa yapılacak beyanla bunu tesbit etmek müm
kündür. İsterseniz bir defa da tesbit edilebilir. 
B'i, hele mahsulün idrak zamanı yapılrsa kont
rol da kolaylaşır. Böyle bir kanun yapıldıktan 

! sonra da muaf mıdır, değilmidir üzerinde en
dişeye yer kalmıyor, öteki hizmetleri de idare 

! eline almaktadır. Çünkü bu hizmeti yapacak 
! durumdadır. Bu sisteme girdiğimiz takdirde 
I randıman, kapasite, satış bedeli vesair ölçüleri 
J tesbit edecek komisyonlar da esasen her iki 

teklifde mevcuttur, esasen beyanlarda elde ol
duğuna göre bunlar değerlendirilecek ve mü
kellefe tebligat yapılacaktır. Bu da o köyde 

j ya bir tane çıkacak veya çıkmıyacaktır. Ona 
| da sen mükellefsin diyecektir. Şu duruma gö

re köylü kendi durumunu bizzat kendisi tâyin 
edecektir. Köylünün büyük bir kısmı okur ya-

I zar değildir. Kanuni mevzuatı bilmesine imkân 
| olmadığını da nazarı itibara alırsak acaba bunu 
i yapabilir mi, yapamaz mı? Bu sebeple ister is-
I temez zirai birim olarak yüzölçümü v. s. unsur-
I l an nazara aldık. Polikültür mevzuunda da ko-
< misyon yine bunların ayrı ayrı nazara alınması-
I na mecbur kaldı. Bu duruma göre 150 dönüm 

arazisi, 25 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvanı, 
60 dönüm pancar sahası, 30 dönüm meyvalığı 
olan bir çiftçi vergiden muaf olacak, hububat 

| ekimi ile meşgul bir çiftçi 151 dönüm arazi ek-
j tiği zaman vergiye tabi tutulacaktır. Burada-
' ki adaletsizlik aşikârdır. Bunu.şuradaki esaslar 
\ dahilinde gidermeğe imkân yoktur. Yüzölçümü 
! veya hükümetin teklif ettiği şekilde hasılatını 

tesbit edip hak ve nasafet dairesinde sen ver-
give tA'hiom. .-«en don-î^m dernek lâzımdır.. Bu 
mevzuda hükümet idari bir güçlükle karşıla-

] şılmıyacağmı düşünmüş ve bu teklifi getirmiştir. 
j Ben bunun bu şekilde yürüyeceği kanaatinde

yim ve hükümetin bu görüşü kabul edildiği tak
dirde tatbikatçıya da kolaylık sağlanacaktır. 

Bir noktayı daha belirteyim; bütün çiftçi- • 
ler, genel olarak bir beyana tabi tutulmuyorlar; 
fakat, genel olarak bütün çiftçiler vergi daire
sine karşı mükelleftirler. Çünkü son durumu 
bilmiyecek, ne kadar hayvanı, ağacı v. s si var. 

I Bunların kontrolü yapılacak. Bu iş muhtarlar 
I vasıtasiyle olacak. Bu sistemi daha önce kabul 
I etmiş olursanız iyi olur kanaatindeyim. 
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YILDIZ AHMET — Efendim, bahis buyu- j 

rulduğu gibi yerinde bir tesbit nasıl olacak? 
Bendeniz bunu pek iyi tatbik edilemiğeceği ka
naatindeyim efendim. Bu iş muhtara kaldı mı 
işin içinden nasıl çıkılır acaba? Yani işletme 
büyüklüklüğü ölçü olacaksa elde edilecek hâsı
lat bir cins ziraat için 25 bin lirayı doldurma
dığından bir şey edemiyecektir. Halbuki heye
ti umumiyesinin ortaya getirdiği para alınırsa 
bu hakiki bir kıstas olabilir. Ama bu tesbit 
de itimat edilir şekilci? yapılabilecek mMir? 

ARİF ARIKAN — Efendim, komisyonun 
bu esasları tesbit ederken göz önüne aldığı hu
susları arz edeyim. Memleketimizde 2 532 000 
çiftçi ailesi vardır. Bunların 2 122 000 i toprak 
ile meşguldür. Ortalama olarak ektikleri arazi 
100 - 150 dönüm arasındadır. Şu vaziyete göre 
enaz her sene bir defa 3 milyona yakın çiftçi 
ailesi beyan yapacaktır. Halbuki bizim kabul 
ettiğimiz esasa göre bu miktar 300 000 e in
mektedir. Beyan şekline gelince her köyde bir 
beyan defteri açılacaktır. Hükümetten bu mev 
zufla ayrıldığımız nokta şudur : Hükümet, be 
yanı yaptırırken meselâ bir tarla ise hububat 
ekilen sahanın sulu veya kurak olduğunu, bu 
tarladan aldığı mahsulün durumunu, buğda
yın satış bedelinin 1 000 - 2 000 mi ne kadar 
olduğunu, hulâsa yüze yakın ölçüyü ele alıyor. 
Yani muazzam bir defter tutulacaktır. Bu def
terin ne tanzimi, ne bir yerden diğer bir yere 
taşınması ne de vergi dairesinin bunun üzerin
de hesap yapması mümkündür. Ben de bizzat 
idarede çalıştım. Sadece akıl ve mantık sistemi
ne dayanarak değil, aynı zamanda ve bilhassa 
tecrübeye istinaden konuşuyorum. Saniyen; bu 
ölçülerde şunu nazarı itibara aldık : Mükellefin 
10 bin liralık geliri varsa, bunun 5 bin liraya 
kadar olan kısmı muaf oluyor. Binaenaleyh 10 
bin liraya kadar olan geliri mükellefiyete tâbi 
tutmadık. Buna göre, gerekli malûmat aldık 
ve bu Ölçülere dayanarak 15 bin lira da böyle 
tâyin edilmiştir. 

Şunu da arz edeyim ki : Bu ölçüler haddiza
tında çok değişiyor. Bizim getirdiğimiz gibi se
kiz on kaleme irca etmek mümkün değildir. Bu 
kadar teferruata girince tatbik kabiliyeti olmı-
yacağı için leh ve aleyhte bâzı değişmeler yapa
rak ölçüyü daraltmış bulunuyoruz. 

Sonra, arkadaşımız bir noktada mübalâğa 
etti. Faraza teker teker aşmadığı halde mu-
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hassalası 15 - 20 bin liralık bir kazançtan vergiyi 
muaf tuttuğu halde bunu beş bin lira ile halle
debileceklerini buyurdular. Ama bu sadece iş
letme büyüklüğü ölçüsü tatbik edilirse böyle 
olur. Biz bunun yanında yeni bir ölçü koyuyo
ruz; senelik satışı 15 bin lirayı aşmazsa diyo
ruz ki, 15 bin lira bugün bizim çiftçilerimiz mu
vacehesinde büyük bir rakamdır. Aşıyorsa köy
lü onu bilecek vaziyettedir. O zaman kendisi 
beyanını yapacaktır. Binaenaleyh bizim komis
yona dâhil olan dört arkadaşımızın ittifakla ka
bul ettiğimiz netice budur ve daha pratiktir. 
Vekâletin devamlı olarak yardımcı olması zaten 
kabul edilmiştir. Biz de teyidettik. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Biliyorsunuz 
memleketin muhtelif bölgelerindeki topraklar 
kiracılar tarafından ekilmektedir. Topraksız 
vatandaşlardan topraklı vatandaşların elde et
tikleri kazançlar dolayısiyle bir şey temin edi
liyor mu, ediliyorsa ne gibi bir vergi almıyor? 

ARİF ARIKAN — Bu iki şekilde cereyan 
eder. Birisi toprak sahibi ekiciye kira ile verir, 
birisi de yine toprak sahibi ekiciye ne çıkarsa 
yüzdesini bana vereceksin der. Faraza 10 kile 
buğday elde ederse bir kilesi benimdir der. 
Bu gayrimenkul sermayesidir, bundan dolayı 
vergiye tâbi olmaz. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Çoğu vergi ver
miyor. 

ARÎF ARIKAN — Eğer elde ettiğimiz mah
sulü paylaşayım derse, bu ortaklık, yarıcılık, 
her ikisi de aynıdır. İkisinde de kazanç nazarı 
dikkate alınacaktır. 

BAŞKAN — Buyurun, Kadri Kaplan. 

KAPLAN KADRÎ — Arkadaşımız temas et
mediler. Rakam halinde bunun izahı lâzımdır. 
Meselâ 150 dönümlük bir yerin geliri ne kadar
dır? Buna göre vergi alınması lâzımgelir, yani 
bir ölçü. 

ARÎF ARIKAN — Arz edeyim, efendim. 
Nihai hâsıla ,5 bin liraya göre düşünülmüştür. 

200 dönümlük bir su basar yer, arazi 5 bin 
lira kazanç temin eder. Bu arazi kuru olursa, 
sulanamazsa, 300 dönümü 5 bin lira gelir temin 
eder. Bilfarz arpa ekildi, böyle bir yere. 300 
dönümünün kazancı 5 bin liradır. 

KAPLAN KADRÎ — Meselâ 400 ağaçlık na
renciye ne kadar getirir? 
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ARİF ARMAN —• Tarım Bakanlığının bize 

verdiği malûmata göre 10 dönümlük, burada 
ağaç. adedine irca ettiğimiz zaman standart 
bahçelerde beher dönümde (15) ağaç» standart 
olmıyanlarda (400) ağaç. Biz, çiftçi lehine ola
rak büyüğünü aldık. Bütün bu rakamları tes-
bit ederken daima köylünün göstereceği âksül-
ameli mümkün olduğu kadar azaltma yoluna 
gittik; 

KAPLAN KADRİ — Benim bahçemde 70 
ağaç. var. Âzami senede 300 - 350 lira getirir. 
Bir sene bunu verir, diğer sene vermez. Bu he
saba göre gelir 1 800 - 2 000 lira civarındadır. 
Bunun 250 lirası da masrafa gider. 

ARİF ARIKAN — Bu ölçülerin götürülüğü 
nıuihakkak. Bir defa meselâ 400 ağaç demişiz. 
Bu çiftçi için bir işarettir ki ; vergi hududuna 
gelmiştir. Eğer satışı da 15 bini aşmışsa muhak
kak ki, vergi içindedir. Bu iki ölçüyü de teker 
teker aşmışsa bu takdirde yapacağı şudur; be

yannameye 10 dönüm narenciye bahçem vardır, bu
nu sattım, bumdan beş bin lira elde ettim, diyece
ğinden ısâfi iradı aşmıyaeaktır. Beş bin liranın 
altında olduğuna göre vergiye tâbi olmıyacak-
tır. Üstünde ise geçim indirimi tatbik edile
cektir. Bir çiftçinin sergiye tâbi olması için 
âzami yedi bin lira para temin etmesi lâzımdır. 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Kifayet tek
lif ediyorum, efendim. 

BAŞKAN — Kifayeti reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

10 ncu maddeyi tekrar okutuyorum : 
(10 ncu madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 10 ncu madde hakkındaki Hü
kümetin ve komisyonun teklifini dinlediniz. 
Reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Küçük çiftçi muaflığının hududu 
MADDE 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai 

kazançlara muniha sırdır. Bu muaflıktan fayda
lananlar, varsa, diğer kazanç ve iratları üzerin
den bu kanunun diğer hükümleri gereğince ver
giye tâbi tutulurlar. 

Diğer ticari, sınai ve meslekî kazançları do-
layısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tâlbi bu-
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limanlar küçük çiftçi muaflığından faydalana
mazlar. 

BAŞKAN — Usulü tanzim eden bir madde
dir. Söz istiyen var mı? Yok. Maddeyi reyini
ze vazediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İşletme büyüklüğü ölçüsü 
MADDE 12. — Küçük çiftçi muaflığını tâ

yin bakımından, bir takvim yılı için, nazara 
ah'iaca'k işletme büyüklüğü Ölçüleri şunlardır: 

1 nci grup: Hububat, vafyon, ayçiçeği zira-
atiııde ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 150 
dönümü; 

2 nci grup Bakliyat, pamuk, pancar, susam, 
tütün ve keten ziraatinde ekilen arazinin yüz
ölçümü toplamı 60 dönümü; 

3 ncü grup: Çeltik ve sebze zira atinde eki
len. arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönümü; 

4 ncü grup: Meyva verebilecek hale gel
miş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü 
toplamı 30 dönümü; 

5 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 800 «ğacı veya narenciyede 400 
ağacı; 

(5, ncı grup: Diğer meyva ve mahsul zira
atinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 15 
dönümü; 

7 nci grup: Büyükbaş hayvan sayısı 25 ade
di veya küçükbaş hayvan sajyısı 100 adedi; 
Aımıamak. 

Yukarıda yazılı ziraat gruplarından birkaçı
nın bir arada yapılması halinde her b.ir grup 
için belirtilmiş olan ölçüler ayrı ayrı aşılma
dığı takdirde muaflık' devanı eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz iste
yeni? Yok. Oyunuza farz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü 
MADDE 13. — Küçük çiftçi muaflığından 

istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir 
takvim yılı içindeki, satış bedelleri tutarının 
on beş bin lirayı geçmemesi lâzımdır. 

Arazi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler 
ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede 
işletme büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai 
I' -.diyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tuta-
ı.'. ölçüsüne göre tâyin olunur. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten 

muaflığa geçiş 
MADDE 14. — 12 ve 13 ncü maddelerde 

.yazılı hadleri aşan çiftçiler bu durumun husule 
geldiği tarihi taikibeden takvim yılı başından 
itibaren küçük çiftçi muaflığını kaybederler. 

Bu suretle mükellefiyete girenler muafi
yet şartlarının kalktığı tarihten itibaren key
fiyeti vergi dairesine bildirmeye ve mükelle
fiyetle ilgili ödevlerini Vergi Usul Kanununda
ki esaslara göre yerine getirmeye mecburdur
lar 

Mükellef durumunda iken muaflık had
lerini i'ktisabedenler mütaakıp vergilendirme 
dönemi başından itibaren küçük çiftçi muaf
lığından faydalanırlar. 

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANİ 
ARİF ARIKAN — Bu maddede bir düzetme 
var. Son fıkrada «Mükellef durumda iken 
muaflık hadlerini iktisap edenler...» yerine 
«Mükellef durumda iken muaflık şartlarını 
iktisap edenler.» şeklinde düzeltiliyor. Hadle
ri, şartları oluyor. Başka bir değişiklik yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
yok. Reyinize arz ediyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI 
ARİF ARIKAN — Bu b İümde 3 madde var. 
Eski kanundan aynen •81100118111'. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer muaflıklar 

Diplomat muaf 11 ğı. 
MADDE 15. — Yabancı Devletlerin Tür

kiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konso
losları (fahrî konsoloslar hariç) ile elçilik ve 
konsolosluklara mensubolan ve o memleketin 
uyrukluğunda bulunan memurları, Türkiye-
de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfat
larından dolayı ve karşılıklı olmak şartiyle 
Gelir Vergisinden muaftırlar. 

Bu muaflığın menkul sermaye iradı üze
rinden tevkif suretiyle alman vergiye şümulü 
yoktur.. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler.., Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Ücret istisnası 
MADDE 16. —• Yabancı elçilik ve konsolos

lukların 15 uci maddeye girmiyen memur ve hiz-
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metlilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aklık
ları ücretler karşılıklı olmak şartiyle Gelir Yer
gisinden istisna edilir. 

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

Göçmen ve mülteci muaflığı 
MADDE 17. — iskân Kanunu hükümlerine 

göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştiri
lenlerin mezkûr kanunda Kazanç Vergisi muaf
lığı için konulan kay it, şart ve sürelerle bir 
takvim, yılı içinde-elde ettikleri kazanç ve irat
ların 6 000 lirası Gelir Vergisinden müstesna
dır. 

Bu istisnanın menkul sermaye iradı üzerin
den alınacak verginin tevkif yoliyle kesilen kıs
mına şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM v 

Kazançlarda istisnalar 

Serbest meslek kazançlarında 
MADDE 18. — Müellif, mütercim, heykel-

traş, ressam ve bestekârların kitap, resim, hey
kel ve nota halindeki eserlerini satmak veya bu 
eserler üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik 
etmek veya kiralamak suretiyle, bir takvim yılı 
içinde elde ettikleri gayrisâfi kazanç ve iratla
rın 'İV 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra, teşhir gibi 
suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan 
bedel ve ücretler istisnaya dâhildir.) 

BAŞKAN — Söz istiyenler. Buyurun Arif 
Bey. 

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANİ 
ARİF ARIKAN — Bu maddedb redaksiyon 
mahiyetinde kalan düzeltme olmuştur. Yeni bir 
hüküm getirmiyor. 

BAŞKAN —• Reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Zirai kazançlar istisnası 
-*. MADDE 19. — Bir vegilendirme döneminde 

elde edilen ve toplamı 10 000 liraya kadar olan 
zirai safi kazançların 5 O00 lirası Gelir Vergi
mden. müstesnadır. 

Gelirleri aile reisi tarafından beyan edilecek 
olanlar için 10 000 liralık istisna haddi aile reisi 
ile eş ve velayet altındaki küçük çocuklara- ait 
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zirai safi kazançların toplamlarına göre hesap
lanır. Bu toplam istisna haddini aşmadığı tak
dirde aile fertlerinden her biri istisnadan zirai 
gelirleri nispetinde faydalanırlar. 

Ticari veya meslekî kazancı dolayısiyle ger
çek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar bu is
tisnadan faydalanmazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
YILDIZ AHMET — Bir sual soracağım. Bu 

toplam 10 bin lira değil de 5 bin lira olursa 
vergi muaflığı olur mu? 

MALİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 
ARIKAN — Bu takdirde beş bin liralık istisna 
sukut edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maden suları kazançları istisnası 
MADDE 20. — 9127 sayılı Kanunun 1 nci 

maddesine göre verilecek sıcak ve soğuk maden 
sular: imtiyazının işletilmesinden elde edilen ka
zançlar, ihaleyi takibeden yıldan başlıyarak beş 
yıl süre ile, Gelir Vergisinden müstesnadır. 

BAŞKAN — E s k i metindekinin aynıdır. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Sermaye iratlarında istisnalar 

Gayrimenkuller ve haklarda 
MADDE 2il. — Gayrimenkullerin ve hakla

rın kiralanmas ndan elde edilen ve bir takvim-
yılında toplamı 2 500 lirayı aşmıyan kiralarla 
bir takvim yılı içinde toplamı 10 000 lirayı aş
mıyan kiraların 2 500 lirası Gelir Vergisinden 
müstesnadır. 

Ticari, zirai veya meslekî kazancını yıllık 
beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
ile gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olan
lar bu istisnadan faydalanmazlar. 

MALİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 
ARIKAN — Eskiye nazaran ikinci fıkrası değiş
tirilmiştir. Eski metinde defter esası kıstas ola
rak kabul edilmiş idi. Bu işlemedi. Gayeye na
zaran işlemedi. Kolektif şirketlerde defteri şir
ketin kendisi tutar. Ortaklar bahsi geçen 2 500 
liradan istifade ettirilmek istenmiyordu. Fakat, 
defterin kimin tutacağı o zaman düşünülmediği 
için ortak defter tutmadığından dolayı 2 500 
liradan istifade ediyordu. Büyük kazanç sahibi 
!bir kimsenin gayrimenkulünden dolayı 2 500 
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lirasının istifade etmemesi düşünülmüştü. Bu
nun için son fıkra bu hükmü getirmiştir. 

BAŞKAN — Usule mütedairdir. Maddeyi 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Menkul kıymetler ver mevduat 
MADDE 22. — Aşağıda yazılı menkul ser

maye iratları Gelir Vergisinden müstesnadır : 
1. özel kanunları veya Devletle akdedil

miş mukavelelerle her türlü vergiden istisna 
edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, temettü 
ve ikramiyeleri; 

2. Mevduat ve özel alacaklar karşılığında 
bir takvim yılında alman faizlerin 200 lirası 
(Muhtelif müesseselerden veya 'bir müessese
nin muhtelif şube veya ajanslarından alman 
mevduat faizlerinde, bu had her müessese veya 
her müessesenin muhtelif şube ve ajansları için 
ayrı ayrı nazara alınır.) 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Müteferrik istisnalar 

Ücretlerde 
MADDE 23. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir 

Vergisinden istisna edilmiştir : 
1. Dilsiz, mefluç, iki gözü kör, el ve ayak

larının ikisinden veya birinden mahrum, birini 
veya ikisini kullanamayacak derecede el ve ayak
ları sakat bulunan hizmet erbabının ücretleri 
(sakatlık veya malûllüğün resmî hastanesi ve
ya mümasil sıhhi teşekkülü bulunan yerlerde 
ilgili mütehassısın baştabiplikçe tasdik edilecek 
raporu ile, resmî hastanesi veya mümasil sıhhi 
teşekkülü olmıyan veya ilgili mütehassısı bu-
lunmıyan yerlerde resmî tabip raporu ile tevsi
ki şart t ı r . ) ; • 

2. Gelir Vergisinden muaf veya götürü 
usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraat işlerinde 
bilfiil çalışan işçilerin ücretleri; 

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan 
madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili 
diğer bütün işlerde çalışan işçilerin yer altında 
çalıştıkları zamanlara ait ücretleri; 

4. Ticari ve sınai kazançları vergiden mu
af bulunanların bu işlerde çalıştırılan hizmet 
erbaibmm ücretleri; 
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5. Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin 

kâtip, korucu, imam, be'kçi ve benzeri müstah
demlerinin, mahalle ve çarşı bekçilerinin ücret
leri ; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel 
fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apart
manlarda ve ticaret mahalli olmıyan sair yer
lerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, da
dılık, mürebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi 
özel hizmetlerde çalıştırılanlar); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki ensti
tülerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezele
rin atelyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü 
ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına iş yerinde bedava ye
mek vermek suretiyle sağlanan menfaatler (bu 
yemeklerin iş veren tarafından hazırlatılması 
şartiyle); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve 
fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunları
na göre barındırılması gereken memurlarla 
müstahdemlere konut tedariki ve bunların ay
dınlatılması, .ısıtılması ve suyunun temini sure
tiyle sağlanan menfaatler; 

10. Hizmet erbabının' toplu olarak iş yer
lerine gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle 
iş verenler tarafından yapılan taşıma gider
leri ; 

11. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği 
haiz bulunan emekli sandıkları tarafından öde
nen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları 
(tüzel kişiliği haiz emekli sandıklarınca ödenen 
aylıklar, hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı 
olan Devlet memurlarına ödenen miktardan 
fazla ise, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi 
tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden 
ödenen bu nevi aylıklar dâhil) 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARlF ARIKAN — Esas değişiklik 11 
nci benttedir. Emekli maaşları vergi dışı bıra
kılmaktadır. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı bentlerde 
ufak tadiller vardır. Esasa müessir değildir. 

BAŞKAN — 6 ncı bentten sonra? 
VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ

KANI ARlF ARIKAN — Onlar da aynıdır. 
[BAŞKAN — 11 nci fıkrayı okutuyorum. : 
(11 nci fıkra tekrar okundu.) 
VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ

KANI ARlF ARIKAN — Resmî sektörden 
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ödenen emekli maaşları tamamiyle vergi dışın
dadır. Bir de resmî sektörün dışında kalan ve 
Emekli Sandığı ile memurlarını irtibatlandıran 
bankalar, müesseseler vardır. Bu müesseseler res
mî sektörden daha fazla- maaş vermektedirler. 
Bu müesseselerde çalışanlar, aynı derecedeki dev
let sektöründeki emsallerinden fazla alıyorlarsa, 
bu fazla aldıkları ücretleri vergiye tâbi tutula
caktır. 

MÜŞAVIR AHMET REFÎK ALP ARSAN 
-T- Burada bir küçük l'âve vardır. Arif Bey far
kına varmadılar. Buraya bir fıkra eklendi. 

(Komisyonun değiştirişini okudu.) 
BAŞKAN — Bir fıkra ilâve edilmektedir, ilâ

vesi ile maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gider karşılıklarında 
MADDE 24. — Gider karşılığı olarak yapılan 

aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna 
edilmiştir: 

1. Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 
" sayılı Kanuna tâbi müesseseler ve kamu menfaat

lerine yararlı dernekler tarafından verilen harcı
rahlar ve zaruri yol giderleri (gündelikler dahil); 

2. Yukardaki fıkrada sayılanların dışında 
kalan müesseseler tarafından idare meclisi baş
kan ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye memurları
na ve hizonet erbabına verilen gerçek yol giderle
rinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine 
karşılık olmak üzere verilen gündelikler ((bu gün
delikler aynı ayîık seviyesindeki devlet memur
larına verilen gündeliklerden fazla ise veya dev
letçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşar
sa, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutu-
lur . ) ; 

3. Kazai veya idari kararlara dayanarak ta
nıklara ve bilir kişilere verilen ücretler; 

4. özel kanunlarına göre verilen yakıt bedel
leri; 

5. özel kanunlarla kurulan komisyonların 
memur olmıyan üyelerine bu görevleri dolayısiy-
le yapılan ödemeler. 

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI 
ARlF ARIKAN — 3659 sayılı Kanuna tâbi mü
esseseler ve kamu menfaatine yararlı dernekler 
tarafından ödenen konut bedelleri diyor; yakıt 
bedellerinde nihayet buluyor. Esasen yakıt be
delleri Şarktaki memurlara ödenen yakacak zam-
mıdır. Onun dışındaki kısmi tatbikat da işlemi-
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yor ve ikiliğe de sebeboluyordu. Onun için hü-
ümet teklif etti, biz de uygun bulduk ve yakıt 
(bedellerini 4 numaralı bent olarak ayrı bir halde 
gösterdik. Yapılan değişiklik budur. Bu suretle 
24 ncü madde aynen kalmış oluyor. 

BAŞKAN — Bu maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Tazminat ve yardımlarda 
MADDE 25. —• Aşağıda yazılı tazminat ve 

yardımlar Gelir Verdisinden müstesnadır: 
1. ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebep

leriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 
2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya 

hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailele
rine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve 
yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak 
bu istisnaya girerler.); 

3. Gerçek ,veya tüze! kişiler veya emekli 
sandıklarınca kendilerine zat aylığı bağlananlara 
aylıkları dışında, kanunlar] ve statüleri gereğin
ce verilen emekli, dul, yetim ve evlenme ikrami
yeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini 
doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine 
toptan ödenen tazminatlar (kamu idare ve mü
esseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tabi müesseseler 
({ışında kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından 
ödenen tazminat ve yardımlar, hizımet süresi ve 
aylık seviyesi aynı olan devlet memurlarına ve
rilen miktardan fazla ise, aradaki fark ücret ola
rak vergiye tâbi tutulur.); ^ 

4. Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları 
(bu zamlar devletçe verilen miktarları aştığı tak
dirde, fazlası vergiye tâlbi tutulur.); 

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet 
erbabına yapılan yardımlar (bu istisna hizmet 
erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden 
gündeliklerinin tutarına kadar olan yardım kıs
mına uygulanır.) ; 

6. Sosyal sigorta kurumları tarafından si
gortalılara yapılan ödemeler; 

7. İşten çıkma tazminatı (işten çıkan veya 
çıkarılanlara verilen tazminatlardır. Şu kadar 
ki, bu suretle verilen tazminatın miktarı işten çı
kan veya çıkarılanın 12 aylığını aştığı takdirde 
fazlası ücret olarak veügiye tâbi tutulur. Hizmet 
ifa edilmeksizin ödenen ücretler tazminat sayıl
maz, ); 

8. Genel olark nafakalar (alanlar için); 
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri 
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I gereğinde kendi üyelerine Ölüm, sakatlık, hasta-
I lık, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yar-
I dunlar ile üyelerinin geri verilen mevduatı. 

MALÎYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 
I ARIKAN — Burada üç nolu bent değişmiştir. 
I Bundan maksat; resmî sektör dışında kalan mü-
I kelleflerin memur ve işçilere verebileceği ölüm, 
I evlenme ve sair tazminatları da istisna etmekte

dir. 
I BAŞKAN — Bu bendin yeni şeklini lütfen 
I okur musunuz? 
I (25 nci maddenin üçüncü bendi tekrar okun

du.) 
I BAŞKAN — Maddeyi değişik şekliyle reyle-
I rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
I 1er... Kabul edilmiştir. 
I Vatan hizmetleri yardımlarında. 
I MADDE 26. — Aşağıdaki yazılı vatan hiz-
I metleri yardımları Gelir Vergisinden müstesna-
I dır. 
I 1. Harb malûllüğü zamları; 
I 2. Harb malûllerine ve şehit, dul ve yetim-
I lerine verilen tekel beyiyeleri; 
I 3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve 
I yetimi sıfatiyle yapılan bilûmum ödemeler (Bu 
I hükmün tatbikinde hususi kanunlarına göre ken-
I dilerine şehit sıfatı verilenlerle harb, isyan, eşkı-
I ya, kaçakçı takip ve mümademesi, sanıkların ve 
I mahkûmların takibi, manevra, talim ve tatbikat 
I esnasında görev başında veya görevden doğan 
I sebeplerle ölenler şehit sayılır.); 
I 4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan 
I aylıklar ile ödenen mükâfatlar. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Bu kanun çıktıktan 

I sonra, bu kanunda bahsi geçen birçok şeyler yü-
I rürlükten kalkacaktır. Meselâ askerî malûllere ve-
I rilen terfih zamları ile şehit tâbiri tatbikatta ihti-
I lâflara yol açıyordu. Onun için kaldırmış bulunu -
I yoruz. Madde muhtevası ayarlanmış vaziyettedir, 
I fakat netice değişmemiştir. 
I BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo-
I rum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmiş-
1 tir. 
i Teçhizat ve tayın bedellerinde. 
I MADDE 27. — Aşağıda yazılı teçhizat ve ta-
j ym bedelleri Gelir Vergisinden müstesnadır: 
I 1. özel kanunlara dayanarak verilen yemek 
I ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapı-
I lan ödemeler; 

- 2 2 -
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2. Demirba§ olarak verilen giyim eşyası (Res- ı 

mî ve özel daire ve müesseselerce hizmet erbabına j 
işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrıl- j 
maları halinde geri alman giyim eşyası.); j 

3. Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim İ 
giderleri. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Talısil ve tatbikat ödemelerinde 
MADDE 28. — Tahsil ve tatbikat giderleri 

karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler 
Gelir Vergisinden istisna edilmiştir : 

1. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar he
sabına yabancı memleketlerde tahsilde veya staj
da bulunan öğrenci ve memurlara gider karşı
lığı olarak verilen paralar (Özel müesseseler ta
vafından yapılan ödemeler, benzeri Devlet öğ
renci ve memurlarına verilen miktardan ft.zla 
olduğu takdirde, aradaki fark ücret olarak ser
giye tâbi tutulur) (Asli görev veya memuri-

* yet dolayusiylo alman ücretler bu istisnaya dâ-
lıil değildir); 

2. Resmî ve özel müesseseler ve şahıs'ar 1 
hesabına Türkiye'de tahsilde bulunan öğrene'-ye I 
iaşe, ibate ve tahsil gideri olarak ödenen para- I 
lar; 

0. Öğrencilere tatbikat dolayısiyle öğretim I 
müesseseleri veya tahsil masraflarını dcrnhde I 
edenler tarafından verilen paralar. I 

VERGİ TEMYİZ' KOMİSYONU BALKA
NI ARİF ARIKAN — Değişiklik 3 numaralı 
benttedir. Burada öğrencilerin tatbikatı dola- I 
yi siyi e verilen paralara dair hüküm var. Bu I 
öğrencilerin masraflarını deruhde eden müesse- I 
Keler Ödeme yapmaktadırlar. Bu arada tatbikat I 
dolayısiyle de para öderler. Bu paralar da ver- | 
giden muaftır. I 

BAŞKAN —- Bu madde hakkında konuşmak I 
i.stiyen yok. Reyinize arz ediyorum. Kabul eden- I 
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ' I 

Teşvik ikramiye ve mükâfatları I 
MADDE 29. — Teşvik gayesiyle verilen aşa- I 

gıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar . Gelir Ver- I 
gisinden müstesnadır : I 

1. İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, I 
hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından I 
faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik I 

. maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar; | 

- 2 3 
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2. Subay, astsubay ve erlere (kıta onbaşi 

ve çavuşları dâhil) ve ordu hizmetinde bulunan 
sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri 
«Loiayısij^ verilen gündelikler, ikramiyeler ve 
zamlar; 

3. Spor müsabakalarına iştirak edenlere ve
rilen ikramiye ve mükâfatlar (sporculara trans
fer ücreti veya sair adlarla verilen paralar ha
riç); 

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

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKA
NI ARİF ARIKAN — Burada ufak bir deği
şiklik vardır. Birincisi, demin sorulduğu gibi; 
dalış ve uçuş tazminatları meselesi. Bir-r?«gibi» 
kelimesini koymak suretiyle bu türlü tazminat
ları da kanunun şümulü içerisine aldık. 

Bir de maddenin üçüncü fıkrasında, kerre 
içinde (hariç) demek suretiyle transfer ücret
lerinin vergiden muaf tutulmamasmı temin et-
nu:ğe çalıştık. Sporculara ödenen transfer üc
reti veya bunun yerine geçebilecek sair ücreti er 
vergiye tâbidir. Diğer bendlerde maddeye vu
zuh verilmeye çalışılmıştır. 

ÇELEBİ EMANULLAH — İkinci maddede 
uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısiyle verilen 
gündelikler *liyor. Bizde gündelik diye bir şey 
yoktur. 

MALİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 
ARIKAN.'— Hepsini'kavrar. Muhtelif tâibîrieri-
ayrı ayrı koyduk ki, ilerde ilhtilâf olma sın diye. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Burada bakıyo
rum, transfer mevzuunda muafiyet var. Bunun 
sobeibi nedir? 

MALİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 
ARIKAN — Tanımıyoruz. Bunu alanlar ver
giden istisnadır iddiasında bulundular. İdarenin 
görüşü vergiye tâbidir şeklindedir. Her hangi bir 
iltibası önlemek için vuzuh verilim işitir. Transfer 
ücreti dersek yarın ha'şka isimler ödenir, aynı 
ihtilâf ortaya çıkar. Bunun için böyle yazmış 
•bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
TUNOKANÂT HAYDAR — Efendim, bir 

şey sormak istiyorum, esasen bu hususta geçen
lerde bendenize de geldiler ve bir konuşma yaptık. 
Bilyorsunuz gazinolarda yüksek ücretle şarkı s%-
liyen şarkıcılar vardır. Bunların vergileri mü-
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esseseler tarafından ödeniyormuış. Bir gece- I 
de üç bin lira alanlar varmış. Bunları ne şekil- I 
de vergiye tâbi tutuyoruz? I 

VERGÎLEdR TEMYlZ KOMİSYOMI.R,E>ÎSİ 
ARİF ARIK AN — Efendim, bunlar IBbikatta 
vergiye tabidirler. Yalnız tâbi oldukları usul ba- I 
kımından ühitilâ/f çıkabiliyor. Bir memur, bir I 
işçi gilbi mi vergiye tâbi olacak yoksa bir doktor, I 
ıbir avukat gibi mi vergiye tâbi olacaklar diye. I 
Bunlar için tatbikatta ihtilâflar oluyor. Bir de- I 
faya mahsus olmak üzere ıbunlatrı kendi namla
rına verdikleri konserlerden vergiden muaf, di
ğer kısımları vergiye tâlbi tutulması lâzımdır. 
Faraza konser hâsılatının tamamı üzerinden şar- I 
kıcıdan alınması ioalbetmektedir. I 

KAPLAN KADRİ — Efendim, 3 neü fıkra
nın sonuna doğru, «uçuş dalış gibi...» deniyor. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — İlerde kanun çıkabilir. 
Meselâ tankçılara yıpranma zammı. O zaman, bu I 
kanunda değişiklik yapmadan, buradaki (gilbi) sö-
ızü ile, o yeni gelecek hükmün yeri bulunmuş ohır. I 
Boşluk kalmaz. .. I 

* KAPLAN KADRİ — Bu hükmün içine girer 
mi? 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Girer efendim. 

BAŞKAN" — Başka söz istiyen yok. Maddeyi I 
reyinize arz ediyorum. Kaibul edenler... Etimi- I 
yenler... Kabul edilmiştir. > 

Sergi ve panayır istisnası 
MADDE 30. — Dar mükellefiyete tâlbi olan

ların : 
1. Hükümetin müsadesiyle .açılan sergi ve pa- I 

nâyırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde et
tikleri kazançlar (Türkiyede başkaca iş yeri ve
ya daimî temsilcileri bulunmamak şartiyle); 

2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları ser
best meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç
lar * i 

Gelir Vergisinden müstesnadır. 
BAŞKAN — Eski hükümlerin aynıdır. Ka

bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. I 

Yedinci bölüm 

En az geçim indirimi I 

İndirim hadleri 
MADDE 31. — Mükelleflerin ıgünde 5, ayda | 

— 24 
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150 yılda 1 800 lirayı aşmayan gelirleri yergiye 
tâbi tutulmaz. 

Mükellef evli ise bu miktara eş için günde 3, 
•ayda 90, yılda 1 080 lira, çocukların her biri için 
ıgünde 2, ayda 60, yılda 720 lira ilâve edilir. 

ı (Haftalık ücretlerde yedi gün üzerinden indi
rim yapılır). 

Âna ve babasını kaybetmiş torunlardan mü
kellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâlbi 
ıgeliri bulunmayanlar bu maddenin uygulanma
sında öz çocuklar gibi hesalba katılır. 

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

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Bu tbölüm en az ıgeçim 
indirimine ait hükümler getiriyor. Otuz birinci 
maddede usulü hüküm var. Otuız ikinci madde-
dede mevcut usüulden ayrılıyor. Şöyle oluyor. 

Mevcut usulde mükellef bekâr ise iki lira 25 
kuruş, evlendiği takdirde 32ı5 kuruş, 1 ve 2 ço
cuklu ise aynı. 3 ve 4 çocuklular da aynı. 5 ve da
ha fazla olanlar da aynı indirime tâlbi tutuluyor. 
Evvelâ dedik ki; mükellef bekârsa, bu takdirde 
bunun istifade edeceği indirim günde şu, hafta
da şu, yılda şudur. Eğer eivli ise; Ibu takdirde 
eşi için günde şu, haftada şu, ayda şu, yılda şu 
kadar ilâve ediliyor. Çocuğu var ise; beher çocaı-
ğu için günde şu kadar, haftada şu kadar, ayda 
§u kadar, yılda şu kadar ilâve edilecek. Mevcut 
kanun beş çocuktan fazlası için dalha fazla indi
rimi kabul etmemektedir. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD

NAN BAŞER —Şu maddenin yürürlüğe girme
si tam ve mütekâmil olarak ancak 1965 de müm
kün olabilecektir. Çünkü bu madde vergi hâsı
latında 400 milyon liralık bir indirme yapmak
tadır. Bunu biz bu sene göıze alamıyoruz. Neye 
'kondu öyleyse diyeceksiniz? Asgarî indirimin 
semlbolik halini görmediniz mi dersiniz? diye koy
duk. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ıÇELEBİ EMANULLAH — Beş çocuğa kadar 

indirme yapılıyor dediniz. Daha fazlası için yap
mak lâzım değil midir? Bununla nüfus siyase
tini de desteklemiş oluruz. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Efendim, bu bakımdan 
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mütenakıs bir durumdayız. Hıfzıssıhha Kanunu
na göre altı çocuktan fazla çocuğu olanlara ikra
miye verilir. Vergi cephesinden de hazinenin 
menfaatini göz önünde tutarak, beş çocuktan faz
lası için bir indirme yapma yoluna gideriz. Faz
la nüfus artışını temin edecek Ibir şey yoktur; 
staitikoyu muhafaza edeceğiz. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Benim bu madde 
hakkındaki teklifim çocuk adedinin tahdit edil
memesi hakkındadır. 

(İSTANBUL DEFTERDAR MUAVİNİ MÜ-
BİN BAŞER — Efendim, badema 6480 lira
lık bir kı'smı -vergiden, muaf tutuyoruz. 

BALKAN — 31 nci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(31 nci madde tekrar okundu.) 
ÖZGÜNEŞ MEHMET — Efendim, mükelle

fin bakmıya mecbur olduğu ailesi meyanmda 
anası ive baibaisı da vardır. Bunlar için bir in
dirim kalbul edilmiyor. Burada bir adaletsizlik 
vardır. Acaba bu hususta neler düşünülüyor. 

BAŞKAN — Buyurun sözcü, 
VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ: 

KANI ARİF ARIKAN — Efendim Medeni Ka
nundaki tarife uyma zarureti vardır. Medeni Ka
nunda aile, karı - koca ve çocukları, diyor. Bir aile 
nin reisi ana ve babasına bakmakla vazifelidir. 
Bâzı memleketlerde ana ve baba da, kardeşler 
de aileden sayılmıştır. Ama bu çok mahduttur. 
Vergi meselelerinde yeni inkişaf etmekte olan 
memleketlerimizde bunun tatbikatının genişle
tilmesi doğru olmaz. Onun için aile mefhumunu 
sadeceNMedeni Kanundaki tarife uygun olarak 
aldık. 

ÖZGÜNEŞ MEHMET — Maalesef ben tat
min olmadım. Bir mükellef vardır, bekârdır. 
Ama bakmağa mecbur olduğu anası, babası, 
kardeşleri yanındadır. 

Sonra adam evlidir, çocukları vardır, üstelik 
bir de annesi, babası kardeşleri yanındadır. 
Bunun da vergi bakımından bir istifadesi yok
tur. Onun için, evli olsun, bekâr olsun, yanın
da anası, babası ve kardeşleri varsa, onlara bak
mak mecburiyetinde ise, bunların da çocuklar 
gibi telâkki edilmesi lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Arkadaşımızın 
fikirlerinde belki haklı taraflar var. Fakat bir ver
gi olarak bunu düşünmek bu işlerin suiistimali ba
kımından veya vergiyi gayesinden uzafclaştır-
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I mak bakımından bir istikamete götürür bizi. 

Çünkü annesine babasına bakmaya mecburdur 
bir evlât. Fakat bu anne ve babanın bir geliri 
de olması lâzımdır. Ama bu memlekette «os-
yal sigortalar olmadığı için muayyen bir'yaş
tan sonra anne ve babalar çocuklarının sırtları
na yük oluyorlar. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Özgüneş'i des-
I teklerim. Bu işler yani evlâtların anaya ve ba-
I baya bakmaları keyfiyeti mahkeme karariyle 
I olur. Mahkeme olunca siistimal de olmaz. 

MALÎYE HESAP UZMANI TARIK HATU-
I SİL — Aslında Sayın Binbaşımın mütalâası sos-
I yal bakımdan tamamen doğrudur. Yalnız bizim 
I Gelir vergimiz cephesi bakımından tervici biraz 
I müşkül gibi görünüyor. Şöyle; bizim Gelir 
i Vergisi sistemimizin aslında şahıslan fert fert 

nazarı itibara alarak gelirlerini vergilendirir-
sek yalnız aile reisinin değil ailenin diğer fert-

j leri de çalışıyorsa onu da ayrı olarak nazarı 
I itibara almak lâzımdır. Mükellefin gelirlerin

den indirilecek kısım varsa onlar için ayrı ayrı 
hadler tanınması icabeder. O bakımdan haklı 
ve sosyal olan düşüncenin buraya ithal edilme
si çok güçtür. O bakımdan nazara alınmamıştır. 

ERSÜ VEHBİ - Kanaatimce hükümetin 
teklifi mahzurludur. Çünkü müstehlik durumu
nu desteklemiş değil, bilâkis elini kolunu tuta
rak onu çalışmaktan alıkoymuş oluruz. 

BAŞKAN — Kifayet teklifi vardır, reyleri
nize erz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Me'hmet özgüneş'ıitn teklifini oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Reddedil
miştir. 

(Maddenin tümünü oyunuza arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etimiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Medeni hal esası 
MADDE 32. — 31 nci maddede yazılı indi

rim hadlerinin tâyininde mükellefin, gelirin el
de edildiği takvim yılı başındaki medeni hali ve 
aile durumu esastır. 

I Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durum
da mükellef lehine husule gelen değişiklikler ay-

I rica nazara alınır. 
En az geçim indiriminin uygulanmasında her 

I ne suretle olursa olsun, evlilik bağı kalkmış olan-
| ların gelirlerine, ilk çocuk için eşe ait diğer çjo-

- 35 — 
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cükların her biri için 3İ nci maddede yazılı ço
cuklara ait indirim miktarları uygulanır. 

ikisi de mükellef olan boşanmış eşlerden her 
biri- hakkında yukarki esaslar, nafakasını sağla
dıkları çocuk sayısına göre uygulanır. 

31 nci madde ile bu madde gereğince hesap
lanacak indirim miktarı 5 çocuklu evli. mükellef
lere ait indirim tutarını geçemez. 

ÇELEBİ EMANULLAH — Buradaki son 
fıkranın kaldırılmasını teklif ediyorum. Çocuk 
tahdidinin kaldırılması lâzım. Bunu rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Halen iktisat Fakültesinde nü
fus üzerine etüdler yapılmaktadır. Nüfusun kont
rol altına alınması istenmektedir. 

EMANULLAH ÇELEBİ — Böyle bir siya
set var mı, yok mu bilemiyorum. Ancak, şu kada
rını 'biliyorum ki, biz nüfusun artmasına çalışma
lıyız. Çünkü, memleketimizin toprakları verimli 
halde işletilecek olursa, 60 milyon- nüfusu besli-
yecek durumdadır. 30 yıl sonra bu memleket 
nüfusu besliyemiyecek hale gelirse', o zamankiler 
düşünsünler. Bu bakımdan son fıkranın kaldı
rılmasını tekrar rica edeceğim. 

ÖZKAYA MEHMET ŞÜKRAN — Bu top
rakların 60 milyon insanı da besliyebiJeceği hu
susuna pek iştirak edemiyeceğim. Beşten fazla 
nüfusa da bunu teşmil etmek bana göre işi çok 
yüksek rakamlara yükseltecektir. 

BAŞKAN — Kifayet takriri; geldi. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

Çelebi son fıkranın çıkarılmasını teklif ediyor. 
Kabul edenler... Reddedilmiştir. 

Maddeyi aynen oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul edilmiştir. 

Çocuk tâbiri 
MADDE 33. — Yukarki maddelerde sözü edi

len çocuk- tâbiri, mükellefle birlikte oturan veya 
mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek 
suretiyle bakılanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsil
de olup 25 yaşını doldurmamış evlâtları (evlât 
edinilenler dâhil) ifade eder. 

Nafakanın ana ve babaya müştereken tahmil 
edilmesi halinde, çocuk, bunlardan hangisiniau 
velayeti altında ise onun indirim haddinin tâyi
ninde nazara alınır. 

Daimî maluliyete duçar olduğu resmî bir has
tanenin heyeti sıhhiyesi raporiyle tevsik olunan 
mubtaıç evlâtlar hakkında yaş haddine bakılmaz. 
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MALİYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 

ARIKAN — Bu madde eskiye nazaran bir fıkra 
ilâvesi suretiyle değiştirilmiştir. Bu da ayrılmış 
olan karı ve kocada çocuklar için iki tarafa da 
'hükmediliyor ve çocuk "bir taraf a kalıyor. Bu tak-

. dirde asgari geçim indiriminden çocuk için han
gisi istifade edecektir? Bu ihtilâf mevzuu olu
yor. İkinci fıkra ile bu, hükme bağlanmıştır. Sa
dece bir noktada usule mütaallik değişiklik var. 
Diğer kısımları aynıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aile reisi esası 
MADDE 34. — indirim yalnız aile reisi sıfa-

tiyle vergiye tâbi tutulan mükellefler hakkında 
uygulanır. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Mütaakıp üç madde
de eski metnin aynıdır. Hiçbir değişiklik yok
tur. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Vergi karnesi esası 
MADDE 35. — İndirimden faydalanmak is-

tiyenler, Vergi Usul Kanununun esaslarına göre 
vergi karnesi almak ve bunu saklamak zorunda
dırlar. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı! Maddeyi reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

indirimin uygulanmıyacağı gelirler 
MADDE 36. — Muhtelif yerlerden ücret 

alan hizmet erbabı için, indirim bunlardan yal
nız en yüksek olanına uygulanır. Hizmet erba
bının vergi karnesi varsa, indirimin uygulana
cağı ücret bu karneyi muhafaza eden iş veren
den aldığı ücrettir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

Gelir unsurlarının tesbiti 

BÎRlNCl BÖLÜM 
Ticari kazanç 

Ticari kazancın tarifi 
MADDE 37. — Her türlü ticari ve sınai fâ

aliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. 
Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı 

kazançlar ticari kazanç sayılır : 
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve ça- j 

kıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harman- | 
]arının işletilmesinden; J 

2. Coberlik işlerinden; J 
3. özel okul ve hastanelerle benzeri yerle- j 

rin işletilmesinden; j 
4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa iş- • 

]eriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerin- t 
den; j 

s 

5. Kendi nam ve hesaplarına menkûl kıy- i 
ıiıet alını, satımı ile iştigal edenlerin bu faali- ; 
yeti erinden; j 

fi. Satmalman veya trampa suretiyle ikti- j 
sa bol iman arazinin parsellenerek kısmen veya j 
tamamen satılmasından; elde edilen kazanç- t 
lar. 

Kolektif ortaklıklarda ortakların, âdi veya j 
• eshamh komandit ortaklıklarda komandite or- j 
takların ortaklık kârından aldıkları paylar şah
si ticari kazanç hükmündedir. (66 ncı madde 
hükmü mahfuzdur.) 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine ve bu kanunda yazılı gerçek (bilanço ve
ya işletme hesabı esası) veya götürü usullere 
göre tesbit edilir. 

özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri iş
leten serbest meslek erbabı, serbest meslek ka
zançlarını da işletmenin kayıtlarına itha1 ede
bilirler. 
. VERGİLER TEMYlZ KOMİSYONU BAŞKA

NI ARİF ARIKAN — Maddenin birinci bendi bi
raz değiştirilmiştir. Esasta bir değişiklik yok
tur. Tatbikatta zorluklar doğuruyordu, onları 
da oralardan çıkarıp buraya getirdik, böylece 
maddeye vazıh bir şekil verdik. 

BAŞKAN — Bu hususta Hükümet sözcüsü
nün her hangi bir mütalâası var mıdır? 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RİFAT 
ÖZENÇ — Yoktur efendim. 
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B4ŞKAN"v— Maddeyi reylerinize arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bilanço esasında ticari kazancın tesbiti 
MADDE 38. — Bilanço esasına göre ticari 

kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap döne
mi sonunda ve başuıdaki değerleri arasındaki 
müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya 
sahiplerce : 

1. İşletmeye ilâve olunan değerler bu fark
tan indirilir; 

2. İşletmeden çekilen değerler ise farka 
ilâve olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi 
sırasında, Ver'gi Usul Kanununun değerleme
ye ait hükümleri ile bu kanunun 40 ve 4.1 nci 
maddeleri hükümlerine uyulur. 

Ticari bilançoya dâhil olup iratları vergiden 
müstesna bulunan menkul kıymetlerin iratları 
ticari kazançtan indirilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İşletme hesabı esnasında ticari kazancın tesbiti 
MADDE 39. —• İşletme hesabı esasına göre 

ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edi
len hâsılat ile giderler arasındaki müspet fark
tır. 

(Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralar
la tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tedi
ye olunan ve borçlanılan meblâğları ifade eder.) 

Emtia alım ve satımı ile uğraşanlarda ticari 
kazancın bulunması için hesap dönemi sonunda
ki emtia mevcudunun değeri hâsılata, dönem ba
şındaki emtia mevcudunun değeri ise giderle
re ilâve olunur. 

Ticari kazancın bu suretle tesbit edilmesi sı
rasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 nci madde
leri hükümlerine uyulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İndirecek giderler 
MADDE 40. — Safi kazancın tesbit edilme

si için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul 
edilir : 
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1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame 

ettirilmesi için yapılan genel giderler. 
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş 

yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, 
tedavi ve ilâç giderleri, sigorta primleri ve 
emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istir-
dadedilmemek üzere Türkiye'de kâin sigorta 
şirketlerine veya emekli ve yardım sandıkları
na ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandık
larının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 
28 nci maddede yazılı giyim giderleri; 

3. tşle ilgili olmak şartiyle, mukavelename
ye veya ilâma veya kanun emrine istinaden öde
nen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

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

5. İşte kullanılan taşıtların giderleri; 
6. İşletme ile ilgili olmak şartiyle: Bina, 

Arazi, Gider, İstihlâk vergileri, Damga ve Be
lediye resimleri, harçlar ve kaydiyeler gibi aynî 
vergi, resim ve harçlar; 

7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ayrılan amortismanlar (Değeri bin lirayı aş-
mıyan peştemallıklar ile işletmede kullanılan 
ve değeri bin lirayı aşmıyan alât ve demirbaş
lar amortismana tâbi tutulmıyarak doğrudan 
doğruya gider yazılabilir.) 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Yedi numaralı bendi 
Hükümet getirdi, diğer fıkralar aynıdır. 

BAŞKAN — Yedinci bendi okutuyorum. 
(7 nci bent tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi tashih şekliyle rey

lerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Gider kalbul edilmiyen ödemeler 
MADDE 41. — Aşağıda yazılı ödemelerin gi

der olarak indirilmesi kabul olunmaz : 
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocukları

nın işletmeden çektikleri paralar veya aynen 
aldıkları sair değerler (aynen alman değerler 
emsal bedeli ile değerlenerek teşebbüs sahibinin 
çektiklerine ilâve olunur.) 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, kü
çük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, 
ücretler, ikramiyeler, komüsyonlar ve tazminat
lar ; 
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3. Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu 

sermaye için yürütülecek faizler; 
4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük ço

cuklarının işletmede câri hesap veya diğer sekil
e rdek i alacakları üzerinden yürütülecek faiz
ler; 

5. Her türlü para cezaları ve vergi cezala
rı ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçla
rından doğan tazminatlar (akitlerde ceza şartı 
olarak derpiş edilen tazminatlar, cezai mahiyet
te tazminat sayılmaz.) 

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

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

VERGİ TEMYİZ KOMİSYONU BAŞKANI 
ARİF ARIKAN — Efendim, bundan sonra ge
len 42, 43 ve 44 ncü maddeler eski kanunun 43 
ncü maddesinin yerine teklif edilmektedir. Usu
le ait hükümlerdir. Tatbikatta bâzı aksaklık
lar olmuştur. Bâzı ihtilâflar olmuştur. Gerek 
mükellefler, gerekse daire tarafından şikâyet
lerle karşılaştık. Bütün şikâyetleri karşılıyabi-
lecek bir şekil vermeye çalıştık. 

BAŞKAN — Hükümet ne diyor? 
MALİYE VEKİLİ TEMSİLCİSİ RİFAT 

ÖZENÇ — Bizim için de muvafık, mutabıkız 
efendim. 

BAŞKAN — Maddeleri ayrı ayrı okutup 
reylerinize arz ediyoruz. 

•Birden fazla taklvAm yılma sirayet eden inşaat 
ve onarma işleri 

MADDE 42. — Birden fazla takvim yılma 
sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin kâr ve 
zararı aşağıda yazılı usullerden birine göre tes-
bit edilir. Mükellefler işin bitiminde bu usuller
den birine göre tesbit edilir. Mükellefler işin bi
timinde bu usullerden birini seçmekte serbes-
tirler. Tercih edilen usul aynı yılda biten işlerin 
hepsine şâmil olur. Bu takdirde, her iş, beyanna
meye bağlı ayrı bir ek yaprakta gösterilir. 

1. Kâr veya zarar, işin bittiği yıl katî ola
rak tesbit edilir ve tamamı o yılın geliri sayıla
rak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. 

2. Kâr veya zarar, işin bittiği yıl katî ola
rak tesbit edilir ve işin devam ettiği yıllar zar-
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fmda, bu işe aidolmak üzere, yapılan işçilik ve 
malzeme sarfiyatının tutarları nispetinde o yıl
lara dağıtılır ve o yılların kazancı olarak vergi
lendirilir. Evvelce başka işler dolayısiyle beyan
name verilmiş ise, bu beyannamelerde gösteril
miş bulunan kâr veya zararlar bu dağıtıma gö
re düzeltilir, ikmal veya reddedilecek vergilerin 
hesabında, tevkif yoliyle ödenmiş olan vergiler 
ayrıca nazara alınır. 

Mükellefler her iki halde de her inşaat ve 
onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir def
terde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı 
sayfalarında göstermeye ve düzenliyeeekleri be
yannameleri, işlerin ikmâl edildiği takvim yılı
nı takibeden yılın Mart ayı sonuna kadar ver-
miye mecburdurlar. 

Bu madde şümulüne giren işlerde, geçmiş 
takvim yıllarına ait tarhiyatm düzeltilmesi ve 
vergi alacağının doğumu bakımından zamanaşı
mı işin neticelendiği tarihi takibeden yıldan 
başlar. 

BAŞKAN — 42 nci maddeyi kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Müşterek genel giderler ve amortismanların 
dağıtılması 

MADDE 43. — Birden fazla takvim yılma 
sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde veya bu 
işlerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde 
müşterek genel giderler ve amortismanlar aşa
ğıdaki esasaslara göre dağıtılır. 

1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma 
işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait 
müşterek genel giderler tahsil olunan istihkak 
bedellerinin birbirine olan nispeti dâhilinde; 

2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat 
ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen 
işlerle birlikte yapılması halinde, her yıla ait 
müşterek genel giderler tahsil olunan istihkak 
bedelleriyle diğer işlere ait satış veya hasılat tu
tarlarının birbirine olan nispeti dâhilinde; 

3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde 
veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanı
lan tesisat, makina ve ulaştırma vasıtalarının 
amortismanları, bunların her işte kullandıkları 
gün sayısına göre. 

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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înşaat ve onarma işlerinde işin bitimi 

MADDE 44. — înşaat ve onarma işlerinde : 
1. Muvakkat ve katî kabul usulüne tâbi 

olan işlerde muvakkat kabulün yapıldığı yıl ; 
2. Muvakkat ve katî kabul usulüne tâbi ol-

mıyan diğer inşaat ve onarma işlerinde işin fii
len tamamlandığı yıl; 

bitim tarihi kabul edilir. 
Muvakkat kabulden sonra, katî kabulü sağ

lamak maksadiyle yapılan giderler dağıtım 
usulüne tâbi olmaz; bunlar katî kabulün yapıl
dığı yıl hesaplarına intikal ettirilir; 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma işlerinde matrah. 
MADDE 45. — Dar mükellefiyete tâbi olan

ların Türkiye ile yabancı memleketler arasında, 
j yaptıkları ulaştırma işlerinde elde ettikleri ka-
1 zançlar, Kurumlar Vergisine tâbi yabancı ula§-
! tırma kurumlarının kazançlarının tâyinine ait 

esaslara göre tesbit olunur. 

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

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 
MADDE 46. — 47 ve 48 nci maddelerde ya

zılı şartlar topluca haiz olanların ticari ve sınai 
işlerinden sağladıkları safi kazançlar, Maliye 

i Bakanlığınca tanzim edilecek iş cetvellerinde 
i belirtilen iş nevilerine göre ve Vergi Usul Ka-
) nunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak 

tesbit olunur. 
Aynı işlerde ortak olarak çalışanlar hakkın

da 47 nci maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi irat
lar] ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri, 
toplu olarak, diğer şartlar, ortakların her biri 
için ayrı ayrı aranır. 

ortaklardan birisi gerecek usule göre Gehı* 
Vergisine tâbi bulunan ortaklıklarda diğer or
takların sınai ve ticari kazancı da gerçek usule 
göre tesbit olunur. 

Âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı za
manda diğer bir şahsi işle de iştigal edenlerin 
gerçek veya götürü usullerden hangisine göre 
vergilendireceğinin tâyininde, şahsi işine ait iş 
hacmi ve gayrisâfi irat ölçüleri, ortaklığın iş 
hacmi ve gayrisâfi irat ölçülerinden hissesine 
düşen miktarların da eklenmesi suretiyle nazara 
alınır. 
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Ortaklıktan hissesine düşen miktarın tesbi-

tinde, ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nis
petleri, böyle bir mukavele yoksa ortak sayısı
na bölünmek suretiyle bulunacak miktarlar esas
tır. 

VERGİ KOMİSYONU BAŞKANI ARlF 
ARIKAN — Vuzuh vermek için ufak değişiklik 
yapıldı. 

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

Götürü usule tâbi olmanın genel şartları 
MADDE 47. — Götürü usule tâbi olmanın ge

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

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

2. İş yerlerinin yıllık gayrisâfi iratlarının 
toplamı 180 lirayi aşmamak; 

3. Gerek kazancı üzerinden Gelir Vergisine 
tâbi olmamak veya beyanname vermek mecbu
riyetinde olmamak. 

2 ve 3 numaralı bent hükümleri, takvim yı
lı başındaki ve yeniden işe başlıyanlarda işe baş
lama tarihindeki duruma göre uygulanır. 

Gayrisâfi iradı belli olmıyan iş yerleri için 
Tadilât Komisyonu kararlarının kesinleşmesine 
kadar, gayrisâfi irat şartı mevcut sayılır. 

MALIYE VEKÂLETI MÜMESSILI ARIF 
ARIKAN — Esnafın vergi şümulü içine alın
ması dolayısiyle yeniden tesis edilmiş bir hüküm 
gibi gözüküyorsa da daha evvelce esnaf muaflığı 
şeklinde vardı. Yalnız hüviyeti bir parça değişti 
ve yeri olması itibariyle buraya konuldu. Esna
fın götürü veya gevşek usullerden hangisine göre 
vergiye tâbi olacağının tayini için ölçüler koy
maktadır. 

Bu maddenin 3 ncü fıkrasına gelince; burada 
üzerinde gelir vergisine tâbi olmamak veya be
yanname kelimeleri çiziliyor yerine «veya iradı 
dolayısiyle yıllık Gelir Vergisi beyannamesi» ikâ
me ediliyor. 

BAŞKAN — Bu maddeyi kabul edenler.., 
Kabul edilmiştir. 
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Götürü usule tâbi olmanın özel şartları 

MADDE 48. — Götürü usule tâbi olmanın 
özel şrtları şunlardır: 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 
küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde satın-
alman veya ithal edilen emtianın, iptidai madde
nin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 
40 000 lirayı aşmamak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç 
cdilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin 
satış bedelleri tutarı 48 000 lirayı aşmamak; 

3. iptidai madde, yardımcı malzeme ve işçi
lik müşteriye ait olarak ücretli durumuna gir
meksizin yapılan imalât, tamirat, basım, inşaat 
ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı 
içinde alman gayrisâfi ücret tutarı 8 000 lira 
yi aşmamak; 

4. iptidai madde ve malzeme müşteriye, iş
çilik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, 
basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gay
risâfi hasılat tutarı 30 000 lirayı aşmamak; 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı için
de alınan ücret veya hasılatın altı katı ile muba
yaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı 45 000 lira
yı aşmamak; 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işle
ri n memzucen yapılması halinde, bir takvim yılın
da sağlanan gayrisâfi hasılatın üçte bir fazlasiyle 
emtia, iptidai madde ve malzemenin mubayaa-
bedellerinin tutarı toplamı 40 000 lirayı aşma
mak ; 

7. Üç. ve dört numaralı bentlerde yazılı iş 
lerin memzucen yapılması halinde, alman gayri-
sâfi ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan 
yıllık gayrisâfi hasılatın toplamı 30 000 lirayı aş
mamak; 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğ 
lence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmet
ler karşılığında bir takvim, yılı içinde sağlanan 
yıllık gayrisâfi hasılat tutarı 8 000 lirayı aşma 
inak; 

9. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocakla-
. rında, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve 
kiremit harmanlarında bir takvim yılı içindeki 
satışların mecmu bedeli 48 000 lirayı aşmamak; 

10. Sahibi veya işleticisi sıfatiyle birden faz
la motorlu kara nakil vasıtası veya beşten fazla 
araba veya su üzerinde müteharrik 18 rüsum to
nilâtodan fazla makinalı, 90 rüsum tonilâtodan 
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fazla makinasız nakil vasıtası işletmemek, (su 
üzerinde müteharrik vasıtaların memzucen işle 
turnesi halinde, makinalı olanların rüsum tonilâ
toları toplamının beş katı ile makinasızlarm rü
sum tonilâtoları toplamı 90 rüsum tonilâtoyu aş
mamak) ve bir takvim yılı içinde alınan 
taşıma ücretleri tutarı 15 000 lirayı aşmamak 
(Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşler
le velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortak
lık halindeki işletmelerde, bu kimsenin veya 
ortaklığın işlettikleri vasıtalar toplu olarak naza
ra alınır). 

Taşıma vasıtalarının sahip işleticisi durumun
da olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi 
yapmış sayılır. 

Tekele tâbi maddelerde, damga pulu, millî 
piyango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gibi 
kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde 
düşük olarak tesbit edilmiş bulunan emtiada, ilgili 
bakanlıkların mütalâası alınmak suretiyle , bu 
maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde ya
zılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunur. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ, 
KANI ARİF ARIK AN — Bu madde esnaf mu-
lığı şartlarının yeni esaslara göre yapımasma ait
tir. 

BAŞKAN — Hükümet sözcüsü ne diyor 
efendim? 

MALİYE BAKANLIĞI MÜMESSİLİ RI
FAT ÖZENÇ — Kabul ediyoruz efendim. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Maddenin 
yeri değişmiş oluyor, eski şeylerini aynen muha
faza ediyor. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arzediyo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edil
miştir. 

Özel şartları gösterilmiyen işler 
MADDE 49. — özel şartları gösterilmiyen 

işlerle uğraşanların götürü usulden faydalanıp 
faydalanamayacakları 47 nci maddede yazılı 
genel şartlara göre tâyin olunur. 

... BAŞKAN — Söz ist iyeni. Yok. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Götürü usule tâbi olmanın şartlarını takvim 

yılı içinde kaybedenler 
MADDE 50. — Götürü usule tâbi olmanın 

şartlarından her hangi birini takvim yılı içinde 
kaybedenler, ertesi takvim yılı başından itiba
ren gerçek usulde vergilendirilirler. 
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[ Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu 

usulden faydalanmak istemediklerini yazı ile 
bildirenler, taleplerini takibeden takvim yılı 
başından; yeni işe başlıyanlar, işe başlama tari
hinden itibaren; gerçek usulde teklif olunurlar. 

Götürülük şartlarını kaybetmek suretiyle 
veya kendi talepleri üzerine gerçek usulde tek
lif edilecek olanlar, aynı işe devam ettikleri 
müddetçe bu usulden dönemezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok, sesleri) Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Götürü usulün hududu 
MADDE 51. — Aşağıda yazılı olanlar, gö

türü usulden faydalanamazlar : 
1. Kolektif şirket ortakları ile, komandit 

şirketlerin komandite ortakları; 
2. Ikrazat işleriyle uğraşanlar; 
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücev

herat alım satımı ile uğraşanlar; 
4. Gelir ve Kurumlar Vergisine tâbi inşaat, 

onarma ve ulaştırma nıütaalhhitlerine karşı de
rece derece taahhüdatta bulunanlar; 

5. Sigorta prodüktörleri; 
6. Her türlü ilân ve reklâm işleriyle uğra

şanlar veya bu işlere tavassut edenler; 
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğ

raşanlar; ' 
8. Tavassut işi yapanlar. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — 3, 4, 5, 6, 7, 8 nci 
bentler yeni, diğerleri eski bentlerdir. 

BAŞKAN — Bu maddeyi reylerinize arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

İKİNCİ ©ÖLÜM 

Zirai kazanç 

I Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, 
çiftçi ve mahsulün tarifi 

MADDE 52. — Zirai faaliyetten doğan ka-
I Kanç zirai kazançtır. 
J Zirai faaliyet; arazide, deniz göl ve nehir

lerde, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme 
ve ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya. 
tabiattan istifade etmek suretiyle ndbat, orman, 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istih-

l şalini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri 
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tarafından muhafazasını, taşınmasını, satılma
sını veya bu mahsullerden sair bir şekilde fay
dalanılmasını ifade eder. 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin 
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. 

Mahsullerin, değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı 
teşebbüsün bir cüz'ünü teşkil eden bir işletme
de vukua geliyorsa, işletmenin sınai bir mües
sese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve 
faaliyetini, cüz'ünü teşkil ettiği teşebbüs mah
sullerine hasretmesi şarttır. 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân ve mağazaya 
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faa
liyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğ
rudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım 
satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, 
faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şar-
tiyle, dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık 
beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina 
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal iş
lerinde çalıştırılması da zirâi faaliyetlerden sa
yılır, 

Yukarda "yazılı faaliyetlerin içinde yapıl
dığı işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri iş
letenlere, vergiye tâlbi olsun veya olmasınlar, 
çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olu
nan maddelere de mahsul denir. 

Kolektif şirketlerle komandit şirketler, zirai 
faaliyetle iştigal etseler dahi, çiftçi addedilmi-
vecekleri gibi ortakların bu şirketlerden aldık
ları hisseler de ticari kazanç sayılır. 

(BAŞKAN — Madde hakkında , söz istiyen. 
Yok. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Zirai kazancın tesbilt şekilleri 
MADDE 53. — Yıllık hasılat tutarı 100 000 

liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü 
gider esasına, 100 000 lîra veya daha fazla 
olan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç 
esasına göre teslbit olunur. 
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Yeni işe başlıyanlarm veya muafiyetten mü

kellefiyete geçenlerin işe başladıkları veya in
tikalin husule geldiği yıl içerisindeki kazanç
ları götürü gider usulüne göre tesbit olunur. 

Kazançları götürü gider esasına göre tesbit 
edilecek çiftçilerden bu usulden faydalanmak 
istemediklerini yazı ile vergi dairesine bildiren
ler, mütaakıp vergilendirme dönemi başından; 
yeni işe başlıyanlar, işe başlama tarihinden iti-
Ibaren gerçek kazanç esasına 'geçebilirler. Bu 
şekilde gerçek kazanç usulünü kalbul edenler 
iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

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

Götürü gider usulü 
MADDE 54. — Götürü gider usulünde zirai 

kazanç, mükellefin bildireceği hasılattan götü
rü olarak hesaplanan gider tutarının indirilme
si suretiyle vergi dairesince tesbit olunur. 

Götürü gider. Vergi Usul Kanununa göre 
tâyin edilen gider emsallerinin hasılat tutarına 
tatbiki suretiyle bulunan miktardır. 

Zirai faaliyette kullanılan arazi ve binalarla 
ilgili bulunan aşağıda yazılı giderler hasılattan 
ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden indirilir: 

a) Kiralar; 
b) Aynî mahiyetteki vergi, resim ve harç

lar. 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı! Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerçek zirai kazanç usulü 
MADDE 55. — Gerçek zirai kazanç, 59 ncu 

maddedeki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
zirai işletme hesabı esasına göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre zirai kazanç, bir hesap döne
mi içinde elde edilen hasılat ile yapılan gider
ler arasındaki müspet farktır. 

BAŞKAN — Hükümet mutabık. Maddeyi 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gerçek ve (götürü usulde hâsılat 
MADDE 56. — Tahsil edilen veya edilecek 

olan meblâğları ihtiva eden hasılat aşağıda ya
zılı unsurlardan terekkübeder : 

1. Bilcümle mahsullerin satış bedelleri; 
2. Mahsullerin, idrak edilmeden evvel veya . 

idrak edildikten sonra, hasara uğraması sebe
biyle alman sigorta tazminatları; 

Bu hükmün tatbikinde, ortaklık halindeki 
işletmelerde ortaklığın satış hasılatı tutarı na
zara alınır. 

- 3 2 
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3. Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçi
lerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması muka
bilinde alman ücretler-; 

4. 57 nci maddede gösterilen iktisadi kıy
metlerin satılması halinde, satış bedelleri. 

Satılmaksızın mütaakıp yıla devreden mah
sul hasılat meyanma ithal edilmez. Bunlar, 
nevi ye miktar itibariyle, beyannamede göste
rilmekte iktifa olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gerçek ve götürü usulde giderler 
MADDE 57. — Tediye edilen veya borçla

nılan meblâğları ihtiva eden giderler aşağıda 
yazılı unsurlardan terekkübeder : 

1. Zirai kazancın elde edilmesi ve idame et
tirilmesi için yapılan genel giderler; 

2. İşletmede çalıştırılan işçilere, çoban, sı
ğırtmaç ve saireye ödenen ücretler; 

3. İşletme için alınan ve işletmeye harca
nan borç paraların faizi; 

4. Ziraat makina ve aletlerinin çalıştırılma
sı ve bakımı için lüzumlu yakıt, yedek parça 
ve buna benzer giderler ile istihsalde kullanılan 
hayvanların beslenmesi, hastalıklarının tedavi
si için yapılan giderler; 

5. İşletme için satınalınan gübre, tohum, 
fide ve benzerlerinin bedelleri; 

6. İşletme ile ilgili olmak şartiyle sözleşme
ye, mahkeme ilâmına veya kanun emrine daya
narak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

7. İşletmede kullanılan motorlu taşıtların 
işletme ve bakım giderleri; 

8. İşletme ile ilgili olmak şartiyle, ödenen 
aynî mahiyetteki vergi, resim ve harçlar; 

' 9. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ay
rılan amortismanlar (İşletmede kullanılan ve 
değeri 1 000 liraya kadar olan alet ve demirbaş
lar amortismana tâbi tutulmıyarak doğrudan 
doğruya gider kaydolunabilirler). 

Götürü gider usulünde yukarda yazılı gider
lerden kabili hesap olmıyanlar nazara alınmaz. 

BAŞKAN — Buyurun. 
YILDIZ AHMET _ Sigorta dâhil ediyor, 

acaba neden?. 
MALÎYE VEKÂLETİ MÜMESSİLİ ARİF 

ARIKAJNT — Vas: talar sigorta ediliyor. Mas
raftır. Onun için geçiyor. Bu maddenin birin-
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ci fıkrası umumidir. Sayılmıyanlar bu sebep
le içine girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hasılattan indirilemiyecek giderler. 
MADDE 58. — 41 nci maddede yazılı gider

ler hasılattan indirilemez. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil

miştir. 

Bilanço esası 
MADDE 59. — Yıllik hasılatının tutarı 

500 000 lirayı geçenler bilanço esasına göre 
defter tutmaya mecburdurlar. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesa
bı veya götürü gider -usulleri yerine bilanço 
esasına tâbi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, mütaakıp vergi
lendirme dönemi başından, yeni işe başlıyan-
larda ise işe başlama tarihinden itibaren ka
bul edilir. Talepleri bu suretle kabul edilenler 
iki yıl geçmedikçe bilanço esasından dönemez
ler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbi-
tinde ticarî kazancın bu hususta hükümleri 
uygulanır. 

v BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

Götürü gider usulünden gerçek kazanç esasına 
veya bu usulden diğerine intikal 

MADDE 60. — Götürü gider usulüne tâbi 
olanlardan hasılatlarının tutarı 53 ncü madde
deki muayyen haddi aşanlar mütaakıp vergi
lendirme dönemi başından itibaren gerçek 
kazanç esasına tâbi tutulurlar. 

Gerçek kazanç esasına tâbi olanlardan 
hasılatlarının tutarı aynı haddin dûnumda ka
lanlar mütaakıp vergilendirme dönemi başın
dan itibaren götürü gider usulüne tâbi tutu
lurlar. (53 ncü maddenin son fıkrası hükmü -
mahfuzdur.) 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi; üçüncü bölüm ücretler kısmına ge
çiyoruz. ' 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Ücretler 

Ücretin tarifi 
MADDE 61. — ücret, iş verene tâbi ve mu-
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ayyen bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hiz- j 
met karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağ-
lunan ve para ile temsil edilebilen menfaat
lerdir. 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazı
lı ödemeler de ücret sayılır: 

1. 23 ncü maddenin 11 numaralı 'bendine 
göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, 
dul ve yetim aylılklari; 

2. Evvelce yapımış • hizmetler karşılığın
da verilen para ve aynılarla sağlanan menfa
atler ; 

3. Milletvekillerine, il genel meclisi ve be
lediye üyelerine, kurumların idare meclisi baş
kan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memur
larına ve bunlara benziyen diğer kimselere 
bu sıfatları dolayısiyle ve aylık, ödenek, tah
sisat, aidat, huzur hakkı, ücret, ikramiye, 
prim, temettü hissesi gibi muhtelif adlarla ya
pılan ödemeler. 

VERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Esas itibariyle yeni j 
bir maddedir, bir yenilik getiriyor. 61 nci I 
maddenin (1) numaralı bendi emekli maaşla- ! 
rma taalûk etmektedir. Eskiden emekli ma
aşlarının tamamını ücret sayıyorduk, şimdi 
emekli aylıklarının vergiye tâbi olan kısmını 
ücret;saydık, diğerleri aynıdır. 

BAŞKAN — 61 nci maddeıyi arkadaşımızın 
izah ettiği veçhile reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

iş verenin tarifi 
MADDE 62. — İşverenler, hizmet erbabını 

işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalış
tıran gerçek ve tüzel kişilerdir. 

61 nci maddenin 1, 2, ve 3 numaralı bent
lerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda 
işveren hükmündedir. 

BAŞKAN — Maddeyi reylerinize arz edi-
yorunu Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ödilmiştir. 

Gerçek ücretler 
MADDE 63. — Ücretin gerçek safi değeri iş 

veren tarafndan verilen para ve aynılarla 
sağlanan menfaatler toplamından aşağıdaki 
indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 

1. Günde 3 ,ayda 90, yılla 1 080 lira götü
rü gider; 
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2. Emekli aidatı veya sosyal sigorta prim

leri (Emekli Sandığının veya Sosyal Sigorta 
Kurumunun Türkiye'de olması şartiyle); 

3. Emekli aidatı ve sosyal sigorta primi 
kesilmiyen haillerde, ücretin % 5 ini geçme
mek şartiyle, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sa
katlık ve işsizlik gibi şahıs sigortaları için hiz
met erbabı taraflıdan doğrudan doğruya veya 
vasıta ile ödenen primler (sigortanın Türkiye'
de kâin veya Türkiye'de temsil edilen bir şir
ket nezdinde akdedilmiş olması şartiyle). 

Gelir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten 
indirilemez. 

Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme 
gününün borsa rayiciyle Türk parasına çevri
lir. 

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

GERGİLER TEMYİZ KOMİSYONU BAŞ
KANI ARİF ARIKAN — Efendim, bu madde 
ile bir yenilik getiriyoruz. Bu da kazanç ve 
irat sahipleri için bir gider kabul ediyoruz. 
Safi hasılasından giderleri düştükten sonra ge
riye kalan kısmı vergiye tâbi tutuyoruz. Üc
retler için eski kanunda memurlardan emekli 
aidatı olarak kesilen miktar % 6 - 7 idi. Bu
nun haricinde hiçbir miktar ücret olarak ka
bul edilmemiş oluyor. Halbuki serbest meslek 
erfbabı doktorun, avukatın aldığı kitap parası 
gider gösterilebilir. Ancak ücret erbabının 
böyle şeyleri masraf göstermesine imkân 
yoktur. Onun için 'bir miktar da ücretlilerden 
indirim yapmayı düşündük. Teklifimizi bu 
yönden kabul buyurmanızı rica ederiz. Ücret
lilerin vergi yükünü .hafifletmek istiyoruz. Bu
nun portesi ne olacak? Geçici maddeye göre 'bu 
yıl yarısı tatbik edilecek olursa, 80 milyon li
ra kadar vergi hasılasına tesiri olacaktır. Ka
mın tam tatbik edilecek olursa, vergi hasılası 
na tesiri 160 milyon lirayı bulacaktır. 

MÜŞAVİR ADNAN BAŞER — Komisyon
da biz bunu mütalâa ettik. Vergi indiriminin 
ilk yıldaki hasılası 81 milyon olacak. Mütaa-
kıp senelerde tatibik edilirse ona göre bir ar-

I tış gösterecektir. 
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Bu maddenin 1 nci fıkrası Hükümetin tek

lifinde yoktu. Bunu komisyon olarak teklif 
ettik. Hükümet de muvafakat etti. 

HÜKÜMET TEMSÎLCÎSÎ RÎFAT ÖZENÇ 
— I|n az geçim indirimi ilk yıl belki vergiye 
az tesir edecektir. Ama, gelecek yıllarda bu 
530 milyona çıkacaktır. Bu da az değildir. 

Diğer taraftan emekli aylıklarının vergiden 
muaf 'tutuyor, emekli kesenekleri yine eskiden 
olduğu gibi ücretin 'gerçek miktarını tesbitle 
matrahtan indiriyoruz, muhafaza ediyoruz. 
Bunun se/bebi üeretlerde îbir masraf karşılığı 
olarak % 6 nispetinde bir miktarı masrafa 
karşılık olarak nazara almış oluyoruz. 

Üçüncüsü; bu şekilde yapılacak bir indiri
min portesi 160 milyon lirayı bulmaktadır. Bu
na mukabil ücretlinin faydalanacağı miktar ne
dir? Bakıyoruz günde üç liranın vergicidir. Ya
ni 45 kuruş. 45 kuruş 'eksik bir vergi ödiyecek 
'buna mukabil yıllık kayıp 160 milyon lira ola
cak. Bu bakımdan muvafık mütalâa etmedik. 
inşallah ilerde bütçelerimizin geliri artar, o za
man ancak bunu mütalâa edebiliriz. (Bunun için 
tayymı rica ediyoruz. 

ÎSMAlL HAKKI ÜLKMEN — Vergiye sos
yal karakterini veren maddelerden biri de bu
dur. Yeni Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti 
için '«Sosyal hir Cumhuriyettir» deniyor. Bunu 
tahakkuk 'ettirmeye gelince bütçe 'bir heyula 
gibi karşımıza çıkıyor. Bendeniz 30 senedir Dev- M 
let memuruyum bu memuriyetimin yirmi senesi 
maliyede geçti. Memurlar lehinde ufak 'bir ha
reket yapmak istendi mi karşımıza 'bir engel çı
karılmaktadır. Bütçeyi 'bir tarafa, 'bırakıp sos
yal cumhuriyet olmanın icatları ne ise onun 
tahakkuk ettirilmesi lâzımdır. Bu vergi başka 
bir yerden telif edilebilir. Tüccarlardan alma-
mıyan bir vergijd memurların sırtına yükleyip 
onların istihkaklarından almaya kalkıp bütçe 
genişletilmek isteniyor. Bu vergiyi vergi ver-̂  
me'k iktidarında olan insanlardan alınması, me
murun sırtına yüklenmemesi lâzımdır. Sermaye 
gelirlerin düzeltilmesi her halde iyi bir iş 'ola
caktır. Aksi takdirde Türkiye'nin Gelir Ver
gisinde zorluğa doğru bir adım atılmış olmak
tan başka bir şey yapılmamış olacaktır. 3 sene 
sonra belki 'bu bir faidei (ameliye sağlıyabilecek 
duruma gelecektir. Müsaade ederseniz çok ye
rinde bir esastır, kabulünü istirham edeceğim. ,, 
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HESAP UZMANI TARIK HATUSİL — 

Bu kanun yürürlüğe girdikten S'onra 81 milyon 
lira bütçeye tesiri olacak, vergi bakımından, 
menfi tesiri olacaktır. 31 . 12 . 1960 tarihinde 
kabul edileceğine 'göre, 1902 de iki takvim yı
lı geçecek demektir. (Bu iki yıl yarım tatbik edi
lecektir. 

KUYTAK FİKRET — Memur maaşlarına ne 
nispette tesiri olacaktır? 

ARİF ARMAN — Hiçbir şey olmayacaktır. 
Cüzi olarak, sekiz on lira civarında olacaktır. Bu; 
sadece bir adımdır. 

RİFAT ÖZENÇ — 19G1 yılı bütçesinin tah
minleri yapulimış, esnafın hesapları yapılmıştır. 
Seksen milyon lira külfet tahmil ediyor, ilk ka
lemde. Bu bakımdan bütçenin tahminleri yapıl
mış, membaları hesalbedilmiş, masrafları hesabe-
dilmiştir, tahammülü yoktur. 

KARAVELÎOÖLU KÂMİL — Geçici madde
de mütalâa edelim bunu. 

RİFAT ÖZENÇ — Esas balkımdan arz ettim. 
Ücretlerde mütalâa edileceği zaman üç lira gün
de, ayda doksan lira, iki bunun vergisi on iki lira 
eder. Bir ücretlinin ücreti ne olursa olsun on 
iki lira Bağlıyacaktır. Bunun bütçeye tahmil ey
lediği ise 160 milyon liradır. Bunu birlikte müta
lâa etmek lâzım gelir. İlerdeki bütçeleri şimdi
den pek fazla şekilde zorlamış olacağız.'-Bizim Ge
lir Vergimiz, küçük gelirler üzerine oturmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında tadil teklifi 
olan var mı? 

KUYTAK FİKRET — Bu maddenin geçici 
madde nazarı itibara alınmasını ve 1962 den iti
baren tatbikini, teklif ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Ben Hükümet 
temsilcisinin teklifinin kabulünü teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Nasıl bu teklif? 
RİFAT ÖZENÇ — 1 nolıı fıkranın kaldıru-

masmı rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Haydar Beyin 1 numaralı fık
ramı] kaldırılmasına dair olan teklifini oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Fikret Beyin, bu maddenin geçici maddede na
zarı itibâra alınması ve 1'962 yılından itibaren 
tatbik edidmesi hakkındaki teklifini oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabu! 
edilmiştir,. 
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Götürü usul 

MADDE 64. — Aşağıda yazılı hizmet erbabı
nın s'âfi ücretleri, Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre götürü olarak tesbit edilir: 

1. Kazançları götürü usulde tesbit edilen ti
caret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında ça
lışanlar; 

2. özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
3. özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdı

ğı inşaat işçileri; 
4. Mahalle ve çarşı bekçileri; 
6. »Götürü gider usulünü kabul eden gayri

menkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışan
lar; 

6. Oerçek ücretlerimin tesbitine imkân olma
ması sebebiyle, Danıştaym müspet mütaılâasiyle, 
Maliye Bakanlığınca götürü ücret usulüne alı
nanlar. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Yok. Hükü
met mümessili mutabık mısınız ? 

RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Oturuma 15 dakika ara veriyo

rum. 
Kapanma saati : 16 

»>••« 

ÜÇÜNCÜ OTU'RUM 
Açılma saati: 16,20 

BAŞKAN — Küçük Sami 
Kâtipler : Çelebi Emanullah, Karavelioğlu Kâmil. 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
64 ncü madde üzerindeki görüşmelere devam 

edeceğiz. 
Söz istiyen var mı? 
Buyurun Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — 64 ncü maddenin dör

düncü fıkrası; mahalle ve çarşı bekçileri, bura
dan silinerek 23 ncü maddeye muafiyetler kıs
mına dâhil olacaktır. Bunu beş arkadaşımızla 
teklif ediyarum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — Tatbikatta ma
halle ve çarşı bekçileri vergi vermiyecektir. Ge
çim indirimine göre bunlar vergi vermiyecek-
lerdir. .300 liraya kadar olan kazançlarından 
vergi vermiyeceklerdir. 

ERHAN IŞIL — Çıkarılması yerinde olur. 
Zira bunlar için Takdir Komisyonundan karar 
çıkarmak lâzımgeleçektir ki çıkması daha 
doğru olacaktır. Ayrıca çarşı bekçileri için 23 
ncü maddedeki ayni hükümlerin çıkarılması lâ
zımdır. 

ARİF ARIKAN — 64 ncü maddenin 4 numa
ralı bendini çıkarırken 23 ncü maddenin beş 
numaralı fıkrasına istinat ederek kabul edilmiş
tir. Prensibi kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu prensibi oyunuza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu prensip, 23 ncü maddenin 5 nolu bendi
ne ilâve edilecektir. 

ARİF ARIKAN — Şöyle oluyor efendim: 
«Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, 
korucu, imam, bekçi ve benzerlerinin, mahalle 
ve çarşı bekçilerinin ücretleri...» 

BAŞKAN — Maddeyi bu değişiklikle kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 65 nci maddeye geçiyoruz efen
dim. 

Dördüncü Bölüm 

Serbest meslek kazançları 

Serbest meslek kazancının tarifi. 
MADDE 65. — Arızî veya devamlı her 

türlü serbest meslek faaliyetinden doğan ka
zançlar serbest meslek kazancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti,' bir iş verene bağlı 
olmaksızın ve sermayeden ziyada şahsi mesa
iye, ilmî ve meslekî bilgiye veya ihtisasa daya
nan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin ifasıdır: 
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Tahkim işleri dolâyisiyle hakemlerin aldık- I 

lan ücretler ile kolektif, âdi komadit ve âdi 
şirketler tarafından yapılan serbest meslek fa
aliyeti neticesinde doğan kazançlar serbest mes
lek kazancı sayılır. 

BAŞKAN — Bu maddede değişiklik var mı? 
ARİF ARIKAN — Esas itibariyle yok. Sa

dece redaksiyon bakımından var. I 

BAŞKAN — Bu madde hakkında konuşmak 
istiyen var mı? Buyurun Vehbi Bey 

ERSÜ VEHBÎ — Efendim 64 ncü maddede 
işlemez ölü bir fıkra var. İnşaat işçilerinin du
rumu nasıl tesbit edilecektir? 

KARAVELÎOĞLU KÂMÎL — İşletenlerin 
defteri var. 

ERSÜ VEHBİ — özel inşaatta çalışanlar ne 
olacak. Bunların defteri yoktur. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Götürü usulü 
var. 

RİFAT ÖZENÇ — İzah edeyim. Ücretler
de iki usul tatbik edilmektedir. Gerçek usul, 
birde götürü usul ücrettir. Götürü vergi hesa
bındaki ücretler 64 ncü maddede tasrih edilmiş
tir. Bu ücretlerin miktarı, tâyini bu hususta 
kurulan komisyonlar tarafından yapılmaktadır. 
Takdir komisyonları vardır. 3 derece üzerinden 
inşaat işçilerinin kalitesine göre kazançlarını 
takdir ediyor. Bu ücretlere icabında yetkili 
merciler itiraz edebiliyorlar. Sonra kesinleşi- I 
yor ve vergiyi ödüyorlar. 10 senedir tatbik edi
len bir usuldür. Bu inşaat işçilerini çıkarırsak, be
nim apartmanımda çalışan işçi vergi ödemiye-J 
cek, bir mütaahhidin yanında çalışan işçi ücret 
verecektir. I 

BAŞKAN — 64 ncü madde esasen evvelce 
kabul edilmişti. 65 nei madde üzerinde konuş
mak istiyen var mı? (Yok sesleri.) 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul I 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

• • • • • . • I 

Serbest meslek erbabı 
MADDE 66. — Serbest meslek faaliyetini I 

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

Bu maddenin uygulanmasında : 
1. Gümrük komüsyoncuları, bilûmum "bor

sa ajan ve acentaları, noterler, noterlik göre
vini ifa ile mükellef olanlar; I 
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2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine gir

memekle beraber serbest meslek erbabını bir 
araya getirerek teşkilât kurmak veya bunlara 
sermaye temin etmek suretiyle veya sair suret
lerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kol-
lektif ve âdi şirketlerde ortaklar, âdi komandit 
şirketlerde komanditeler; 

Bu işleri dolâyisiyle serbest meslek erbabı 
sayılırlar. 

ARİF ARIKAN — Tatbikatta serbest mes
lek erbabı ile ticaret erbabının vergiye tâbi tu
tulması hususunda tereddütler vardı. Bu mad
de ile bu tavzih edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Serbest meslek kazancının tesbiti 
MADDE 67. — Serbest meslek kazancı bir 

hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti 
karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar 
ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil 
edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolâyisiy
le yapılan giderler indirildikten sonra kalan 
farktır. 

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek 
faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayin şek
linde alman gider karşılıkları kazanca ilâve 
edilir. 

Vergi, resim, hare, keşif, şahitlik, bilirkişi
lik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üze
re müşteri veya müvekkilden alınan ve tama
men bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar 
kazanç sayılmaz. 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançlarını, 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttuk
ları «Serbest meslek kazanç defteri» üzerinden, 
serbest meslek erbabı olmıyan diğer serbest 
meslek kazancı sahipleri ise, aynı kanuna göre 
muhafazaya mecbur oldukları vesikalara müs
teniden tesbit ederler. (69 ncu madde hükmü 
mahfuzdur.) 

65 nci maddenin son fıkrasında yazılı şir
ketler de meslekî kazançlarını «Serbest meslek 
kazanç defteri» üzerinden tesbit ederler. Bu 
şirketlerin bilanço esasına göre tuttukları def
terler serbest meslek kazancı defteri yerine ge
çer. 
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Serbest meslek erbabı için, 
1. Ittıla hâsıl etmeleri kaydiyle, namları

na, kamıı müessesesine, icra dairesine, bankaya, 
notere veya postaya para yatırılması; 

2. Serbest meslek kazancı olarak doğan 
alacağın başka bir şahsa temliki (temlikin ivazlı 
olup olmadığına bakılmaz. îvazlı temliklerde 
ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya müşterisine 
olan borcu ile takası; 

Tahsil hükmündedir. 
Yabancı parasiyle yapılan ödemeler, ödeme 

gününün borsa rayici ile, borsada rayici yoksa 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek kur üzerin
den Türk parasına çevrilir. 

ARİF ARIKAN — Eskisine nazaran bir de
rişiklik yoktur. 

RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka

bul edilmiştir. 

Meslekî giderler 
MADDE 68. — Serbest meslek kazancının 

teshilinde aşağıda yazılı giderler hasılattan in
dirilir : 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen 
iş yerinin kirası (ikametgâhlarının bir kısmını 
iş yeri olarak kullananların, ikametgâhının ta
mamı için ödedikleri kira ile sair masrafların 
yansı indirilebilir;) 

2. Meslekî faaliyetin elde edilmesi ve ida
me ettirilmesi için yapılan aydınlatma, ısıtma, 
telefon, kırtasiye, muhabere ve saire gibi mûtat 
ve müteferrik giderler ve müstahdem ücret
leri ; 

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

4. Alman meslek kitapları, dergiler, gaze
teler gibi neşriyat için yapılan giderler ve mes
lekî teşekküllere ödenen aidat; 

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

6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ecza
ların ve sair maddelerin tedariki için yapılan 
giderler; 

7. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ayrılan amortismanlar (meslekî faa
liyette kullanılan ve değeri 1 000 liraya kadar 
olan tesisat ve demirbaşlar amortismana tâbi 
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tutulmıyarak doğrudan doğruya gider kaydoiıı-
nabilir) ; 

8. Gayrisâfi kazancın % 5 ini geçmemek 
üzere meslekî teşekküller tarafından kuruları 
emekli sandıklarına ödenen aidat; 

9. Meslekî faaliyet ile ilgili olarak kanun, 
ilâm ve mukaveleye müsteniden ödenen tazmi
natlar. 

Sebebi ne olursa olsun para cezalan ve ver
gi cezaları gider olarak indirilemez. 

ARİF ARIKAN — Burada ufak bir değişik
lik vardır. Eskiden serbest meslek erbabından, 
bunlar dilerlerse gelirlerinden yüzde otuz - kırk 
masraf düşmek suretiyle vergilendirilirlerdi. 
Şimdiye kadar bunlar götürü masraf usulüne, 
tâbi idiler. Bunlar, bütün dünyada kazançları 
gizli kalan bir zümredirler. Bunları yakalamak 
imkânı da yoktur. Bu halin yapacağı reperküs-
yon nazara aimarak, yapmış oldukları masraf
ları. hiç olmazsa, kayıt altına almak suretiyle, 
gelirlerinden indirmek suretiyle vergilendiril
mesi tesbit edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
t iyenl . . Maddeyi kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Götürü usul 
MADDE 69. — Ebeler, sünnetçiler, sağlık 

memurları, arzuhalciler ve muakkiplerle gerçek 
kazançlarının tesbitinde zorluk bulunmasından 
dolayı Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek olan 
ve mesleklerinin ifası yüksek tahsili ieabettinni-
yen benzeri serbest meslek erbabının safi ka
zançları götürü olarak tesbit olunur. 

(Bu maddede hükmü borsa, ajan ve acen-
talan, gümrük komüsyoncuları, dâvavekilleri, 
müşavirler ve musiki konseri verenlere şâmil de
ğildir.) 

BAŞKAN — Bu maddede değişiklik var mı? 

ARÎF ARIKAN - - Yok efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-

tiyen yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Ku 
bul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gayrimenkul sermaye iradı 

Gayrimenkul sermaye iradının tarifi 
MADDE 70. — Aşağıda yazılı mal ve hak

ların sahipleri, mutasarrıfları, zilyetleri, ir-
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tifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları ta
rafından kiraya verilmesinden elde edilen irat
lar gayrimenkul sermaye iradıdır : 

1. Arazi, bina (döşeli olarak kiraya veri
lenlerde döşeme iğin alman kira bedelleri dâhil
dir.), maden suları, menba suları, madenler, 
taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğ
la ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların 
mütemmim cüzileri ve teferruatı; 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya ve

rilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilû
mum tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 
5. İmtiyaz, ihtira, işletme hakları ile ti

caret unvanı, alâmeti farika gibi sair bilûmum 
haklar; 

Telif hakları (Bu gibi hakların müellifleri 
tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, 
serbest meslek kazancıdır.); 

7. Gemiler ve gemi payları (Motorlu olup 
olmamalarına veya tonilâtolarına bakılmaz). 

Yukarda yazılı mallar ve haklar ticari veya 
zirai bir işletmenin bilançosuna dâhil bulundu
ğu takdirde bunların iratları ticari ve zirai ka
zancın tesbitine mütaallik hükümlere göre he
saplanır. 

Tüccarlara ait olsa dahi, bilançoya dâhil bu-
lunmıyan gayrimenkullerle haklar hakkında İm 
bölümdeki hükümler uygulanır. 

Vakfın veya tesisin gelirinden hizmet karşı
lığı olmıyarak alman hisseler bu kanunun tat
bikinde gayrimenkul sermaye iradı addedilir. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik var mı i 
ARİF ARIKAN — Yok efendim. Redak

siyon bakımından değişiklik var. 
BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-

tiyen yok. Oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Safi irat 
MADDE 71. — Gayrimenkul sermaye iradın

da safi irat, gayrisâfi hasılattan iradın sağ
lanması ve idamesi için yapılan giderler indiril
dikten sonra kalan müspet farktır. 

BAŞKAN —. Maddede değişiklik yok. Mad
de hakkında konuşmak istiyen var mı? Yok. 
Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Gayrisâfi hasılat 

MADDE 72. — Gayrimenkul sermaye irat
larında, gayrisâfi hasılat, 70 nci maddede ya
zılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir 
takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara 
aıdolarak nakden veya aynen tahsil edilen kira 
bedellerinin tutarıdır. 

Ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli 
ile paraya çevrilir. 

Kiracı tarafından gayrimenkulu genişlete
cek veya iktisadi değerini devamlı surette artı
racak şekilde gayrimenkule ilâve edilen kıymet
ler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (kıy
metlerin emsal bedelinden düşük değene devri 
nalinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.) 
olarak kiraiıyana devrolunduğu takdirde, mez-
ımr kıymetler kiral.yan bakımından, bu tarih
çe aynen tahsil olunmuş addolunur. 

Gelecek yıllara aidolup peşin tahsil olunan 
kiralar, ilgili bulundukları yılların hasılatı sa
yılır. Şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hal
lerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi takiben 
zamanlara aidolmak üzere peşin tahsil olunan 
ıdralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hası
latı addolunur. 

Gayrimenkul iradı sahipleri için, 
1. Ittıla hâsıl etmeleri kaydiyle, namları

na, müessesesine, i<îra dairesine, bankaya, no
tere veya postaya para yatırılması; 

2. Kira olarak doğan alacağın başka bir 
jalısa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığr-
aa bakılmaz, ivazlı temliklerde ivazın tahsil 
^artı aranmaz.) veya kiracısına olan borcu ile 
takası; 

tahsil hükmündedir. 
Yabancı parasiyle yapılan ödemeler, ödeme 

gününün borsa rayici ile, borsada rayici yoksa 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek kur üzerin
den Türk parasına çevrilir. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik yok. Mad
de hakkında söz istiyen yok. Maddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Esmal kira bedeli 
MADDE 73. — Kiraya verilen mal ve hak

ların kira bedelleri ile emsal kira bedellerinden 
aangisi yüksek ise o miktar hasılat kaydolunur. 
Bedelsiz olarak başkalarının intifama bırakılan 
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mal ve hakların emsal kira bedeli, mezkûr mal 
ve hakların kirası addolunur. Binalarda em
sal kira bedeli Vergi Usul Kanununa göre taay
yün eden gayrisâfi irattır. Arazide, Vergi 
Usul Kanununa göre taayyün eden kıymetin 
% 10 udur. Diğer mal ve haklarda emsal kira 
bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, 
bu bedel malûm değilse Vergi Usul Kanununun 
servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümle
rine göre tâyin olunan değerlerinin ;% 10 udur. 

Aşağîda yazılı hallerde emsal kira bedeli esa
sı uygulanmaz : 

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafaza
ları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ika
metine bırakılması; 

2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul 
veya füruunun ikametine tahsis edilmesi (Usul 
veya füru'dan her birinin ikametine birden faz
la konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız 
birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz); 

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da ay
nı evde veya dairede ikamet etmesi. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik yok. Mad
de hakkında söz istiyen yok. Maddeyi oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Giderler 
MADDE 74. — Safi iradın bulunması için 

gayrisâfi hasılattan aşağıda yazılı giderler in
dirilir. 

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

2. Kiraya verilen malların idaresi için ya
pılan ve gayrimenkulun ehemmiyeti ile müte-
nasibolan idare giderleri; 

3. Kiraya verilen mal ve haklara mütaallik 
sigorta giderleri; 

4. Kiraya verilen mal ve haklar dolayısiy-
le yapılan ve bunlara sarf olunan borçların 
faizleri; 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için öde
nen vergi, resim ve haclarla (şerefiyeler dâhil) 
kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şar-
tiyle belediyelere ödenen harcamalara iştirak 
payları; 

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrı
lan amortismanlar (amortismana tâbi değer, 
malûm ise maliyet bedeli, malûm değilse, bina 
ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için 
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Vergi Usul Kanununun 267 nei maddesinin 3 
ncü sırasına göre tes'bit edilen emsal değeri
dir) ; 

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri1 

(emlâkin iktisadi değerini artıracak surette tev
sii, tadili veya bunlara ilâveler yapılması için 
ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayıl
maz) ; 

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

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

10. İkametgâhlarını nakledenlerin kirala
dıkları konutların kira bedeli ('bu kira, sahib-
oldukları ve evvelce oturdukları konutun 'gay
risâfi iradını aştığı takdirde, fazlası indiril
mez) . 

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

Elde ettikleri yıllık gayrisâfi irat tutan 
10 000 lirayı geçmiyen mükellefler diledikleri 
takdirde, karaya verilen mal ve hakların umu
muna şâmil olmak üzere, yukarda zikredilen 
giderlere karşılık olarak hasılatlarından bina 
ve arazi için % 40 ,ını, diğer mal ve haklar için 
% 20 sini götürü olarak indirebilirler. Götürü 
gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe 
bu usulden vazgeçemezler. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında para 
cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider ola
rak indirilemez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

AUTINCI BÖLÜM 

Menkul sermaye1 iradı 

Tarifi 
MADDE 75. — Sahibinin ticari, zirai veya 

meslekî faaliyeti dışında, nakdî sermaye veya 
para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil 
sermaye dolayısiyle elde ettiği temettü, faiz, 
kira ve benzeri iratlar, menkul sermaye iradı
dır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı irat
lar, menkul sermaye iradı sayılır: 
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1. Her nevi hisse senetlerinin temettüleri | 

(müessis ve intifa hisseleri dâhil); I 
2. Her nevi tahvilât faizleri (Yıllık ödeme I 

faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva 
ettiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kı
sım irat sayılmaz); I 

3. iştirak hisselerinden doğan kazançlar 
(Limitet şirket ortaklariyle komanditerlerin I 
kâr hisseleri, kooperatif şirketlerin dağıttıkla
rı kazançlar ıbu zümreye dâhildir. Kooperatif I 
şirketlerin orta'kları ile yaptıkları muameleler
den tahassul eden kârların ortaklara, ortaklık- I 
la yaptıkları muameleleri nispetinde tevzi, ka
zanç dağıtımı sayılmaz.) I 

4. Her nevi alacak faizleri (âdi, imtiyazlı, 
rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacak
larından doğan faizdir. Hazine tahvili ve ibono-
ları da dâhil olmak üzere kamu tüzel kişilerin
ce borçlanılan ve senede bağlanmış olan meb
lâğlar için verilen faizler dâhildir); 

5. Mevduat faizleri (Bankalara, tasarruf 
sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer mües^ I 
seselere yatırılan vadeli, vadesiz paralar öde
nen faizler). I 

'BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

İrat sayılan ve sayılmıyan haller 
MADDE 76. — Aşağıda yazılı muameleler 

karşılığında alınan paralar ve iskorito bedelleri 
de menkul sermaye iradı 'hükmündedir: 

1. Esham ve tahvilâtın vâdesi gelmemiş 
kuponlarının satılması; 

2. İştirak hisselerinin sahibi namına henüz 
taha'kkuk etmemiş olan kâr hisselerinin devir 
ve temliki; 

3. Her türlü senetlerin ıskonto edilmesi. 
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz 

olarak satılması, iştirak Ihisselerinin devir ve 
temliki, menkul kıymetlerle iştirak hisselerinin 
tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığın
da alınan paralarla itfa dblayısiyle verilen ik
ramiyeler menkul sermaye iradı sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticari kazanca alman iratlar 
MADDE 77. — 75 nci maddenin 1 - 5 nu

maralarında yazılı iratlar, (bunları sağlıyan ser- | 
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maye sahibinin ticari faaliyetine ıbağlı faulun-
duğu takdirde, yalnız tteari kazancın tesbitin-
de nazara alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Safi irat 
MADDE 78. — Safi iradın bulunması için 

menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler 
indirilir: 

1. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi men
kul kıymetlerin muhafazası için yapılan gider
ler; 

2. Temettü ıhisseleri ile faizlerin tahsil gi
derleri (şirket toplantılarına bizzat veya bil-
vekâle iştirak gibi sermayenin idaresi için ya
pılan giderler irattan indirilmez); 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı parası ile ödenen faiz ve temettüler. 
MADDE 79. — Menkul sermaye iratları, ya

bancı parası ile tahsil edildiği veya yabancı 
parası olarak kayıtlara intikal ettirildiği veya 
bu iratlara yabancı parası olarak tasarruf edil
diği takdirde, mezkûr iratlar, tahsil edildikleri 
veya kayıtlara intikal 'ettirildikleri 'veya tasar
ruf olundukları günün borsa rayici üzerinden, 
borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığınca tâ
yin olunacak kur üzerinden Türk parasına çev
rilir. 

BAŞKAN — Madde 'hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

YEDÎNCt BÖLÜM 

Sair Kazanç ve iratlar 

Gelire giren sair kazanç ve iratlar 
MADDE 80. — Aşağıda yazılı olup geçen 

bölümlerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu 
bölümdeki hükümlere göre vergiye tâbi gelire 
dâhildir. 

1. Gayrimenküllerin ve hakların, menkul 
kıymetlerin satışından iştirak hisselerinin devir 
ve temlikinden doğan kazançlar; 
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2. Arızî kazançlar. 

ARÎF ARIKAN — Daha evvel arz ettiğim 
gibi bu bentten ticari kazanç gittiği için üç fık
ra iki fıkraya indirilmiştir. 

BAŞKAN — Hükümet mutabık mısınız? 
RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
Gayrimenkulleri ve hakların menkul kıymetle
rin satışından, hisselerinin devir ve temlikinden 

doğan kazançlar 
MADDE 81. — Gayrimenkullerin, hakların 

ve menkullerin satışından, iştirak hisselerinin 
devir ve temlikinden doğan vergiye tâbi ka
zançlar şunlardır : 

1. Satınalman, inşa edilen veya trampa su
retiyle iktisabolunan gayrimenkullerin, gayri
menkul olarak tescil edilen hakların, gemi ve 
gemi paylarının, hastalık ve ikametgâh nakli 
veya işin tasfiyesi gibi sebepler dışında, alım, 
inşa veya. trampa tarihlerinden başlıyarak dört 
yıl içinde satılmaları, trampa veya istimlâk edil
meleri halinde elde edilen ve bir takvim yıl 
içinde 10 000 lirayı aşan kazançlar, (Koopera
tif şirket ortaklarına bu sıfatları dolayısiyle 
şirketçe tahsis olunan gayrimenkuller, ortaklar 
tarafından tahsis tarihinde satınalmmış sayı
lır); 

2. Satınalman menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden başlıyarak bir yıl içinde veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutarı 2 000 lirayı aşan ka
zançlar ; 

3. Her ne suretle olursa olsun (imtiyaz, ih
tira, telif, işletme, ticaret unvanı ve alâmeti fa
rika gibi) edebî, sınai ve ticari haklarla ma
den arama ve işletme haklarının satışından, de
vir ve temlikinden elde edilen ve bir takvim 
yılındaki tutarı 5 000 lirayı aşan kazançlar 
(edebî hakların müellifi tarafından satılmasın
dan doğan kazançlar serbest meslek kazancı-
dır); 

4. Bir işletmenin faaliyetini durdurduktan 
sonra kısmen veya tamamen satılmasından, or
taklıklardaki ortaklık haklarının veya hissele
rinin devir ve temlikinden doğan kazançlar. 

1, 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı satış 
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hadleri aşıldığı takdirde, kazancın bu hadleri 
aşan kısmı vergiye tâbidir. 

Safi kazanç; satış veya devir, temlik ve is
timlâk bedelinden, maliyet değerleri ile satış ve 
devir dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesin
de kalan giderlerin indirilmesiyle bulunur. 

Maliyet değeri tesbit edilemiyen gayrimen
kuller için bu değer yerine vergi değeri, ticari 
kazancı bilanço esasına göre tesbit edilen işlet
melerde maliyet bedeli yerine son bilançoda ya
zılı değerler esas tutulur. 

Aşağıda belirtilen şekillerde elde,edilen ka
zançlar, ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari 
kazanç hakkındaki hükümler uygulanır : 

1. Faaliyetine devam eden bir işletmenin 
(kısmen veya tamamen) veya işletmeye dâhil 
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin satılma
sından doğan kazançlar; 

2. İşletmenin bilançosuna dâhil gayrimen
kullerin, hakların, işletme ve iştirak hisseleri
nin satış, ve temliklerinden veya istimlâk olun
masından doğan kazançlar. 

BAŞKAN —• Yeni hükümler getiriyor mu? 
ARİF ARIKAN — Bir iki tane getiriyor. 

Birisi idare ile mükellefler arasırrda ihtilâf mev
zuu olan bir hâdise, yapı kooperatifleri ortak
larıdır. Ortaklar hisselerini • başkasına devretti
ği takdirde verdiği para ile devrettiği bedel 
arasındaki fark vergiye tâbi tutuluyor. İkin
cisi de istimlâk edilen mallardan elde edilen 
kazançlarda, vergiye tâbi tutuluyor. Diğer tpraf
ları eskisi gibidir. Yalnız iki yeni hüküm ihti
va etmektedir. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu maddenin bi
rinci fıkrasında, «İktisap tarihinden döıt yıl 
içinde istimlâk edilen gayrimenkullerden elde 
edilen kazançlar dahi vergiye tâbi tutulmuşlar
dır.» Malûmlarıdır ki, istimlâk; Anayasa ile 
himaye altında olan mal emniyetinin bir istis-
ı? asıdır. Bâzı, istimlâk işlerinde ferdin rıza ve 
muvaffakati aranmaksızın bedeli mukabilinde 
malı elinden alınır. Açıkçası bu gibi ahvalde 
ferdin malı âmme menfaati mülâhazası ile elin
den zorla alınır. 

Tasavvur edelim ki, bir vatandaşın yegâne 
varlığı olan. bin bir müşkülât ile yaptırdığı evi 
inşa tarihinden üç sene sonra istimlâk edilsin, 
bunun bedelini almış olması her zaman üzün
tüsünü bertaraf etmez, v 
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Bir de, bu şahsa vergi tarh etmek, malı zor

la elinden almıyor ve hem de neticede vergi 
mükellefi yapılıyor, durumu ihdas ediyor. 

İstimlâkleri bu bakımdan, keyfi satışlara ya
ni para, kazanmak istiyenlerin durumu ile mü
savi görmek katiyen teklif adaletine uygun ola
maz. Bu bakımdan bu maddeden istimlâkler 
mutlak surette çıkarılmalıdır. 

BAŞKAN —• Hükümet sözcüsü. 
RİFAT ÖZENÇ — İstimlâk keyfiyetini, di

ğerlerinden ayırmak lâzımdır, gibi gelir. 
Ama burada nazara alman cihet şudur : 
Bir gayrimenkul, ya satış yolu ile, ya tıram-

pa ile veya istimlâk suretiyle tedavül etmekte
dir. Filhakika istimlâk tek taraflı bir satmal-
madır. Bedeli devralman, iradesi ile taayyün 
etmektedir. Eğer satmalma bedeli ile istimlâk 
bedeli arasında 10 bin lirayı aşan bir fark olur
sa bu sahibi bakımından arızî bir kazançtır. 
Bunun için bundan vergi alıyoruz. 

KAPLAN KADRİ — Ben Selâhattin Beyin 
teklifine iştirak ediyorum. 

BAŞKAN — Selâhattin Bey, maddenin 1 nci 
fıkrasındaki «istimlâk» kelimesinin kaldırılma
sını teklif ediyor. 

ADNAN BAŞER^— Bu teklifin kabulü ile 
vergide umumilik prensibi bozulmuş olur. Ge
lir nere, ne şekilde olursa olsun, gelirdir. Bu
günkü rayiç bedeli üzerinden fark olabilir. 
Hakiki gelir olduğu halde, satmamışsa vergi 
alınmıyor, istimlâk edilince vergi almıyor. Eski 
fiyatı ile yenisi arasında fark vardır ve dolayı-
siyle servet artışı vardır. Gelir Vergisine tâbi 
olması lâzımdır. 

BAŞKAN — Kadri Bey. 
KAPLAN KADRİ — İstimlâkin serveti baş

ka şekildedir. Rızası ile istimlâkte vçpgj alın
mamalıdır. Bunun hakiki değeri, şu, ödenen şu, 
bu indî bir şeydir. Vergiden muaf tutulmasını 
arz ediyorum. 

TUNÇKANAT HAYDAR — İstimlâk Ana
yasanın teminatı altındadır. Şu mesele vard ••.? 
ki, İstanbul'da yapılan son istimlâkleri gördük. 
Bedelinden daha çok fiyatlarla istimlâk edil
miştir. Bu biraz da bir kişinin kaprisleri yü
zünden yapılmıştır. Bunun bir kısmı dalavereli 
olmuştur. İstimlâk bedelleri düşük gösterilmiş
tir. Bu paralar avukatlar, komisyoncular ara
sında taksim edilmiştir. Onun için bu anormal-
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COT. Son günlerde İmar ve İskân Komisyonunca 
çıkardığımız İstimlâk Kanunu bu gibi şeyleri 
halletmiş vaziyettedir. Bugünkü rayice göre 
bedeli ne ise objektif usullere göre tesbit etmek 
sureti ile bâzı esaslar vaz'edilmiştir. Kâğıt üze
rinde şu veya bu şekilde fiyat artırması yoktur. 
Kıstaslar konulmuştur, hakiki değeri üzerinden 
takdir edilme cihetine gidilecektir. İstimlâke 
tâbi tutulan yerdeki gayrimenkulun istimlâk 
bedeli ile tahmin ederim ki, başka bir yerde 
aynı vaziyette gayrimenkule sahibolmak esası 
vaz'edilmiştir. 

BAŞKAN — Başka konuşmak istiyen?... 
ÖZGÜR SELÂHATTİN — Her nerede olur

sa olsun, şahıslar mallarının istimlâkini arzu et
memişlerdir. Bu arzularına göre kıymetlendin-
lemez. Adamın malı satıldığı yerdeki değeri ile 
ödenmez. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. 
ERSÜ VEHBİ — Malın satışı ile elde edilen 

farkla, malın istimlâki sureti ile temin edilen 
fark arasında mahiyet itibarı ile farklı bir mu
amele yoktur. Her iki halde de kazanç sağlıyor. 
Bir fark olmaması lâzımdır. Rızası olsun veya 
olmasın. Rızası olmadığı surette itiraz hakkı 
vardır. 

KAPLAN KADRİ — Muhterem arkadaşlar, 
bu konuda iki nokta var. Bizde dalha uzun yıl
lar gayrimeşru ifotisaıplarla bir araziye salhip olup, 
'bunu istimlâk ettirip büyük kârlar temin etmiye 
çalışanlar olacaktır. Bunlardan vergi alınmasın 
diyeceğim yok. Fakat bir de fakir ailelerin 
gayrimenkulu vardır. Bunu istimlâk edeceğiz, 
adamı yerinden, yurdundan, evinden, ahbabın
dan ve mahallesinden edeceğiz. Bir de vergi ta 
lıakkuk ettireceğiz. Bunu doğru bulmuyor ve bu 
hususta Selâhattin beyin teklifini destekliyorum. 
Ancak bu' iki durumun birbirinden ayrılması da 
lâzımdır. Her halde bu hususta teknisyen arka
daşlar bir formül bulabilirler. 

FERHAN IŞIL — Efendim, Karplan beyin 
işaret ettiği mahzur varittir. Ama psikolojik bir 
faktördür. Fakat bu gilbi psikolojik faktörler doğ
rudan doğruya mükellefe tesir edecek faktörler 
değildir. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifi var
dır. Kifayeti oyunuza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmıiyenler... Kalbul edilmiştir. 
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Tadil tefelifi vardır. 1 nci fıkradaki isüm-

lâk kelimelerinin kaldırılmasını Selıâhattin özigür 
ve Kadri Kaplan arkadaşlarımız -teklif etmekte
dir. Bu hususu oyunuza arz adiyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. 

(Maddeyi olduğu gibi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Âri'zî 'kazançları 
MADDE 82. — Aşağıda yazılı kazançlar arı

zî kazançtır: 
1. Arızî olarak ticari muamelelerin icrasın

dan veya ticari muamelelere tavassuttan elde edi
len ve bir muamelede 600 lirayı aşan kazançlar; 

ı2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan her türlü paralar ve menfaatler; 

3. 500 lirayı aşan peştemallıklar ve gayri
menkulun tahliyesi veya kiracılık hakkının dev
ri için alınan tazminatlar; 

4. Sporculara transfer ücreti veya sair ad
larla verilen paralar. 

Arazî kazançların safi miktarı aşağıdaki şekil
de tasbit olunur: 

•I. Alım, satım işlerinde: Malın satış bedelin
den maliyet bedeli ve satış dlolayısiyle yapılan gi
derler indirilir. 

12. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerin
de: Tavassut veya hizmet karşılığında alınan pa
ralardan veya menfaat değerlerinden bu iş dola-
yısiyle yapılan giderler indirilir. 

3. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde: 
Tavassut veya hizmet karşılığında alınan para
lardan veya menfaat değerlerinden bu iş dölayı-
siyle yapılan giderler indirilir; 

5. Ticari bir faaliyetin durdurulması için 
alınan paralar ile ayınlarm ve elde edilen men
faatlerin değerleri, peştemıallıJklarm tahliye ye de
vir tazminatlarının, transfer ücreti ve emsali pa
raların tutarları, (bunların siâlfi miktara sayılır; 

4. Dar mükellefiyete tabi olanların yabancı 
memleketlere arızî olarak yaptıkları ulaştırma 
işlerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci madde
deki esaslara göre tespit edilir. 

BAŞKAN — Arif Bey. 

ARİF ARIKAN — Buradaki değişiklik : 
Sporcuların transfer ücreti ile bir şeyin kiralan
masında alınan ıhava parasının vergiye tâbi tu
tulmasıdır. 

BAŞKAN — Vehbi Bey. 
mmm" W P 
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ERSÜ VEHBÎ — Hava parasını nasıl tesbit 

edip vergiye tâbi tutacaksınız. 
ARÎF ARIKAN — Bunlar bizim elimize 

ıgeçmiş olarak geliyor. Meselâ bir kahvehanenin 
bir banka tarafından devralınması sırasında ban
kalar 50 - 200 bin arasında hava parası ödüyor
lar. Bugünkü hükümler muvacehesinde bunlar
dan para alamıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet mutabık misimiz? • 
RIFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo

rum. Kabule denler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Dördüncü kısım 
Verginin tarhı 

Birinci bölüm 
Beyan esası 

MADDE 83. — Hilâfına hüktüm olmadıkça, 
Gelir Vergisi mükellefin veya vergi sorumlusu
nun beyanı üzerine tarh olunur. 

BAŞKAN — Madede bir değişiklik var mı?... 
ARÎF ARIKAN — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi?... 
RÎFAT ÖZELÇÎ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komite üyeleri?... Yok Maddeyi 

kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Beyanname çeşitleri 
MADDE 84. — Gelir Vergisi beyanları: 
1. Yılık; 
2. Muhtasar; ' 
3. Münferit; 
Beyanname ile yapılır. 
il. Yıllık beyanname, muntelif kaynaklar

dan bir takvim .yılı içinde elde edilen kazanç ve 
iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu 
ısuretle hesaplanan ıgelirin vergi dairesine bildi
rilmesine mahsusutur. 

'Gelirin takvim yılının belli bir dönemine ta
allûk etmesi, beyannamenin yıllık vasfını değiş
tirmez. 

ı2. Muhtasar beyanname, iş tverenler veya 
ıverlgi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından 
kesilen vergilerin matrahlara ile birlikte, toplu 
olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur. 

3. Münferit beyanname, dar mükellefiyete 
tâbi olanların yıllık beyanname ile bildirmiye 
mecbur olmadıkları kaızanıç ve iratlardan, ver-
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gisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildiril
mesine mahsustur. 

BAŞKAN — Madde hakkında soz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

v, 
İkinci Bölüm S 

Gelirin toplanması ve yıllık beyanname 

Gelirin toplanması 
MADDE 85. — Mükellefler ikinci maddede 

yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde 
ettikleri kazanç ve iratları (götürü usulde tes-
bit edilen kazanç ve ücretler dâhil) için bu ka
nunda aksine hüküm olmadıkça yıllık beyanna
me vermeye ve bu kazanç ve iratları bir araya 
getirerek yıllık beyannamelerinde toplamaya mec
burdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar 
için beyanname verilmez. (En az geçim indirimi 
istisnadan madut değildir.) 

Tacirlerle serbest meslek erbabı, ticari ve mes
lekî faaliyetlerinden kâr temin etmemiş olsalar 
bile, yıllık beyanname verirler. Bu Hüküm, şir
ketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerine şâmil ol
mak üzere kolektif şirket ortatklariyle komandite-
ler hakkında da uygulanır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve 
iratlar : 

1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesapları
na intikal ettirdiği yılda; 

2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmeme
sinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden 
ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin 
bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

^Elde edilmiş sayılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Toplama yapılmıyan haller 
MADDE 86. — Aşağıda yazılı hallerde gelir 

toplanmaz 2 
a) Tam mükellefiyette, vergiye tâbi gelir sa

dece : 
1. Ücretlerden; 
2. Götürü olarak tesbit edilen ticari, zirai 

veya meslekî kazançlardan veya bunlarla ücret
lerden ibaret ise; 

b) Dar mükellefiyette, vergiye tâbi gelir 
sadece : 
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I 1. Ücretlerden; 
I 2. Serbest meslek kazancından; 
I 3. Menkul sermaye iradından; 
I 4. Gayrimenkullerin, hakların, menkul kıy-
I metlerin satışından, ortaklık hisselerinin devir ve 
I temlikinden elde edilen kazançlardan; 
I 5. Arızî kazançlardan veya bunların birka-
I çından ibaret ise. 

IBAŞKAN — Maddede bir değişiklik var mı? 
ARÎF ARIKAN — Hayır. 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi? 
RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Komite arkadaşlarının bir diye-

I ceği var. mı? 
Maddeyi kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

İhtiyari toplama ve beyan 
MADDE 87. — Tam mükellefiyette, yıllık 

gayrisâfi kazanç ve iratlarının toplamı 5 000 
lirayı aşmıyan mükelleflerin, bu kazanç ve irat
larından tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunan-

I lan beyannameye ithal ^etmeleri ihtiyaridir. 
Bu kanunun 80 nci maddesi şümulü dışında 

kalan ücretler ve götürü usulde tesbit olunan ka
zançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri 
içinde kalan kısımları 5 000 liralık haddin hesa-

I bunda nazara alınmaz. 
I Ticari, zirai veya meslekî kazançlarını yıllık 

beyanname île bildirmek mecburiyetinde olanlar 
yukarda yazılı ihtiyari toplama hakkından fay
dalanmazlar. 

I Yıllık gelirinin tamamı tevkif suretiyle vergi
si kesilmiş kazanç ve irattan ibaret bulunanlar 

I diledikleri takdirde bu kazanç (ücret dâhil) ve 
I iratlarını yıllık beyanname ile beyan edebilirler. 

BAŞKAN — Maddede bir değişiklik var mı? 
ARÎF ARIKAN — Ufak bir değişiklik var-

I dır. 
I Gelirleri sadece maaştan ibaret olan kimse-
I 1er, tam yıl çalışmadıkları halde, ödenmesi icalbe-
I den vergiden fazla' vergi ödiyorlardı. Bunları 
I yıllık beyanname vermek sureti ile asıl ödemele-
I ri icabeden vergi kadar vergileri indirilecektir. 
I Bu imkânı sağlamak için hüküm sevk edilmiş-
I tir. İsterse yıl sonumda beyanname verecek, ha-
I kiki ödemesi lâzım gelen vergiyi verecek, daha 
I fazla «kesilmiş ise iade edilecektir. 
I ikinci fıkrada, «Kanunun 80 nci maddesi sü-
I mulü dışında kalan» çıkarılıyor, tekrar «ikinci 
1 fıkra ücretlerde» diye başlıyor. 

— #§ — 



B : 67 31. ifc 
Son fıkra da şu şekli alıyor: «Yıllik gelirin Y 

tamamı tevkif suretiyle kesilmiş ücret ve topla
mı 5 00 lirayı aşmıyan menkul sermaye iradın
dan ibaret bulunanlar, diledikleri takdirde bu 
ücret ve iratlarını yıllık beyanname ile beyan 
edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi bu tashih li şekliyle oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Zararlarnı kârla takas ve mahwıbıı 
MADDE 88. — Gelirin (Aile reisi beyanla

rında eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında, 
gelir kaynaklarının bir kısmında hâsıl olan za
rarlar (81 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bent
lerinde yazılı muamelelerden doğanlar hariç), 
diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsu-
bedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 
kısmı, mütaakıp yılların gelirinden indirilir. 
Arka arkaya üç yıl içinde mahsubedilemiyen 
zarar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunamaz. 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratların
da, masraf fazlalığından doğanlar hariç, serma
yede vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik var mı? 
ARÎF ARIKAN — Yok efendim. 
BAŞKAN — Hükümet mutabık mı? 
RÎFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ., 

Sigorta primi, teberru ve iane indirimleri 
MADDE 89. — Mükellefler yıllık beyanna

me ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indi
rimleri yapabilirler: 

1. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük ço
cuklarına ait hayat, sakatlık, hastalık, analık, 
doğum, tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri 
(Her 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 şartiyle; eşlerin ve 
çocukların kendi gelirleri için ayrı beyanname 
vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri 
aile reisi gelirinden indirilmez).. 

Dar mükellefiyete tâbi olanlar sigorta primi 
indirimi yapamazlar. 
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2. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere 

makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar 
(Yıllık gelirin % 5 ini aşmamak şartiyle). 

BAŞKAN — Maddede değişiklik var mı? 
ARÎF ARIKAN — Yok efendim. 
BAŞKAN -* Hükümet mutabık mı? 
RÎFAT ÖZ^NÇ — Mutabıkız efendim. 
BAŞKAN i - Madde hakkında söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul- eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Matrahtan indirilmiyecek paralar. 
MADDE 90. — Gelir Vergisi ile diğer şah

si vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi 
cezaları ve para cezaları Gelir Vergisinin mat
rahından ve gelir unsurlarından indirilmez. 

BAŞKAN — Maddede değişiklik var mı? 
ARÎF ARIKAN — Yok efendim. 
BAŞKAN — Hükümet mutabık mı? 
RÎFAT ÖZENÇ — Mutabıkız. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık beyannamenin şekil ve muhtevalı 
MADDE 91. — Yıllık beyanname, mükelle

fin kimliğine, şahsi ve medeni durumuna, gelir 
ve giderme ve 42 - 44 ncü ve 114 ncü maddelere 
göre yapılacak bildirimlere ait malûmatı ve bu 
kanunun uygulanması bakımından lüzumlu sair 
malûmatı ihtiva eder. 

Yukarda yazılı esaslar dahilinde, yıllık be-
yanamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Ba
kanlığınca tertip ve tanzim olunur. Mükellefler 
beyanlarını bu beyanname ile yapmaya veya bu 
beyannamede yazılı bilgilere mütenazır olarak 
bildirmeye mecburdur. 

Tam mükellefiyete tâbi olanların yıllık be
yannamelerinde gösterecekleri gider bildirimleri 
şunlardır: 

1. İkametgâh yıllık kirası; 
2. Sayfiye masrafları (yol masrafları dâ

hi l ) ; 
3. Hususi otomobil ve sair kara, su ve hava 

taşıma vasıtaları ve bunların takribi yıllık gi
derleri (Bu vasıtalar için ödenen vergi, resim 
ve harçlar dâhil) ; 

4. Hizmetçi ve mürebbiye sayısı ve-bunla
rın takribi yıllık giderleri; 

5. Çocukları ve diğer kimseler için deruh-
de edilen tahsil masraflarının yıllık tutarı (Ka-

46 — 
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tî miktarının tâyini mümkün değilse takribi 
miktarı). 

Ticari kazançlarını bilanço esasına göre tes-
bit eden mükellefler, beyannamelerine bilanço, 
kâr ve zarar cetveli bağlamaya ve emtia üzerine 
iş yapan ticaret erbabı bu hesapların muvazenc-

ı lerini gösterir malûmatı beyannamelerine der
ce tmcye veya ayrı bir cetvel halinde beyanna
melerine raptetmeye mecburdurlar. 

Beyannamelerine dâhil kazanç ve iratları 
üzerinden tevkif suretiyle vergi ödemiş olanlar, 
vergi kesenlerin ad ve soyadlarını ve varsa ti
caret unvanlarını ve kendilerince malûm ise 
adreslerini, kesilen vergilerin miktarını gösterir 
bir cetveli beyannamelerine bağlarlar. 

Âdi ve kolektif şirket ortakları ile koman
dit şirketlerde konıaditeler beyannamelerine 
şirketin bilançosunu, kâr ve zarar cetvelini ve
ya, işletme hesabı hulâsasını bağlarlar ve şirket 
mukavelesine göre sermayelerini, şirket kârın
daki hisselerini beyannamelerinde ayrıca gös
terirler. 

ABÎF ARIKAN — Meri olan maddemizde 
yıllık beyannamelerde ne gibi malûmatın bulu
nacağı teker teker isim ve madde zikredilerek 
gösteriliyordu. Şimdi Gelir Vergisinin esnaf ve 
zirai kazanca şâmil bir hal alması muvacehesin
de beyannameye devredilecek malûmat artıyor. 
Bunları teker teker gösterirsek iki üç sayfalık 
yer tutacaktır. Umumi hatlariyle şunlarm göste
rilmesi şeklinde ve bunlar hakkındaki malûma
tı Maliye Vekâleti tâyin eder diye madde met
nini kısaltıyoruz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında Hükümet 
Sözcüsünün bir itirazı var mı % Yok. 

ARlF ARIKAN — Bir de servet beyanı ile 
alâkalı atıf var. Servet beyanı daha sonra ge
leceği için geriye gitmesi lâzımdır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — 114 ncü mad
de katileştikten sonra görüşülmek üzere gece* 
lim. 

BAŞKAN — 114 ncü madde katileştikten 
sonra bu maddenin tekrar görüşülmesi hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yıllık beyannamenin verilmesi 
MADDE 92. — Her takvim yılma ait beyan

name ertesi yıl başından Mart ayı sonuna ka
dar : 
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1. Tam mükellefiyette 106 ncı madde gere

ğince vergiyi tarha yetkili Vergi Dairesne; 
2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi 

muhatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturduğu 
yerin, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa iş yeri
nin (iş yeri birden fazla ise, vergi muhatabınca 
tâyin edilecek iş yerinin) bulunduğu mahal ver
gi dairesine verilir veya taahhütlü olarak posta 
ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenle
rin beyannameleri memleketi terke takaddüm 
eden 15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden iti
baren 4 ay içinde verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Aile reisi beyanı 
MADDE 93. — Tam mükellefiyette, aile rei

si ile birlikte yaşıyan eşlerin ve velâydt altında
ki çocukların yıllık beyanname ile bildirilmesi 
ic-abeden gelirleri aşağıdaki esaslara göre, aile 
reisi tarafından tek beyanname ile bildirilir : 

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

2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca im
zalarlar ; 

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

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

Bu madde hükmünün uygulanmasında, aile 
reisi eşler için koca, velayet altındaki küçük ço
cuklar için baba, baba ölmüş veya velayeti ne-
zedilmişse anadır. 

Medenî kanunun cevaz verdiği hallere mün
hasır olmak üzere, ayn yaşıyan eşin geliri hak
kında bu madde hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?... Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname 

Kazanç ve ücretlerde yergi tevkifatı 
MADDE 94. — Kamu idare ve müesseseleri, 

0 
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ticaret şirketleri, iktisadi Kamu müesseseleri, 
dernekler, tesis ve vakıflar, dernek, tesis ve va
kıfların iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini 
beyan etmeye mecbur olan tüccar ile serbest 
meslek erbabı : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (is
tisnadan faydalanan ücretler hariç) ve 82 nci 
maddenin 4 numaralı bendine giren ödemeler
den; 

2. 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (istisnadan faydalanlar hariç); 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısiy-
le bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 
(18 nci maddede yazılı olanlarla kazançları gö
türü olarak tesbit edilen serbest meslek erbabı
na ve noterlere serbest meslek faaliyetlerinden 
dolayı yapılan ödemeler hariç); 

4. 42 nci madde şümulüne giren işler dola-
yısiyle bu işleri yapanlara (kurumlar dâhil) 
ödenen istihkak bedellerinden; 

İstihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mah
suben (avans olarak ödenenler dâhil) tevkif at 
yapmaya mecburdurlar. 

Tüccarın ve serbest meslek erbabının yukar-
daki hükümlere göre yapacakları tevkifat tica
ri ve meslekî işlerle ilgili ödemelere münhasır
dır. 

Tevkifi gereken verginin tediyeyi yapan ta
rafından deruhde edilmesi halinde bu vergi bil
fiil ödenen miktar ile tediyeyi yapanın yükledi
ği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

BAŞKAN — Maddede bir değişiklik var mı? 
ARlF ARIKAN — Daha evvel kabul ettiği

niz taahhüt işlerinin vergilendirilmesi sistemi 
ile alâkalı bir değişiklik mevcuttur. Bu madde 
eskisine nazaran yeni hükümler getirmiştir. Ye
ni usul ile, yeni madde ile mütaahhitler üç sene 
sonra vergilerini vereceklerdir, yani vergileri 
üçüncü senenin sonunda tesbit edilecek, o zaman 
vergilerini vereceklerdir. Bu suretle vergileri 
üç sene geriye bırakılmış oluyor. Fakat buna 
karşılık taahhütte bulundukları daire, müessese 
veya şahıslara her sene yaptıkları hizmetin kar
şılığı olarak aldıkları bedeller vardır. Bu bedel
ler üzerinden, işin sonunda vergilerinden mah-
subedilmek üzere muayyen bir miktarın kesil
mesi derpiş edilmiştir, yani bir taraftan vergisi 
geriye bırakılıyor, bir taraftan da bu vergileri
ne mahsuben daha evvelden bir miktar meblâğ 
kesilmiş ölüyor. 
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BAŞKAN — Madde hakkında başka konu

şacak arkadaşımız var mı? 
Hükümet Temsilcisi?... 
RİFAT ÖZENÇ — Mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tevkifata tâbi olmıyan ücretler 
MADDE 95. — Aşağıda yazılı hizmet erbabı

nın ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari 
olmaz : 

1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş 
verenden doğrudan doğruya alan hizmet erba
bı-

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

3. Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname 
ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında konuşmak is-
tiyen?... Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul 
edilmiştir. 

İratlarda vergi tevkifatı 
MADDE 96. — Aşağıda yazılı menkul ser

maye iratları vergi tevkifatma tâbidir : 
1. Sermaye şirketlerinin ve kooperatif şir

ketlerin safi kazançları (kooperatif şirketlerde, 
ortakların şirketle yaptıkları muamele nispetin
de dağıtılacak kazanç kısmı hariç); 

2. Âdi komandit şirketlerin safi kazançla
rından komanditerlere isabet eden kâr hisseleri; 

3. Tahvilât faizleri ile 1 numaralı bend dı
şında kalan temettüler (22 nci maddenin 1 nu
maralı bendinin şümulüne girenler hariç); 

4. Mevduat faizlerinin istisna haddini aşan 
kısımları. 

* Bu maddenin uygulanmasında 1 ve 2 numa
ralı bentlerde sözü geçen safi kazanç, bu kanu
na ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre tesbit 
edilen vergiye tâbi safi kazançlardan aşağıda 
yazılan indirim ve ilâveler yapılmak suretiyle 
tesbit olunur. 

A) İndirimler : 
a) Şirketlerin ödiyeeekleri Kurumlar Ver

gisi (Kurumlar Vergisine tâbi olmıyanlar indi
rim yapamazlar); 

$ 
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b) Genel menfaatlere yararlı derneklere ı 

makbuz karşılığında yapılmış, olan yardımlar I 
(kurum kazancının tesbitinde bu neviden bir in
dirim yapılmış ise, bu miktar hariç); I 

c) Ticaret Kanunu ve özel kanunlarındaki I 
mecburiyete dayanarak ayrılmış olan ihtiyat ak- I 
çeleri ve provizyonlar; 

ç) ödenmiş olan vergi cezaları; 
d) Şirketlerin malî bilânçolarına göre ta- I 

hassul edip 5422 sayılı Kanunun 14 ncü madde
sinin 7 numaralı bendi ile bu kanunun 88 nci I 
maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri muvacehe
sinde mahsubedilemiyen geçmiş yıllar zararla
rı ; 

e) Vergi tevkif atı yapılmadan ortaklığın 
safi kazancından ortaklara dağıtılmış olan kâr 
hisseleri. 

f) Şirket tarafından bilinmekte ise, Gelir 
Vergisine tâbi olmıyan tüzel kişiliği haiz ortak-1 

İara şirketin safi kazancından isabet eden kâr 
hisseleri; 

B) ilâveler : 
a) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan menkul kıymet faiz ve temettüleri; 
b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan iştirak kazançları. 

Vergi tevkif atı, yukarda 1 ve 2 numaralı 
bentlerde yazılı iratlardan, sermaye şirketleri 
ile kooperatif şirketlerce Kurumlar Vergisi Be
yannamesinin, âdi komandit şirketlerde koman-
ditelerin Gelir Vergisi beyannamelerinin verile
ceği süre içinde, 3 ve 4 numaralı bendlere giren 
iratlardan da nakten veya hesaben ödenmesi sı
rasında, tevkif atı yapacak şirketler'veya ödiyen-
ler tarafından kesilir. Bu fıkrada sözü geçen he
saben ödeme, iratları ödiyenleri istihkak sahip
lerine karşı borçlu durumda gösteren her türlü 
muhasebe kayıt, ve muamelelerini ifade eder. 

Şirketlerin safi kazançları üzerinden tevkif 
ve vergi dairesine ödenmiş olan mebaliğden, 
Gelir ve Kurumlar vergilerine tâbi olmıyan or
takların (kazancı menkul sermaye iradından 
ibaret olan dar mükellefiyete tâbi yabancı ku
rumlar hariç) kâr hisselerine tekabül eden kıs
mı tevkifatı yapan şirketin talebi üzerine ter
kin ve şirkete iade olunur. 

BAŞKAN — Maddede bir değişiklik var mı? 
ARİF ARIKAN — Bu mevzuda esasından I 

Ibir değişiklik olmamakla beraber tatbikatta ih-
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tilâflara ve şikâyetlere sebebolmuş, yol açmış mev
zudur. Onun için tanzim edilmiştir, mükellefle
ri sıkmıyacak hale getirilmiştir, ihtilâfları orta
dan kaldıracak bir şekle getirilmiştir. 

Şimdi, 3 numaralı bendin başına, «gerçek ki
şilere ödenen» iıbaresi konacaktır. Ondan sonra
ki mütaakıp bente de «gerçek kişilere ödenen» 
ibaresi ilâve edilecektir. 

RİFAT ÖZENÇ — Son fıkradaki «gelir ve» 
kelimesi de çıkıyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu madenin in
dirimlere ait (A) fıkrasının (d) bendimde 88 nci 
maddenin 2 nci fıkrası hükümleri muvacehesinde 
malısübedilmiyen geçmiş yıllar zararının indirile
ceği yazılıdır. Halbuki 96 nci madde menkul ser
maye iratlarında vergi tevkif atını göstermekte 
ve bu sebeple bir şirketin yapacağı vergi tev-
kifatmda şahsa taallûk eden zararın nazarı itiba
ra alınması caiz olamaz. 

Yine ibu maddenin (e) fıkrasını (vergi tev
kifatı yapılmadan evvel ortaklığın safi kazancın
dan vergi tevkifatı yapılmak suretiyle ortaklara 
dağıtılmış olan kâr hisseleri) şekline tahvil etmek 
lâzımdır. 

Yine aynı maddede yer alan (f) fıkrası tama
men lüzumsuz ve karışık bir fıkra olduğundan 
metinden çıkarılması icabeder. 

Keza aynı maddenin en son (Şirketlerin safi 
kazançları üzerinden...) şeklinde başlıyan bendi
nin de maddeden çıkarılması icabeder. 

ARİF AR1KAN — Efendim mer'i olan ve 
teklif edilen maddeden gaye, ortaklara ödenen 
kâr hadlerinden tevkifat yapılmasıdır. Mevcut 
madde, eline geçecek parayı nazarı itibara alma
mıştır. Adaletsizlikler ve şikâyet buradan doğ
muştur. Bir misalle arz edeyim. Bir anonim şir
ketin kazancı 100 bin lira olarak tesbit edilmiş
tir. Ancak geçen seneden mahsuibedilmemiş ola
rak 20 bin liralık zararı vardır. Bu zarar üç se
neyi doldurmadığı için mahsubedilecektir. Bu 
20 bin lira kaçancmdan. düşüldüğü takdirde şir
ketin kârı 100 bin lira değil, haddi zatında 80 bin 
liradan ibarettir. Eğer mahsubedilmemiş zarar
ları düşmezsek ortağın eline geçmemiş bir para
dan vergi alırız. Bu da adaletsizliktir.' Bu hâ
dise şirketlerden birisinde oldu. Bu husus (f) 
fıkrasına konmuştur. Ortağın eline ne geçerse 
o, geliri olacaktır. Eline geçmiyen bir paradan 
dolayı vergi kesersek bu kendisine açıktan yük-
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lenen munzam bir vergi şekline gelecektir. Veya
hut şirketin sermayasinden düşülecektir neticede. 
Ortaya gelen vergi, bu suretle esasen düşülmesi 
icabetmektedir. (E) fıkrasında ilk nazarda tak
yit yoktur. Ancak Anonim şirketler gibi şirket
lere gayrikabili tatbik gibi gelen meselâ şirket 
heyeti umumiyesi toplanır, bilançonun heyeti 
uımumiyece tasdikından sonra ortaklara dağıtı
lan kâr dâhilinde, heyeti umumiye karar verirse 
kâr tevzi edilir, kârın tevziine karar verilmezse 
tevziatın yapılması mevzuu bahis değildir. 

Fakat Komandit şirketlerde böyle bir tasdika 
lüzum yoktur. Kaldı ki, tevkifaıtın yapılması, mü
teakip senelerin gelirimden tevkifat yapılacağı za
man beyannamenin verilmesini takiben 20 gün 
içindedir, Nisan ayındadır. Şirket Ocak başında 
''kazançlarım tesbit ve ortaklarına dağıtabilecek 
duruma gelir, hattâ dağıtabilir. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi. 
RlFAT ÖZENÇ — Tamamen mutabıkız. Yal

nız şikâyeti mucip tarafı vardır bu fıkranın, ida
re bakımımdan. Fılkra olduğu gibi çıkarsa bu 
dert halledilmiş oluyor. Yalnız bir kelime deği
şikliği var (E) fıkrasının «vergi tevkif atı yapıl
madan» diyor. Bu fıkra mükellefler bakımın
dan da, idare bakımından da şikâyeti mucib-
flfîan bir durumu hallediyor. «Vergi tarhı ya
pılmadan evvel» şeklinde olursa daha iyi olur. 

ARlF ARIKAN — Efendim, Selâhattin Bey, 
(f) fıkrasının tamamen kaldırılmasını istediler. 
Şimdi 96 ncı maddeyle, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, tevkifat sadece hakiki şahıslara ödenen 
iratlarda derpiş edilmiştir. Halbuki sistemin 
işliyebilmesi için bu fıkraya lüzum vardır. Ku
rumda tevkifatı yaparken, bunun ortaklarının 
hakiki şahıs mı, hükmi şahıs mı olduğunu bil
mez. Bunu bilmeden fuzuli yere baştan tevki
fat yaptırmak gibi bir muamele olmasın, bun
ların hisselerini tevkifata tâbi tutmasın, diye 
(bu fıkra derpiş edilmiştir. 

BAŞKAN — Selâhattin Beyin teklifini oyu
nuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi olduğu gibi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. v 

Vergi tevkifatının gösterilmesi 
MADDE 97. — îş verenler, hizmet erbabına 

ödedikleri ücretlerden 94 ncü madde gereğince 
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yaptıkları vergi tevkifatını Vergi Usul Kanu
nunda yazılı ücret bordrosunda veya bordro 
yerine geçen diğer kayıtlarda göstermeye mec
burdurlar. 

94 ncü maddede yazılı ödemelerden ve 96 
ncı maddede yazılı iratlardan yapılan vergi tev
kifatı, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ay
rıca gösterilir. 

96 ncı maddede yazılı mevduat faizlerinden 
yapılan vergi tevkifatı takvim yılının sonunda, 
mevduat hesabı yıl içinde kapatılmışsa, hesabın 
kapatıldığı tarihte vergi kesenin kayıt ve he
saplarında gösterilir. 

BAŞKAN — Hükümet mutabıktır. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler...Kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 
a) Verilme zamanı 

MADDE 98. — 94 ve 96 ncı maddeler gere
ğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanlar, 
bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahak
kuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan 
tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü 
akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun ya
pıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bil
dirmeye mecburdurlar. Mevduat faizlerinden 
kesilecek vergilerin bildirilmesi için bu süre 
bir ay uzatılır. 

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

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı ona 
kadar olan iş verenler, 94 ncü maddeye göre 
yapacakları bilcümle tevkifatla ilgili muhtasar 
beyannamelerini, bağlı oldukları vergi dairesine 
evvelden bildirmek şartiyle her ay yerine üç 
ayda bir verebilirler. 

BAŞKAN — Hükümet mutabıktır. Maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler...Kabul edilmiştir. 

Muhtasar beyanname 
b) Muhteviyatı 

MADDE 99. — Muhtasar beyannamede aşa
ğıdaki malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 

a) Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya 
unvanı ile adresi; 

Ib) Muhtasar beyannamenin ilgili bulundu
ğu ay veya aylar; 

— 50 — 
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e) Aylık ücret bordrolarının icmali : 
1. Hizmet erbabının sayısı; 
2. Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı ; 
3. Ücretlerden yapılan vergi tevkîfatmm 

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

d) Vergi tevkifatma tâbi diğer ödemeler : 
L istihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş 

adresi; 
2. ödemenin nev'i; 
3. ödemenin miktarı; 
4. ödemeden yapılan vergi tevkifatı; , 
e) Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi 

ve yetkili imza. 

96 ncı maddede yazılı kârlar ve iratlar ve 
bunlardan yapılan vergi tevkifatı, nevi itiba
riyle icmalen ayrı bir muhtasar beyannameye 
alınır. 

(BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Muhtasar beyanname verilmiyecek haller 
MADDE 100. — Genel bütçeye dâhil idare 

ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için 
beyanname vermezler. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, / 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
özel haller ve münferit beyanname 

Münferit beyannamenin verileceği haller 
MADDE 101. — Dar mükellefiyete tâbi mü

kelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur 
olmıyanlar : 

1. Gayrimenkullerin satışından trampa ve
ya istimlâk edilmesinden elde ettikleri kazanç-
3arını, gayrimenkulun bulunduğu; 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan 
hakların satışından trampa edilmesinden, devir 
ve temlikinden elde ettikleri kazançlarını, satı
şın. devir ve temlikin Türkiye'de yapıldığı; 

3. Bir işletmenin kısmen veya tamamen sa-
I tılmasmdan, ortaklıklardaki otaklık haklannm 
I veya hisselerinin devir ve temlikinden elde et-
I tikleri kazançlarla ticari bir faaliyetin durdu-
I rulması karşılığında veya gayrimenkulun tah-
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liyesi veya kiracılık hakkının devri için aldık 
lan paralar, menfaatleri ve peştemallıkları, iş
letmenin bulunduğu; 

4. Arızî olarak ticari işlerin icrasından el
de ettikleri kazançlarını, ticari işin yapıldığı; 

5. Serbest meslek faaliyetinden doğan ve 
vergisi tevkif suretiyle alınmamış kazançlarını 
serbest meslek işinin yapıldığı; 

6. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış men
kul sermaye iratlarını, ödemenin yapıldığı; 

Yerin vergi dairesine bir münferit beyanna
me ile bildirmeye mecburdur. 

1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı bentlerde yazılı ka
zanç ve iratlara ait beyannamelerin, bu kazanç 
ve iratların iktisabolunduğu; 5 numaralı bent
te yazılı kazanca ait beyannamenin ise, serbest 
meslek işinin sona erdiği, tarihten itibaren 15 
gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi mec
buridir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Münferit beyannamenin muhteviyatı 

MADDE 102. — Münferit beyannamede aşa
ğıda yazılı malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 

1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı 
ile adresi; 

2. Beyanname mükellef adına Türkiye'de 
başka bir kimse tarafından verilmişse, beyan
nameyi verenin adı ve soyadı, varsa unvanı ile 
adresi; 

3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarih
ler; 

4. Elde edilen kazançların nev'i; 
5. Elde edilen kazançların tutan. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Verginin nispeti 

Esas tarife 

MADDE 103. — Gelir Vergisi aşağıdaki n i s 
petlerde alınır ; 
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Verginin 
nispeti 

% 

10 
U 
30 
40 
50 
bO 

. 70 

500 000 lira ve daha fazla matrahlara % 60 
nispeti uygulanır. 

ARİF ARIKAN .— Bu madde değiştirilmiş
tir. İlk konuşmamda da arz ettiğim gibi az ge
lirli vatandaşlardan alman vergi yükü hafifle
tilmiş, geliri yüksek olanlardan da daha fazla 
vergi almak için bu madde bu şekilde düzen
lenmiştir. Eskiden % 15 ten başlıyor ve % 50 
de son buluyordu. 

KUYTAK FİKRET — % 15 hangi nİ3pette 
başlıyor? 

ARİF ARIKAN — Eskiden ilk 2 500 lira 
için % 15 idi. Biz şimdi bunu % 10 a indiriyo
ruz. Eskiden ondan sonra gelen 5 bin lira için 
% 20 idi. Biz 7 500 lira için % 20 olarak geti
riyoruz. 7 500 e kadar olan gelirlerden % 5 bir 
inme yapılıyor. Buna mukabil bundan sonra ge
len kademelerde bir değişiklik yoktur. 

Ondan sonra gelen kademe on bin liranın 
2 500 lirasından bir aşağıya inen yüzde 25, % 20 
olarak tesbit edilmiştir. 

On bin liranın 2 500 lirası için kademe kade
me yüzde 20 olarak geliyor, ondan sonra tarife 
yükselmeve başlıyor. 

BAŞKAN — Daha iyi anlaşılması için eski 
nispetleri öğrenelim, hizalarına yazalım. 

ARİF ARIKAN — 2 500 liradan % 15 

Ondan sonra gelen beş bin liradan % 20 
» » » 10 » » % 25 
» » » 20 » » % 30 
» » » 20 » » % 35 
» » » 20 > » % 4 0 
» » 22 500 liradan % 45 

Böylece ilk şekli 1950 de kabul ettik, böyle 
100 bin liradan vasati olarak % 35 oluyordu. Son 
olarak teklif edilen şekle göre de 1 liradan 
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500 000 liraya kadar olan kısım, kademeli olarak 
nispete tâbi oluyor. 500 000 den fazla olan kı
sım, % 60 nispetine tâbi oluyor. 

YILDIZ AHMET — Bu kanunu tasarısı ver
gi adaletini tahakkuk ettiriyor. Asgari geçim in
dirimini nazarı itibara alıyor, kazanç nispetine 
göre vergi nispetini tesbit ediyor. Fakat ben bu 
nispetleri yeter bulmuyorum. 

Bunun üzerinde biraz durmak lâzım. Sosyal 
adaleti temin için kazanç artışına göre vergi nis-
betini de âzami artırmak lâzımdır. En (büyük 
memleketlerde dahi bu usul tercih edilmektedir. 
Amerika'da vergi nispeti % 90 ı geçmektedir. Bu
nun faydaları büyüktür. Çok büyük kazanç sa
hibidir. Bu büyük kazancın büyük kısmını vergi 
olarak kesime yoluna gidiyor. Büyük bir şirket 
100 hin dolar kâr etmişse 90 bin dolar alıyor. 
90 bin doları alındığı için geriye kalan 10 bin do
ları ile de reklâm yoluna gidiyor. Bu işte mese
lâ 20 kişi çalıştırıyor. Hem bu 20 kişinin istifa
de etmesini sağlıyor, hem müessesesini kuvvetlen-

. diriyor, öok önemli bir husustur. Bir müessese 
7 - 8 milyon kazanıyor, bu tesis ve yeni kuruluş
lar için harcanmaz sahibinin cebine gider. Bu 
vergi nispetlerinde şahit olduk ki, nisbet % 80 e 
kadar çıkarıldığı takdirde kazanç yeni harcama
lara gidiyor, ve memlekette umumi kazanç yük
selmekle beraber mahdut ellerde sermaye terakü
müne mâni oluyor. Türkiye'de nJsbetler düşük, 
müesseselerin kuvvetlenmesi yolunda çalışmalar 
olmuyor. Bu sebeple nisbetler bizde de yüksel
melidir, zaten bütün dünya bunu tercih edi
yor. Filvaki komisyon sözcüleri de aynı şeyi be
nimsiyor, bendeniz bu nisbetlerin % 80 e kadar 
yükseltilmesini teklif ediyorum. 2 milyon kaza
nan insanın 800 bin lira vergi vermesi yerinde 
olur. Fakat küçük kazanç sahiplerinden vergi 
alınması muadelete uygun değildir. Amerika'da 
% 95 e kadar çıkıyor. Bunun tatbikatını Türki
ye'de mükemmelen yapalbiliriz. Böylece harcama
lar artar. Adam, «100 liranın zaten 20 lirasını 
harcıyorum» diyecektir. Paranın diğer yerlere 
yatırılması azalır. Sosyal adaleti temin edecek 
bir hal sureti bulunması şarttır. 

KUYTAK FİKRET — Efendim, bu sözler 
'hakikaten çok cazip. Ancak, memleketimizdeki 
kapitalistlerin miktarı çok mahdut olduğu gibi 
müesseselerle münasebete girişmek mecıburiyeti 
de kendisini • hissettirmektedir. Müesseseler vergi 
sistemiyle gelişmeye müsait oldukları gibi bir de 
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tamamlandıktan sonra inkişafları mevzuubahis-
tir. Bizim müesseselerimiz ise henüz tamamlan
mış vaziyette değildir. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben de Fik
ret Beyin dediği gibi servet terakümü ve bunun 
yatırıma gitmesi bakımından, meselâ 100 000 in 
80 binini, 70 binini vergi verecek. 

Şimdi, şu kanunla, vergi hadlerini biraz 
yükseltelim, bizden sonra gelenler de bunu 
biraz yükseltsinler. 

AHMET YİLDİZ — Bende rica ediyorum, 
müspet oy versin]erde olduğu gibi kabul ede
lim. 

ARİF AR1KAN — Efendim, takdir Yük
sek Heyetinizin; bir noktaya daha işaret ede
ceğim. Bâzı memleketlerde nispetler çok yük
sektir fakat bu arada yapılacak muameleler 
vardır, israf yoluna gidilir, yine Devlete az 
vergi ödemek için fazla, lüzumsuz masraflar 
yapılır; Meselâ, bürolara lüzumsuz yere lüks 
mobilyalar alınır, daireler çok lüks olarak 
tefriş edilir, lüzumlu lüzumsuz, sık sık 
büyük ziyafetler verilir. Bu şekilde bir vergi 
haddizatında çok âdil olabilir fakat, mükellef 
zorlanınca israf yoluna gidiyor. Sayın Kuy-
tak Beyin buyurduklar gibi, servet terakü
münü ürkütmek gerek, bu sebeple birden 
artırılamıyor. Biz istiyoruz ki artan kazanç
lardan Devlet vergisini tedricen fazla alalım. 
Nitekim evvelâ % 35 den sonra % 50 ye şimdi 
%60 a çıkarıyoruz. 

VEHBÎ ERSÜ — Efendim, burada evvelâ 
500 bin liraya kadar % 70 deniyor, aşağıda % 
60 göteriliyor. Nedir bu acaba? İzah ederler mi? 

ARlF ARIKAN — Efendim, sonraki 217 
500 lira için % 70 ödeyecektir. 500 bin liraya 
kadar olan kazancın hadleri nazara alınınca 
bu miktar daima % 60 da kalmaktadır. 

BAŞKAN — Bu mevzuda başka konuşa
cak var mı? Yok... O halde Ahmet Yıldız ar
kadaşımızın nispetlerin artırılması hakkındaki 
teklifini oyunuza arz ediyoru; Kabul edenler... 
Etmiy enler... Reddedilmiştir. Maddeyi oldu
ğu gibi oyunuza arz ediyorum. 

TEVFİK ALPASLAN — Maddenin so
nundaki 500 bin 501 bin olarak düzeltilecek
tir. 

BAŞKAN — Bu tashih ile maddeyi oyunu
za arz ediyorum. Kaimi edenler;... Etmiyen-
ler;... Kabul edilmiştir. 

!. 1960 O : 3 
Vergi cetvelleri 

MADDE 104. — Gelir Vergisinin hesaplan
masında bağlı cetvellerde yazılı gelir kademeleri 
ile bunların hizasında yazılı ortalama meblâğlar 
esas tutulur. 

Vergi, bu meblâğlardan 31 nci maddede yazılı 
indirimler yapıldıktan sonra hesaplanır. 

A) Gelirlerin yıllık ve münferit beyanna
me ile bildirmiye mecbur olan mükelleflerin ver
gileri (1) numaralı cetvele; 

ıB) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemeler
den alınacak vergiler: 

1. Aylık için (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde; vergi cetvelleri 

her ödeme ayrı ayrı göz önünde tutularak uy
gulanır. 

Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri (1) 
numaralı cetvele göre hesaplanır. 

Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuruşa 
kadar olan matrah ve vergi kesirleri atılır. 50 ku
ruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 

Aylık vergilerin hesaplanmasında, 50 kuruşa 
kadar olan matralh kesirleri ile 5 kuruştan aşa
ğı olan vergi kesirleri nazara alınmaz, 50 kuruş 
ve daha fazla olan matrah kesirleri liraya çıkarı
lır. 

Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanma
sında, 50 santimden aşağı olan matrah ve vergi 
kesirleri atılır, 50 santim ve daha fazla olan 
kesirler kuruşa çıkarılır. 

Gündelik, haftalık, aylık ve yıllık ücret; ücre
tin günlük, haftalık, aylık veya yıllık bir deve için 
hesaplanarak ödemesini ifade eder. 

Saat veya parça başına veya sair esaslara göre 
hesaplanmakla beraber bir günlük devre iç m ya
pılan ücret ödemeleri gündelik, haftalık devre için 
yapılan ücret ödemeleri haftalık, aylık devreler 
için yapılan ücret ödemeleri aylık sayılır. 

Aydan veya haftadan küçük devreler için ya
lıdan ödemeleri gündelik ücret sayılır ve bu su
retle yapılan ödemeler, ödemelerin taallûk ettiği 
gün sayısına 'bölünerek gündelik ödeme bulunur. 

Yukarda belirtilen şekiller dışında ve devre
ler tâyin edilmeksizin yapılan bilûmum ücret 
ödemeleri yıllık ödeme sayılır. 
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ÖAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isti-

yen var mı? Yok. Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kaibul edilmiştir. 

Vergi tevkiıfat nispetleri 
Madde 105. — 94 ncü maddenin 4 numaralı 

(bendine göre yapılacak tevkifattm nispeti % 3, 3 
numaralı bendine göre % 15,/96 ncı maddeye göre 
% 20 dir. 

ARÎF ARIKAN -— Efendim, bundan evvel 
kaibul edilen hükümlere göre bir ayarlama mev
cuttur. Meselâ Kurum kazançlarında % 15 ye
rine % 20 kabul ediliyor. Çünkü Kurumlar Ver
gisi % 20 ye çıkarıldı. 

BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler.,. Kaibul 
edilmiştir. 

Altıncı bölüm 
Tarih nnı amelesi 

Tarih, yeri 
MADDE 106. — Gelir Vergisi, mükellefin 

ikametgâlhının (bulunduğu mahal verici daire
since tarih edilir. Şu kadar ki; 

1. İş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi dairele
ri' bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, 
Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde 
ve mükellefe de evvelden bildirilmek kaydiyle iş 
yerinin (bulunduğu; 

2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerle, 
gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest mes
lek kazançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç 
sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu yerin 
vergi dairesince tarih edilme'mişse, faaliyetlerini 
icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete tâlbi olanların vergi
leri, beyannamelerini vermiye mecbur oldukları; 

Yerin vergi dairesince tarh olunur. 
* 

(BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı? 
Yok. Maddeyi reylerinize arz ediyorum, kabul 
edenler... Kaibul edilmiştir. 

Tanhiyatın muhatabı 
MADDE 107. — Gelir Vergisi, (bu vergiyle 

mükellef olan gerçek kimiler namına tarh edilir. 
Şu kadar ki; 

1. Küçüklerle kısıtlılarda, (bunların nam ve 
hesabına kanuni temoiicileri; 

2. Aile 'reisi beyanlarında, gelir sahibi eş ve 
çocuklar hesaibına aile reisi; 
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3. Verginin tevkif suretiyle alınması halinde, 

mükellef hesabına tevkif at yapmaya mecbur olan
lar; 

4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'de 
daimî temsilcisi mevcutsa mükellef hesabına da
imî temsilci (Türkiye'de birden fada daimî tem
silcinin mevcudiyeti halinde, mükellefin tâyin 
edeceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tâyin 
yapılmamışsa temsilcilerden her hangi birisi); 

Tarhiyata muhatap tutulurlar. 

(BAŞKAN — Maddeyi kaibul edenler... Kaibul 
edilmiştir. 

Vergilendirme dönemi 
MADDE 108. — Gelir Vergisinde vergilen

dirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar 
ki r 

1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalma
sı halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı 
başından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar 
geçen süreye inhisar eder; 

2. Götürü usulde tespit olunan ücretlerde 
vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu 
bütçe yılıdır. Götürü ücretlerin yıllık (beyanna
meye ithal mecburiyetinde olanlar mezkûr ücret
lerini' bütçe yılının bittiği takvim yılının geli
ri meyanında bildirirler. 

3. Tevkif yoliyl'e ödenen vergilerde, istih
kak salhipleri ayrıca yıllık beyanname vermiye 
meelbur değillerse tevkifatm ilgili bulunduğu 
dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesi
len veya kesilmesi ieaJbeden vergiler yıllık vergi
nin yerine geçer; 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi gere
ken kazançların vergilendirilmesinde, vergilen
dirme dönemi yerine kazancın iktisap tarihi esas 
tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? ... 
Yok. Hükümet mutabık. 

Maddeyi oya sunuyorum, kaibul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tarh zamanı 
MADDE 109. — Gelir Vergisi aşağıda yazılı 

ızamanlarda tarih edilir : 

1. Beyanname ile bildirilen gelirin vergisi, 
beyannamenin verildiği günde; beyanname posta 
ile gönderilmişse, vergiyi tarih edecek daireye gel
diği tarihi takibeden 7 gün içinde; 
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2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerin I 

vergisi, hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının 'I 
nci ayında; bütçe içinde işe başlıyanların ver
gileri ise, işe başlama tarihinden itibaren bir ay 
zarfında; 

8. Oötürü usulde tesbit edilen ticaret ve ser
best meslek kazançlarının vergisi, ticari ve mes
lekî faaliyetin icra olunduğu takvim yılından 
sonra gelen bütçe yılının 1 nci ayında. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve üc
ret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnele
rini Ibağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ve 
vergilerini tarih ettirmiye mecburdurlar. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. " 

Vergilendirme dönemi içinde de işe başlıyan 
götürü' kazanç ve ücret sahiplerinin vergi 

matrahı ve vergileri 
MADDE 110. — 1. Bütçe yılı içinde işe 

başlıyan götürü ücret sahiplerinin vergi mat
rahı, yıllık götürü matrahtan, işe başlama ayı 
tam sayılmak suretiyle o yılın sonuna kadarki, 
aylara isabet eden miktardır. 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bıra
kan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti, yılın 
ikinci yarısı girmeden halber verenlerin ikinci 
taksite isabet eden vergileri silinir. 

2. Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi 
ıbıralkan götürü ticaret ve serbest meslek kazan- ' 
cı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat
rahtan, işe başlama ve işi bırakma ayları tam sa
yılmak suretiyle, çalışılan aylara isabet eden mik
tardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?... 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Yedinci bölüm I 
Ortalama kâr ve gider esaslarına göre gelir takdiri 

Ortalama kâr haddi esası 
MADDE 111. — Yapılan vergi incelemole- I 

rinde, satışlarının % 50 den fazlası perakende 
olan ticaret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 
sinden fazlasını perakende olarak satan imalâtçı
lar, otel, pansiyon, bar, lokanta, kahvehane, kır 
bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat yerleri 
işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigâl I 
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edenlerin beyannamelerinde gösterdikleri safi ka
zançları, Vergi Usul Kanununa göre tespit edi
len ortalama kâr hadlerinin, perakendecilerle 
imalâtçılarda satılan emtianın maliyet bedeline; 
otel, pansiyon ve duhuliye ile girilen eğlence 
yerleri işletenlerde, iş hasılatına; bunlar dışında 
kalanlarda, işletme giderlerine, tatbiki neticesin
de bulunacak miktarlara, nazaran açık bir şe
kilde düşük bulunduğu takdirde, beyan edilen 
bu kazançları© yerine takdir komisyonlarınca tes
pit edilecek kazançlar esas tutulur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilmesi 
için, 

1. Düşüklüğün, mükellef tarafından haklı 
sebepler ile izah*olunamaması; 

2. Düşüklük sebeplerinin, inceleme ile mey
dana çıkarılmamış bulunması; 

Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar, orta

lama kâr hadlerinin,* perakendecilerin satışlariyle 
imalâtçıların perakende satışları için satılan emti
anın maliyet bedeline; otel, pansiyon ve duhuliye 
ile girilen eğlence ve istirahat yerleri işleten
ler için, iş hâsılatına; bunlar dışında kalanlar için 
işletme giderlerine uygulanması suretiyle elde 
edilecek miktardan fazla olamaz. 

İşletme, giderleri, eğlence ve istirahat mak
satları için açık bulunduğu müddetle yapılmış 
olup, hasılatın elde edilmesine matuf bulunan 
ve umumi masraflar dışında kalan giderlerden 
ibarettir. 

Taşıma işlerinde işletme giderleri; yakıt, ta
mir, bakım, yazıhane ve idarehane giderleri, amor
tismanlar, hizmetlilere ödenen ücretler ve iş-
letmş ile alâkalı vergi, resim, hare ve sigorta prim
lerinden ibarettir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen!... 
Hükümet mutabık. 

ARİF ARIK AN — Efendim, burada değişik
lik usulüdür. Daha evvel «toptancı» deyimi var
dı, bu çıktığı için eskiye göre bir fıkra eklenmiş 
oluyor. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, tatbi
kat iyi işliyemiyecek; onun için maddeye açıklık 
vermek gerek. Düşüklük, % 20 den daha az ol
mamak şeklinde olmalı. Bundan başka, maddede, 
işletme giderleri hususunda hâsılanın elde edil
mesi matuf bulunan idari masraflarm dışında ka
lan gelirlerden alınması lâzımıgelir. 
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ARÎF ARIKAN — Sabit bir nispet olarak 

ifadesi mümkün değildir. Arz meselesi olarak 
bizzat bakkallık yapan şahısların kazançları
nın büyük bir miktara baliğ olmasına imkân yok
tur. Bunların sattığı- zaruri ihtiyaç maddeleri
dir. Birinin yerine diğeri ikâme edilemez. Bina
enaleyh bir bakkal % 10 kazanmış da bunu' % 1.0 
göstermiş olsa ıbile sermayesinin 'birden 'bire 40 - 50 
bin artmasına imkân yoktur. Bu sebeple bir ec
zacı ile mukayese edilemez. Bunun için % 25 e 
kadar diye saibit bir miktar zikretmek mümkün 
olmaz. 

BAŞKAN — Bir de idarî masraflar deniyor. 
ADNAN BAŞER — Biz iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet mutabık... Selâhattin 

Bey, sizin teklifiniz devam ediyor mu? 

RlFAT ÖZENÇ — Zaten burada otomatik-
man değil evvelâ bir takdir komisyonuna git
mesi hükme bağlanmaktadır. 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Bu şekildeki tek
lifimi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Umumi ve idari masraflar şek
linde yani (idari) kelimesinin ilâvesi suretiyle 
maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul edilmiştir. 

Zirai kazançlarda asgari kazanç esası 
MADDE 112. — Zirai kazançlar üzerinden 

vergiye tâbi bulunanların beyan ettikleri veya' 
götürü gider usulüne göre hesaplanmış olan ka
zançları, Vergi Usul Kanunu hükümleri muci
bince, yapılan ekim ve sayım 'beyanları nazara 
alınmak (Bu konuda idarece bir tahkikat ya
pılmışsa bu tahkikat neticeleri ayrıca nazara 
alınır.) ve aynı kanunda sözü edilen zirai ka
zanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesapla
nacak kazanç miktarlarından açık bir surette 
düşük bulunduğu takdirde, bu kazançlar yerine 
takdir 'komisyonunca tâyin olunan kazançlar 
vergi tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takriri yoluna gidilebil
mesi için: 

a) Düşüklüğün mükellef tarafından haklı 
sebeplerle izalh olunamaması; 

'b) Düşüklük sebeplerinin inceleme ile 
meydana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
Yukardaki sebepler dolayısiyle komisyonca 

takdir edilecek kazançlar, mükellefin beyanın
dan az olamaz. 
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Komisyonlar, takdirlerin icrası sırasında 

Bakanlar Kurulunun tasdikine iktiran etmiş 
cetvellerdeki 'hadlere istinad etmeye mecbur
durlar. Hâdisenin iarz ettiği hususiyete binaen, 
cetvellerde yazılı hadlerden gayri 'hadlere isti
nad edilmesi zarureti 'hâsıl olduğu takdirde, 
komisyonlar, bu durumun mucip sebeplerini 
belirtmeye ve tevsika mecburdurlar. 

BAŞKAN — Hükümet mutabık mı? Muta
bık... Maddeyi reylerinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... fKabül edilmiştir. 

Gider esası 
MADDE 113. — Mükelleflerin yıllık gelir 

'beyannamelerinde gösterdikleri gelir ile bildi
rilen veya vergi incelemeleri sırasında tesbit 
olunan 91 nci maddeye göre beyanı mecburi gi
derler arasında, ,açık 'bir düşüklük bulunduğu 
takdirde, beyan olunan gelir yerine, takdir ko
misyonunca takdir olunacak gelir, tarhiyata 
esas tutulur. 

Bu madde hükmüne göre işin komisyona 
sevk edilebilmesi ve komisyonca takdir yapıla
bilmesi için, 

1. Beyanname incelenmesinin Maliye mü
fettişi veya hesap uzmanı tarafından yapılma
sı; 

2. Aeığm, servetten yapılan -sarfiyatla, 
borçla veya başka bir kaynaktan kapatıldığı
nın, mükellef tarafından izah olunamaması; 

3. Gerçek gelirin, inceleme ile tesbit edile
memiş bulunması şarttır. 

Vergi incelemesind'e; gerçek gelirin, mükel
lefin 'beyanından fazla olduğu tesbit 'edildiği 
ahvalde, giderlerle mukayesede, mükellefin be
yanı yerine, tesbit olunan gelir esas tutulur. 

Komisyonca takdir olunacak gelir, mükelle
fin bildirdiği veya inceleme ile tesbit olunan gi
derden az ve iki katından çok olamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Servet beyanı 

Beyanda bulunacaklar 
MADDE 114. — Yıllık beyanname vermek 

mecburiyetinde bulunan gerçek kişiler, her yıl 
verecekleri gelir beyannamelerinde 116 ncı 
maddede yazılı servet unsurlarını bildirmeye 
mecburdurlar. 
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Ancak, dar mükellefiyete tâbi olanlarla, be

yan edilecek gelirleri gayrimenkul sermaye ira
dı, ücret, götürü usulde tesbit edilen ticari, 
zirai veya meslekî kazançlardan veya bunların 
toplamından ibaret olanlar, servet beyanına tâ
bi değildirler. 

Bu bildirimi yapmıyanlara, Vergi Usul Ka
nununun hileli vergi suçuna teşebbüs edenler 
hakkındaki hükümleri uygulanır. 

KARAVELÎOĞLU KÂMİL — Komisyon 40 
günden beri çalışıyor. Durum şudur: Bildiğiniz 
gibi hukuk müşavirliği, gayrimeşru kazançla
rın 'beyana tâbi 'tutulması (hususunda, sekreter
liğin gördüğü lüzum üz?erine, bundan bir ay 
evvel bir tasarı hazırladı. Bu tasarıyı Komiteye 
getirdik. Fakat zamansız dendi hep beraıber. 
Uygun bir zamanda gelmek üzere geri aldık. 
Kadri Kaplan Bey, zamanı geldiğinde bunu 'bil
hassa getirmek gerek, getirelim dediler. 

Takdir edersiniz bu tavsamıştır. Bu işin 
daha 2 nci Dünya Harbinden sonra ele alınma
sı gerekirdi, benim şahsi kanaatim 'bu. Sanıyo
rum ki sizler de aynı kanaattesiniz. 

Bugün, birçok kimselerin elinde gayrimeş
ru servetler vardır. Bunların bir kısmı, belki 
imkânı, yolu,'bulunursa bu servetlerinin vergi
sini vermeye hazırdırlar. Bunun yolu nedir ? Bü
tün Batı âleminde yapıldığı gibi%Gelir Vergisi mü
kellefini bir ıbeyana tâbi tutmaktır. Biz hakiki Ge
lir Vergisi mükellefini beyana tâbi tutalım, bu 
arada mal beyanını da yapsın mı yapmasın mı? 
Ama fau bir büyük teşkilât mevzuudur bir, ikin
cisi piyasada yeni bir aksülâmel uyandırır. 
Ama biz bir defa malı tesbit etmeliyiz ki, sonra 
vergisini istiyelim. Bu Batıda da halledilememiş 
onları da mütemadiyen işgal etmiş bir mevzu
dur. Biz beş altı ay evvel Servet Vergisi alınma
sı mevzuunu komisyona götürdüğümüz zaman, 
bize dendi ki, gayrimeşru kazançlardan vergi 
almak isterseniz malına dokunmamak şartiyle 
kimse huna sesini çıkarmaz. Bugün bu konuda 
bilmem İsmail Hakkı Ülkmen ne düşünür, bize 
lütfen izath ederler mi? 

TUNÇKANAT HAYDAR — Zaten 1950 se
nesinde, Gelir Vergisi tatbikatı bakımından 
birçok hususlar eksik ^bırakılmıştır. Burada, 
acaba bu şahsın vergiye esas teşkil edecek 
ola "T. menkul yahut gayrimenkul serveti nedir? 
Vergi hangi esas üzerinden hesaplanacaktır? 
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Gibi hususlar nazara alınmamış yahut düşü
nülmemiş. Maliyenin vergi uzmanları vergi 
kaçakçılığı yapılıp yapılmadığını kendi ini'kân-
iarı dâhilinde tesbit etmek iç.n çalışmışla, dır. 
Bakıyorsunuz bir adam bilançoda her sene açık 

ti 

veriyor, ama gene de birçok apartmanları, 
otomobilleri var. B.r türlü bilançoda kâr et
tiğini göremiyoruz. Bu adama, «hesabını ver
men ıâzımgeien servetinin bir tabanı olmalıdır 
ki, ondan sonra edindiğin servetin bu taban 
üzerinde hesa!bını yapmak mümkün 'Olabilsin.» 
demeliyiz. Bunu diyemediğimiz için bu ser
vet vergisini hesap edemiyoruz. Aksi takdir
de, bu kanun da yine bundan evvel çıkan ka
nunlar gibi muallel olacaktır, istediğimiz so
nucu vermiyecektir. Çünkü bu takdirde yine 
kaçakçı mükelleflerin hakkından gelinemeye
cektir. Fakat, namuslu vatandaşlar vergile
rini vermektedir. Hileli şer'iye tarafını bu
lanlar ise istediği gibi vergi kaçırmaktadırlar. 

BAŞKAN — (Buyurunuz Paşam. 
ULAY SITKI — Efendim, anlajılamamaz-

iık var; ya ben yanlış anlıyorum veya yannş 
anlatılıyor. Söz konubif vergi, kazançdan mı 
alınacak yoksa maldan mı alınacak? Bu mad
de bana antidemokratik gibi görülüyor. İle
ride bunu değiştirmek gerekecek, zaten bizim 
korktuğumuz da budur. Kötü niyetliler, ver
gi kaçıranlar daha evvel şekil değiştiriyorlar. 
Unun için maddeyi buna göre koymak gerekir. 
Kazançtan alınacak vergi mi, yoksa .mallar
dan alınacak vergi mi? 

ADNAN BAŞER — Tamamen gelirden alı
nacak vergidir, Gelir Vergisidir. 

UDAY SITKI — Geliri olmıyan ne yapa
cak? 

ADNAN BAŞER — Bir tüccar benim ser
mayem 300 bin lira diyor. Her sene verdiği 
beyannamelere göre kazancı belli. Sermaye
sine bunu ilâve etse 1970 senesinde baliği ken
diliğinden meydana çıkar. Ama ;bu artışı bir 
iki sene içinde vâki olmuşsa gelir 'beyannamesi 
ve mal beyanı tetkik eplilip menşei tesibit olu
nabilir. Bu sistem de asla antidemokratik-de
ğildir. Bütün memleketlerde de böyledir. Bu 
üir iki senede değil 1970 de adamın servetleri 
ortaya çıkınca bu servet nereden çıktı diye ver
gi dairesi sorabilsin. 
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ULAY SITKI — Arkadaşımız hüsnüniyet

le hizmet arzusundadır. Hepimiz bu arzuda
yız. Ama kendisi hiç zengin olmadığı için, 
zengin denilen herkesi üç - beş halı, birkaç 
e^;a ve bir ev zannediyor. Bugün Türkiye'mde 
20 tane evi ve apartmanı olan, -gümift vazo
larının ve diğer kıymetli eşyasının adedini bi-
1 emiydiler vardır. Bunlara senin gümüş vazon 
var. Bu vazolarından vergi alacağız demek 
zordur. 

İSMAİL HAKKI ÜLKMEN — Muhterem 
sözeli arkadaşımızın ve Sayın Albayımın mü
talâa ettikleri vergi kaçakçılığı hakikaten «bu
gün memleketimizde maalesef mevcuttur. Ka
çırılan vergileri bugünkü sistem ile takip ve' 
tesbit etmek pek mümkün olamıyor. Çünkü 
mükellefin bir hesabı kitabı var. Muamele
lerini buraya yazar. Ma'l gibi müşkülât arz 
eden, belki ilk bakışta daha kolay gibi görünür
se de, aslında dailıa zordur. Bu konuyu ele alıp, 
bu mevzuatla, bunu ortaya çıkaıımak mümkün de
ğildir. Bugün, Amerika'da bu tatbik ediliyor, 
orada mümkündür. Fakat, teşkilâtımızla Ameri-
ka'daki teşkilâtı kıyaslamak mümkün değil. Fran
sa gibi bizden 100 yıl daha önde bulunan bir 
memlekette dahi bugün bu mümkün: değil; bâzı 
başka esaslar koymak 'suretiyle bunları geliştire
rek' tesbit etmeye çalışıyorlar. 

Bendenizin bunun üzerinde durmamın sebebi; 
bugün zaten, malılûl halde ve asli görevini ya
pamaz durumda olan Maliye teşkilâtına bir de 
altından kalkamıyacağı bir yük yüklemek olur. 

Mükellef ne beyan ederse bunu doğru kabul 
edeceğiz; fakat, yapılacak olan tetkikat sonunda 
şayet yanlış beyan ortaya çıkarsa, verilecek ce
za 4 ncü dereceden olacaktır. 

ikincisi bugün servetlerin mühim bir kısmı 
dışarıda kalıyor, dışarıda bırakılıyor. Böyle bir 
beyanname ise bu dışarda bırakma işini artıra
caktır. Sonra verilecek bu binlerce beyanname 
nasıl tetkik edilecektir. Bugün Gelir Vergisi be
yannamelerinin ancak % 4 ü tetkik edilebilmek
tedir. Bu sebeple bunun katiyen pratik bir neti
ce olacağına inanmıyorum. Böyle bir mal beyanı 
piyasayı da ürkütecektir. Bugün zaten piyasanın 
durumu malûmdur. Bunun üzerine bir de anal be
yanına gidecek olursak büsbütün ürküteceğiz. 
Bendenizin görüşü budur. Bu sebeple arkadaş
ların metne koydukları hususa mutabık değilim. 
Bunu çok hafifletecek bir yol bulabm, fakat mal I 
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beyanına tâbi tutmıyalım. Herkesi her yıl mal 
beyanına tâbi tutmıyalım. Bugün Yüksek Soruş
turma Kurulunun yaptığı tatbikat neticelerinden 
bir kısmı elimizdedir. Bunları elde etmek için 
birçok yetkili arkadaşımız gayretle çalışıyor, mal
ları tesbit ediyor, kıymetlerini takdir ediyor... 
Bunlar yapılmaksızın münhasıran mükellefi mal 
beyanına tâbi tutanak suretiyle vergi kaçakçılığı
nı önlemek imkânı yoktur. Eğer bir tatbiki fay
dası ve imkânı varsa mal beyanına tâbi tutalım. 
Eğer tatbiki bir faydası yoksa, kabulü halinde 
birtakım, menfi akisler yaratacaksa bu usulü bu 
kanuna hiç koymıyalını. Biz bu kanunla servet 
vergisi değil, Gelir Vergisi almak istiyoruz. Bu 
bakımlardan ben buna muhalifim. 

YILDIZ AHMET — Efendim, bu hüküm o 
kadar demokratik, o kadar sempatiktir ki, ver
gi hususunda duyduğum sızı, bunun sayesinde 
bir deva buldu. Kabul edilmesinden dolayı bü
yük bir memnuniyet duyacağız. Kabulünü çok arzu 
etin ekteyim. «Yapamıyoruz, teşkilâtımız kâfi 
gelmiyor» mazeretiyle bu gibi işlerin üzerine böy
lece perde çekmek bizim prensibimize uymaz ar
kadaşlar... Bir defa takdir edilir, müteakip se
nelerde bu artık kolaylaşır. Bir nokta daha var 
ki, müsaadenizle, beyefendi, misal olarak Fransa'
yı verdiler. Ne olursunuz, burada, şu Fransa'
yı taklit etmek felâketinden kurtulalım. Daha 
basjka, taklit edilecek memleketler vardır... Fran
sa'yı taklit etmek bize son zamanlarda, fayda ver
medi. 

Bir de hizmet ölçüsü kabul ediyoruz; bu mad
deyi kaimi ederken, başka fıkralar da konabilir. 
Cezayı artıralım, fakat başka bâzı hükümler de 
koyalım. Bir prensibi bu kanunun ruhuna da uy
gun olarak vaz'edelim efendim. Demin de işaret 
etmiştim, önemli bir maddedir, kaçakçılığı önli-
yecek maddelerden bir tanesidir. 

KARAMAN SUPHİ — Acaba kaç, tane Gelir 
Vergisi mükellefimiz vardır? 

ARİF ARIKAN — Mükellef sayısı 1959 ra
kamlarına göre 200 bindir, yuvarlak olarak 197 
bin küsur. 

ADNAN BAŞER — Bunlardan ayrıca gelir 
beyannamesi alınmıyacak, sadece verdikleri Ge
lir Vergisi beyannamesine bir kâğıt eklenecek, 
onu dolduracaktır. 

ATAKLI MUCİP — Bu memlekette nutuk-
lu partiler gayet güzeldir. Ama tatbik olunamı-
yan bir kanun hükmünün hiçjbir kıymeti olmaz, 
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bence. 200 000 kişilik bir mükellef grupunun 
beyanname vermesini bugünkü Maliye (Bakan
lığının tahakkuk ettirebileceğine ben hayal 
mahsulü nazarı ile bakıyorum. Tatbik edilebilir
se güzel. Fakat ilgili arkadaşlar bunun imkân
sız olduğunu söylüyorlar. Böyle olunca bu mad
deyi buraya koymak, bunun kabiliyeti tatbikı-
yesini yok etmek demektir. Bu sebeplerle bu 
maddenin aleyhindeyim. 

TUNÇKÂNAT HAYDAR — Arkadaşlar, 
meselâ mektuplara sansür konur, kontrol edilir. 
Ama her gün gelen /binlerce mektubu kontrol 
etmeye imkân yoktur. Bunlardan, birkaç tanesi 
kontrol edilir. Fakat gaye hâsıl olmuştur. Bu
nun gibi yanlış beyanda bulunan ve servetini 
kanunsuz olarak teraküm ettirenlerden birkaç 
tanesi cezalandırılırsa bu mevzuda da gaye hâ
sı] olmuştur. Meselâ birisi 15 milyon liralık ser
vetinin hesabım veremedi. Bunu mahkemeye 
verebilmek için yeni bir kanun çıkardık. Bunun 
hesabını sorduğumuz zaman bir türlü hes\p ve
remiyor. Bugün, bunun hesabının muhakkak 
surette sorulacağım anladığı zaman artık vergi 
kaçakçılığı yapamıyacak duruma girecektir- her 
halde. 200 bin beyannamenin tedkikıne lüzum 
yok. îcabı halde, binde 2 kontrol da yeter efen
dim. 

ATAKLI MUCİP — Efendim, Haydar Bey 
arkadaşımız maddenin dışında konuştu, madde
de böyle bir şekil yok; herkes beyanname ve
recek. Bunun tatbik kabiliyeti olmadığı için 
bendeniz itiraz ediyorum efendim. Böyle bir 
hükmün hiçbir suretle kanun metnine girmeme
si gerekir. 

KARAVELÎOaLU KÂMİL — Efendim, İni 
kontrol bizim Gelir Vergisi tatbikatında mah
zurludur. 1.0 yıl geçmiştir, Gelir Vergisi benim
senmiştir, iktisaden geri kalmış durumda olan 
memleketimizde iyi sonuç vermiştir. 

Şimdi, müsaade ederseniz, Hükümet temsilci
leri arasında bir oylama yapalım mı bendim? 

RİFAT ÖZENÇ — Efendim, biz esas itiba
riyle Gelir Vergisinin selâmeti, emniyeti ve te
minatı için böyle bir müessesenin yer almasına 
taraftarız. 

ULAY SITKI — Arkadaşlar bir şeyi arz ede
yim; ya, iyilik yapalım derkten göz çıkarır, bü
tün serveti memleket dışına kaçırırsak, ne ola
cak? 
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TUNÇKÂNAT HAYDAR — Ben Paşamın 

fikirlerine iştirak etmiyorum. Bu kanun bir ver
gi ihdas etmiyor. Mal beyanı bunun mütemmi
midir. Aksi halde çıkardığımız şu kanımdan 
beklediğimiz neticeyi elde edemeyiz, ikisi bir
likte olursa bir mâna ifade eder. Aksi takdirde 
fayda temininden uzakta kalır. Gelir ve kazanç
lar artık bir mesnede oturtulmalıdır. Ben ifa
de edeyim ki, aldığımız tedbirler neticesi doğan 
emniyet havası içinde memleketten servet ka
çırmak değil, şimdi dışardaki servetini memle
kete getirmek için pekçok müracaatler mev
cuttur. Bu hususu da arz etmek isterim. 

KAPLAN KADRİ — Arkadaşlarım bu hük
mün tatbikmdeki zorluktan bahsettiler. Hükü
met temsilcileri bu, mevzuda izahat verebilirler 
mi? 

RİFAT ÖZENÇ — Efendim, bugün Gelir 
Vergisi mükelleflerinin adedi 1,5 milyona ya
kındır. Bunun 200 000 i beyanname esasında 
vergiye tâbidir. Bu miktarlar içinde kendilerin
den beyanname; istiyeeeğimiz kimselerin sayısı 
200 000 kişidir. Dünyanın hiçbir yerinde Gelir 
Vergisi beyanlarının tamamı tetkik edilmez. Her 
sene muayyen zamanlarda yapılan sondajlar 
üzerinde tetkikata girişilir. Kaçakçı olduğu tah
inin edilen veya bilinen mükellefler takibedilir.^ 
Büyük'rakamlar üzerinde durmuyorum, sondaj 
yapılır. 

Esasen, beyanname biraz da, mükellefte dai
ma tahkik edileceksin, inceleneceksin fikrini 
uyandırmaya matuftur. Servet beyannamesi 
için de bu böyle olacaktır. Onların da hepsini in
celemeye lüzum yok. Çünkü, bunların büyük 
bir kısmında değişiklik olmıyacak. Denerek ki 
senin servetinde büyük bir artış var, Gelir Ver
gisi. Beyannamesinde bu yok, o zaman bu iş tet-
kikat konusu olacaktır. Yoksa, servet üzerinden 
bir vergi almaya matuf değildir. Bu iş, kontrol 
içindir. Birçok memleketlerde Servet Vergisi 
alınmaktadır. Servet vergilerinin bir gayesi de 
daha ziyade gelir vergilerini bu yoldan kon
trol ve murakabe etmektedir. Bir servet vergisi 
almıyoruz. Gelir Vergisinin emniyetini temin 
için böyle bir müessese getiriyoruz. Böyle ol
mazsa müşkülâtımız devam edecektir. 

KARAVELİOĞLU KÂMÎL — Kifayeti mü
zakere teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti kabul edenler... Etmi-
yenler... Kifayet kabul edilmiştir. 
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ARİF ARIKAN — Efendim, maddeyi oya 

arz feetmeden evvel bir noktaya işaret edeyim. 
91 nci maddenin müzakeresi sırasında buraya 
yaptığımız bir atıf vardı. Şimdi bu maddenin 
son fıkrası buradan çıkarılmış ve bu suretle bu 
maddenin kabulü halinde 91 nci madde de katî-
leşmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Bu izahat dairesinde madde
nin son fıkrası çıkarılmış olarak 114 ncü mad
deyi oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beyanın esası 
MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine gö

re bildirilen veya maddi delillere dayanılarak 
tesbit edilen servetin mecmu değeri, bir evvel
ki yıl beyannamesinde gösterilen veya maddi 
delillere dayanılarak tesbit edilen değerden 
fazla olduğu ve bu fazlalık, iki beyanname ara
sındaki süre içinde beyan olunan (ikmalen ve
ya re'sen matrah tesbitleri yapılmışsa bu tes
pitler ayrıca nazara alınır) gelir toplamını aş
tığı takdirde, aşan miktar, gelir beyannamesi
nin taallûk ettiği devre içinde elde edilmiş ve 
Gelir Vergisi ödenmemiş gelir sayılır. 

Bur suretle tesbit olunan gelir üzerinden ta
allûk ettiği yıl için ikmalen vergi tarh edilir. 

Bu hükme göre ikmalen tarhiyat yapılabil
mesi için : v-

1. Servetteki artışın, Gelir Vergisine tâbi 
gelir unsurlarının dışındaki Kaynaklardan te-
vellüdettiğinin mi$kelleflerce izah ve ispat edi
lememiş olması, 

2. Servet beyanlarının Maliye Müfettişleri 
veya Hesap Uzmanlarınca incelenmiş bulun
ması, . 

Şarttır. 
Bu madde gereğince yapılacak tarhiyat do-

layısiyle mükellefler adına kaçakçılık cezası 
kesilmez. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Bu madde mev
zuatımıza yeni bir hüküm olarak girmektedir. 
Yalnız 129 ncu sayfadaki 2 nci satırda (serve
tin) kelimesinden sonra (değerinden) kelimesi
nin konulmasını teklif ediyorum. 

- BAŞKAN — Maddeyi bu haliyle, yani (de
ğerinden) kelimesinin ilâvesiyle oyunuza arz 
ediyorum. Kaimi edenler... Kabul edilmiştir. 

ATAKLI MUCİP — Bu maddeye muhali
fim. 
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Beyanın şekli ve muhtevası 

MADDE 116. — Servet beyanında aşağjda 
yazılı servet unsurları gösterilir : 

I - Ticari, sınai, zirai ve meslekî işlere tah
sis edilen sermaye ile ortaklık ve iştirak hisse
leri : 

1. Ticari, sınai, zirai ve meslekî işlere ve 
işletmelere dâhil bilûmum kıymetlerin (alacak
lar ve borçlar dâhil) cins ve nevileı*i ile mukay
yet değerleri; 

2. Ortaklık ve iştirak hisseleri (iştirak edilen 
müesseseler ile her birindeki hisse miktarı ve 
mukayyet değerleri, hisse nakitten gayri kıy
metlerden terekkübediyorsa miktarları ile bir
likte cins ve nevileri). 

II - I numaralı fıkra şümulü dışında kalan: 
1. Gayrimenkul mallarla gayrimenkul ola

rak tescil edilen haklar (cinsi, bulunduğu ve 
kayıtlı olduğu mahal, sicil veya Bina Vergisi 
hesap numarası, hisse miktarları, maliyet be
delleri, alım, inşa, tescil ve intikal tarihleri); 

2. Esham ye taJhvilât (cinsi, nev'i, miktarı 
her birinin satmalma bedelleri, satınalma tane
leri) ; 

3. Mevduat kabul eden müesseselerdeki 
para mevcudu (bulunduğu müesseseler itiba
riyle) ; 

4. Mevduat dışındaki para mevcudu (yerli 
veya yabancı); 

5. Sikke veya külçe halindeki altın ve di
ğer kıymetli madenler mevcudu (cinsi, nev'i ve 
miktarları veya sikletleri ile satmalma bedel
leri, satmalma veya intikal tarihleri); 

6. Mücevherat (cinsi, nev'i, miktarı, satm
alma bedelleri, satmalma veya intikal tarih
leri) ; 

7. Kara, deniz ve hava taşıma vasıtaları 
(cinsi, nev'i miktarı satınalma bedelleri, satm
alma veya intikal tarihleri; 

8. Alacaklar (miktarı, borçluların adı, 
soyadı ve adresleriyle alacakların senetli veya 
senetsiz oldukları); 

9. Borçlar (miktarı, alacaklıların adı, soy
adı ve adresleriyle borçların senetli veya senet
siz oldukları). 

II numaralı fıkranın 5, 6, 8 ve 9 numaralı 
bentlerinde yazılı servet unsurlarından her ben
de dâhil olanların toplamı ayrı ayrı 5 000 lirayı \ 
aşmadığı takdirde beyanı ihtiyaridir. '* 
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Servet unsurlarının değer veya bedelleri 

mevcut değilse veya bilinmemekte ise gerçek 
bedel veya değerleri yerine bunların mükellef
lerce tahmin olunan değerleri yazılabileceği 
gibi, mükellefler Vergi Usul Kanununun 267 
nci maddesine göre bedel takdirini de istiyebi-
lirler. 

Yapılan vergi incelemelerinde mükelleflerin 
tahmininin hatalı olduğu tesbit edilirse, tesbit 
olunan bedel esas alınmakla beraber bu fcanmin 
hatasında1"! dolayı mükellefler adına ceza kesil
mez. 

Aile topluluğuna dâhil eş ve çocukların ser
vetleri beyannamede ayrı ayrı gösterilir. 

Servet beyannamesinde yukarda yazılı mal 
ve kıymetlerden bu beyannamenin taallûk et
tiği devrenin son gününde Türkiye içinde ve 
dışınaa mevcut bulunanları gösterilir. 

Servet beyannamelerinin şekli ve servet un
surları dışında kalan bsşkaca ne gibi bilgileri 
ihtiva eedeeği Maliye Bakanlığınca tâyin ve 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Bu bir usul maddesidir. Hükü
met temsilcisi ne diyor?. 

EÎFAT ÖZENÇ — Burada miktar ne olur
sa olsun beyana tâbi oluyor. îlk beyanda bunun 
faydası olabilir fakat sonraki beyanlarda mü
kellefleri rahatsız etmemek bakımından bu esas
tan ayrılmak icabetmektedir. 

ADNAN BAŞER — Biz de bunu düşündük. 
Eğer umumi olmazsa beyanda bulunmayı takip 
edemiyoruz. 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Yani ilk defasın
da bunu ele alalım, diğer senelerde almıyalım di
yorlar. îzah eder misiniz? 

ADNAN BAŞER — Yani mükellef, servet 
farkını bildireyim diyecek. Halbuki, servet farkı 
büyük olabilir. Bu halin devam etmesi gerekecek
tir. 

BAŞKAN — Efendim maddeyi bu şekliyle 
oya sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

BEŞÎNCt KISIM 
Verginin ödenmesi 

BÎRÎNCÎ BÖLÜM 
Taksitler 

Yıllık beyanname ve götürü kazançta taksitler 
MADDE 117. — Yıllık beyanname ve serbest 

meslek ve ticaret erbabının götürü kazançları üze-
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rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, biri Mart, 
diğeri Eylül ayında olmak üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük kısmını 
zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında, 
lüzum görülen hallerde, iki taksitten fazla olma
mak üzere, muayyen istihsal mmtakaları ve zira 
at mahsullerine göre, hususi ödeme zamanları 
tâyin edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
ARÎF ARIKAN — Efendim, eskidir bu mad

deler. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?... Yok. Mad

deyi oŷ a sunuyorum, Kabul edenler... Etmiyen 
ler... Kabul edilmiştir. 

Götürü usulde tesbit edilen ücretlerde ödeme. 

MADDE 118. — Götürü usulde tesbit edilen 
ücretlerin vergisi: 

1. öteden beri işe devam edenlerde, yıllık 
I verginin yarısı bütçe yılının birinci, diğer yarısı, 
| 7 nci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yarısı içinde işe baş-
I lıyanlarda, yıllık verginin yarısı, verginin karneye 
• yazıldığı günde, ikinci yarısı ise, bütçe yılının 

7 nci ayında; 
3. Bütçe yılının ikinci yarısı içinde işe başlı-

yanlarda, ikinci taksit vergisi, verginin karneye 
yazıldığı günde; 

ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen?... 
j ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Efendim, bura

da, «yıllık verginin yarısı Bütçe yılının 1 nci, di
ğer yarısı 7 nci ayında» deyimleri var. Bunların 
yerine daha açık olması bakımından Mart, Eylül 
derr:'.v? 

ARÎF ARIKAN — Efendim, sonra değişiklik 
olabilir; bu durumda ileride mahzur doğabilir. 

! BAŞKAN — Selâhattin Bey, teklifinizi geri 
alıyor musunuz? 

ÖZGÜR SELÂHATTÎN — Evet efendim. 
| BAŞKAN — Efendim, arkadaşımız teklifini 

geri almış oluyor. 
i Hükümet de mutabık. Maddeyi oya sunuyo-
l rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir 

Vergi tevkif atının yatırılması 
MADDE 119. — 94 ve 96 nci. maddeler gere

ğince yapılan vergi tevkifatı, vergi kesenler ta-
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rafından beyanname verecekleri süre içinde 
bağlı bulundukları yergi dairesine yatırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların 
vergisi 

MADDE 120. — Münferit beyanname ile 
bildirilen kazançların vergisi, beyanname ver
me süresi içinde vergi dairesine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci Bölüm 
Mahsuplar 

Vergi tevkif at1 nm mahsubu 
MADDE 121. —Yıl l ık beyannamede göste

rilen gelire dâhil kazanç ve iratlardan bu kanu
na göre kesilmiş veya götürü usûlde tesbit edil
miş olan kazanç ve ücretler dolayısiyle ödenmiş 
bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesapla
nan Gelir Yergisine mahsubedilir. 

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark vergi daire
since mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üze
rine kendisine ret ve iade olunur. Bir yıl için
de müracaat etmiyen mükelleflerin bu farktan 
doğan alacakları düşer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Götürü ücret vergisinin mahsubu 
MADDE 122. — Ücretleri götürü olarak tes

bit edilen hizmet erbabı muhtasar beyannameye 
tâbi iş verenler nezdinde çalışmaya başladıkları 
takdirde, bu tarihten sonraki aylara ait olmak 
üzere peşin ödemiş oldukları vergiler gerçek üc
retleri üzerinden hesaplanan vergilere masube-
dilir ve mahsubu yapılan miktar hizmet erbabı
nın vergi karnesine iş veren tarafından kaydo
lunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 1. 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler'... Kabul edil
miştir. 
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Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 

mahsubu 
MADDE 123. — Tam mükellefiyete tâbi mü

kelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri 
kazanç ve iratlardan mahallinde ödedikleri ben
zeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir Ver
gisinin yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. 

Birinci fıkra hükmünce indirilecek miktar 
Gelir vergisinin yabancı memleketlerde elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından 
fazla olduğu takdirde, aradaki fark nazara alın
maz. 

Gelir Vergisinin yabancı memlekette elde 
edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bun
ların gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin ya
pılması için : 

1. Yabancı memlekette ödenen vergilerin 
gelir üzerinden alman şahsi bir vergi olması; 

2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin 
yetkili makamlardan alman ve mahallindeki 
Türk elçilik veya konsoloslukları, yoksa orada 
Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı 
mahiyetteki temsilcileri tarafından tasdik olu
nan vesikalarla tevsik edilmesi; 

Şarttır. 
2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanı

na kadar gelmemiş olursa, yabancı memleket
te elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden 
vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir. 

Aranan vesikalar bu süre zarfında vergi da
iresine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edilir; 
süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve 
vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. Vergi 
Usul Kanununda yazılı mücbir sebeplere ait 
hükümler mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin 
ilgili bulundukları kazanç ve iratlar mükellef 
tarafından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, 
bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde gereğince yapılan vergi indirimin
de yabancı para ile ödenen vergilere, bunların 
ilgili bulunduğu kazanç ve iratlara uygulanan 
kambiyo rayici uygulanır. . 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen i . 
Yok. Hükümet mutabık. Maddeyi oya sunuyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Son hükümler 

Kaldırılan hükümler 
MADDE 124. — 5421 sayılı Gelir Vergisi 

Kanunu ile mezkûr kanunu değiştiren 5820, 
6247, 6582, 6838 ve 6908 sayılı kanunlar 1.1.1961 
tarihinden, 2897, 3343, 4750 ve 5818 sayılı ka
nunlarla 4040, 4226 sayılı kanunların Hayvanlar 
Vergisini ilgilendiren hükümleri de 1 . 1 . 1962 
tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Usuli bir maddedir, bu kanun 
cıkmasiyle bu kanuna aykırı hükümlerin kal
kacağını anlatmaktadır. Söz istiyen?.. Yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçmiş yıllara ait vergiler 
GEÇÎCÎ MADDE 1.— a) 1961 takvim yı

lından evvelki zamanlarda vukubulan faaliyet
lerle aynı yıldan evvelki sürelere tallûk eden 
ücretlere; 

b) 1961 malî yılından evvelki sürelere ta
allûk edip götürü usulde vergiye tâbi olan kazanç 
ve ücretlere ait vergiler eski hükümlere göre 
alınır. 

Bu madde gereğince tarh ve tahsil olunan 
vergiler Gelir Vergisinin matrahından, matrah 
unsurlarından veya Gelir Vergisinden indirile
mez. 

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

Kanunun ilk uygulama yılında esnaf muaflığının 
tâyini 

GEÇİCİ MADDE 2. — a) 1960 takvim yı
lında genel veya özel şartlar bakımından esnaf 
muaflığını kaybedenler 1961 takvim yılı başın
dan itibaren gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi 
tutulurlar. 

b) 1960 takvim, yılında esnaf muaflığı şart
larını haiz olup da bu kanunla mükellefiyete gi
recek olan ticaret ve sanat erbabı, genel şartlar 
bakımından 1 Ocak 1961 tarihindeki durumları, 
özel şartlar bakımından da 1960 takvim yılın
daki muamıele ve faaliyetleri nazara alınmak 
suretiyle, bu hamında belirtilen ölçüleri aşma
dıkları takdirde götürü usulde, ölçüleri aşmış 
bulunmaları halinde de gerçek usulde vergiye 
tâbi tutulurlar. 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir ay içinde, götürü usulden faydalan-
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mak istemediklerini vergi dairesine yazı ile bil
direnler 1961 takvim yılı başından itibaren ger
çek usulde vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Maddeyi 
.oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Birden fazla takvim yılına sirayet eden 
taahhütler 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1 Ocak 1960 tarihin
den evvel mukavele bağlanmış ve işe başlanıl
mış olan birden fazla takvim yılma sâri inşaat, 
onarım ve ulaştırma işlerinin kâr ve sararları, 
eski hükümlere göre tesbit ve vergilendirilme
lerine devam olunur. 

Bu işler dolayısiyle 1 . 1 . 1961 tarihinden 
sonra ödenecek istihkak bedellerinden 94 ncü 
madde gereğince vergi kesilmez. 

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

Gayrişâfi iratlarda zam ve tenziller 
GEÇtCl MADDE 4. — Yeniden yapılacak 

tahrir neticelerinin uygulanacağı tarihe kadar, 
bıı kanunda sözü geçen gayrişâfi iratların hesa
bında : 

a) 1 . 1 . 1940 tarihinden önce takdir edil
miş olan iratlar, iş yerleri için % 50, konutlar 
için % 20 fazlasiyle; 

b) 28 . 2 . 1947 tarihinden sonra takdir edil
miş olan iratlar % 35 noksaniyle nazara alınır
lar. 

ARİF ARIKAN — Maddede ufak bir tadilât 
var : ikinci satırda bulaman (kanunda) kelime
si çıkacak, bunun yerine (kanunun 47 ve 73 ncü 
maddelerinde) kelimeleri eklenecek. 

BAŞKAN — Bu geçici maddeyi tadiliyle bir
likte oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul edilmiştir. 

En az geçim indirimi hadleri 
GEÇİCİ MADDE 5. — a) 1961 takvim yi-

lında.vergilendirilecek kazanç ve iratlarla 1961 
ü'kvim yılı ücretlerinin, 1961 malî yılı götürü 
kazanç ve ücretlerinin vergilendirilmesinde 5421 
sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştiril
miş 32 ci maddesinde yazılı hadler ve aynı ka
nunun 33 ncü maddesiyle kabul edilmiş esas
lar; 
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b) 1962 takvim yılında vergilendirilecek 

kazanç ve iratlarla 1962 takvim yılı ücretlerinin, , 
1962 malî yılı götürü kazanç ve ücretlerinin ver
gilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci 
maddeleri ile tâyin edilen esaslar nazara alın
mak suretiyle, mükellef için günde 3, ayda 90, * 
yılda 1 080 lira; eşler için günde 2, ayda 60, 
yılda 720 lira; her çocuk için güde 1, ayda 30, 
yılda 360 lira en az geçim indirimi; 

c) Bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde 
yazılı en az geçim indirimi hadleri 1 Ocak 1963 i 
tarihinden (götürü kazanç ve ücretler için 1963 i 
malî yılı başından) itibaren uygulanır. j 

İSMAİL HAKKI ÜLKMEN — Bu kanun 
1965 e kadar tatbik edilemiyeceğine göre Hü
kümeti bir tedbir almamaya sevk edecektir. Şa
yet imkân varsa bu müddetin 1963 ten itibaren 
başlatılması çok yerinde olur. 1961 de tatbik 
edilmez, 1962 de yarı tatbik edilir, 1963 te tam 
tatbik edilir, şekli daha uygundur kanaatinde
yim. ! 

ARİF ARIK AN — Efendim, Başkanımızın ı 
açıklaması, basılı maddenin aynen kabulü, yani 
tashihli olarak kabulü şeklindedir. 

BAŞKAN — Evet efendim, anlaşıldı. 
ÇELEBİ EMANULLAH — Efendim, bu ka

nunun sözcüleri endişelerini belirttiler; kanun 
piyasada büyük bir aksülâmel yaratmıyacak 
olsa idi 1961 den itibaren yürürlüğe girecekti, 
dendi. Bizleri yıpratmamak için 1963 ten sonra 
tam olarak tatbika konmuş olacağı söyleniyor. 
Bendeniz bu kanuna tümü ile muhalifim. 

KARAVELlOĞLU KÂMİL —- Efendim, Çe
lebi arkadaşımıza cevap vermek istiyorum; daha 
evvel muhalif değillerdi, şimdi tümüne muha
lifim diyor. Demek isterim ki, biz bunu tatbik 
etmek istemediğimizden -değil. Bugün tatbik et
mek isteriz. Sosyal anlayışımıza çok uygun, fa
kat bir bütçe zarureti var. Kaybolan gelir tam 
180 milyon liradır. Bunu böyle kabul edersek 
18,0-milyon gidecek. Bunu getirecek başka kay
nak yok: Halbuki bu kaynak bize çok lâzım. Her
kes vergi verecek, memuru, esnafı, tüccarı ver
gi verecek, muaflık çok cüzi, meselâ; serbest 
meslek erbabında beş lira olacak. Gelir kaybı, 
memura zam edersek memurun maaşına üç mis
liyle aksedecek. Biz bunları düşünüyoruz. Ye
te rki Çelebi arkadaşım başka bir gelir kayna
ğı bulsun. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
TUNÇKANAT HAYDAR — Yüksek Heye

tinizin huzuruna aylarca çalışıldıktan sonra mem
leketin vergi hizmetlerini bir araya toplamak su
retiyle bir kanun tasarısı meydana getirilmiş ve 
takdim edilmiştir. Bu kanunu çıkarmakla mem
lekette bir vergi adaletine doğru bir adım atılmış 
olacaktır. Onun için çok istirham ederim, bu ka
nunun çıkmasında hiçbirimizin menfaati yoktur. 
Yeter ki, milet kazansın. 

BAŞKAN — Daha evvel metinde olduğu gibi, 
tadil teklifi Komiteye gelmedi, uzman arkadaş-. 
lar yazdılar. 1961 - 1962 takvim yıllarında ver
gilendirilmesi lâzımdır. Metindeki olan kısmı ay
nen reylerinize arz ediyorum,. Kabul edenler... 
Etmiyenler... 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Okunan şekli ile 
63 - 65 tir. 

BAŞKAN — önümüzde bir metin var, aynen 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... 

ÖZGÜR SELÂHATTİN — Tadil teklifi diye 
bir şey kaibul etmiyor musunuz? Tadil teklifini 
benimsiyorum. 

GÜRSOYTRAK SUPHİ — Önümüzde geçici 
4 ve beşinci maddeler vardır. Bir de Muhterem 
İsmail Hakkı Ülkırien'kı temas ettiği; bir nokta 
var. Bir de Adnan Başer'in tashihi var. 

MALİYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Rİ
FAT ÖZENÇ — Efendim, bu maddeye göre in
dirimin ikinci kademe tatbikatı 1962 - 1963 yı
lında yapılacak; en az geçim indiriımi hadleri ar
tırılmış olacaktır. Biz hükümet olarak bunun 
1933 - 1965 olarak kabul edilmesini uygun görü
yoruz. Çünkü Ibu. kanunun tatbikatı ile vergiye 
420 milyon liralık bir tesiri olacaktır. İlk yıllar
da 180 milyon, gitt'kçc artacak, belki 500 milyo
na çıkabilecektir. 1961 yılı bütçesi hazırlanımıştır. 
1962 yılı konjonktürünün umumi vaziyeti de aşa
ğı - yukarı bellidir. Bu kadar fedakârlığa bütçe
mizin tahammülü yoktur. Çünkü bir taraftan da 
masraflarımız artmaktadır. Yani masraf bütçe
miz kabarmaktadır. Hem bunun karşılığını bu
lacağız, hem de mevcut varidatımızın bir kısmı
nı feda edeceğiz. O bakımdan 63 - 65 olarak ka-
Ibulü uygun olacaktır. 

İSMAİL HAKKI ÜLKMEN — Kanunun en 
çok sosyal tarafı bu madde. Bu maddeyi 65 e 
kadar geçiştir i rsek tatbikatı bakımından endişem 
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olur. Korkarım hükümetler 65 e kadar bu mad
denin bütçede açacağı boşluğu dolduracak şekilde 
acele davranmazlar. Tam 65 e gelince bir madde 
ile 66 ya, 67 ye, 68 e uzatırlar. Bunun emsali 
var; vaktiyle bir Muvazene Vergisi Kanunu bir 
sene için çıkmıştır ve tam yirmi sene uzatılmış
tır. Korkarım ki, bunun da tatlbikatı böyle olma
sın. Binaenaleyh hükümet bunu Ibugünden bilir
se 63 e kadar tedbirini alır. Şimdiden 65 olarak 
çıkmasının mahzurları budur. Biz bunu 63 ola
rak müzakere ettik. Adnan Beyin Komite ile te
masından sonra da 65 olarak arz ettik. Ondan 
«sonra 65 çevreledik. Mâruzâtım 1961 yılı bütçesi 
hazırlanmıştır, kaynaklar da malûmdur. 1963 yı
lında tatbik edileceği için tedbiri de ona göre 
alınacaktır. 

KARAVELİOĞLU KÂMİL — Ben bu fikre 
iştirak ediyorum, İçtimai adalet de bunu emre
der. 420 - 500 milyon bir para vardır, bunu Dev
let alsın, devlet yapsın. 

KUYTAK FİKRET — Hükümet sözcüsü bu 
hususu belirtti, portesi 420 milyonu buluyor de
di. 1961 malî yılına girmek üzereyiz. 1962 sene
sinde Ibu miktar iki yüz mülyon lira olacaktır. Ya
ni bir senede 200 milyon lira bir varidat sağla
ma imkânlarını araştırmak lâzımdır. Binaena
leyh biz burada 1963 e kadar hazırlanmalarına 
imkân vermeliyiz. Beyefendinin buyurdukları 
^ibi uzatma tehlikesi olabilir. Ama, artık bir hak 
vardır, ortada. 

işlemekte olan bir makinayı düşününüz, bir
den bire durduruldu. Ne tesir yapar? Bunun gi-
fbi, bir mekanizma vardır, işlemektedir. Değişik
lik için zaman vermek lâzımdır. 

TUNÇKANAT HAYDAR .— Efendim, eğer 
gelecek hükümetler, bütçelerinde Ibir aksaklık gö
rürler, bu kanuna göre düşünülen vergi azalışı
nı karşılayacak bir duruma düşerlerse, ne yapa
caklar? Bir sene dana geriye almak için çare dü
şüneceklerdir. 

'Bir vergiyi kaldırmak kolaydır. Ama ihdas 
etmek güçtür, zordur. Onun için bunu iyi dü
şünmek lâzımdır. Yüksek Heyetinizin takdirine 
kalmıştır ama, dikkatli olmak lâzımdır. 

GÜRS'OYTRAK SUPHİ — Periyodik tesirle
r i n i acaba sözcüler açıfclıyabilirler mi, cevap ver
melerini rica ediyorum. 

TARIK HATÜSÎL — Bunun aslı da zaten 
üç periyada ayrılmıştır, iki sene halen mer'i, 
en az geçim indirimi nisbetleri, jki sene kanunun 
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i asıl maddesinde kabul ettiğinizin yarısı, 65 ten 

sonra üçte bir. 
Bu devreleri dört veya beşe çıkarmak düşü

nülebilir. Fakat bunun, vatandaşlara temin ede
ceği meblâğ, bu devreler arttıkça her sene içinde 
temin edeceği mefolâğ ayda 7,5 lira, 10 lira ola-

| çaktır. Bu kadar ufak menfaat temini karşısında 
fazla devrelere ayırmak vatandaş bakımından 
hiçbir şekilde faydalı olmıyacafetır. Fakat büt
çeye tesir bakımlından büyük kısmı kalacaktır. 
Bu bakımdan pertiyotl'ar kâfidir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi verilmiştir. 
Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi arkadaşlar, erken mi yoksa geç mi 
tatbik edilmesi mevzuubahistir. Yani 1962 - 1963 
devresinde mi, yoksa 1963 - 1965 senesinde mi 
tatbik edeceğiz. Bu hususları oylarınıza arz 
edeceğim . 

1962 - 1964 yıllarında tatbik edilmesi husu
sunu reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... 
EtmJyenler... Kabul edilmemiştir. 

1963 -- 1965 yılları arasında tatbik edilmesi
ni reylerinize arz ediyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. Yani tashihli 
şekil kabul edilmiştir. 

Geçici altıncı maddeyi okutuyorum. 

Ücretlerden götürü indirim 
GEÇİCİ MADDE 6. — 31 . 12 . 19'60 tarihin

den sonraki devreye taallûk eden istihkaklar 
için, 1962 takvim yılı sonuna kadar, <bu kanu
nun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde 
yazılı götürü indirim miktarlarının yarısı uy
gulanır. 

BAŞKAN —- 'Bu maddenin bir evvelki mad
de ile tedahülü var mı? (Var sesleri) Okun-

j duğu şekilde mi olması lâzımdır? 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ RI
FAT ÖZENÇ — 'Bu maddede mevzuuba'hsolan 
indirim ücretlerden maktuan yapılacak bir in
dirimdir. Bunun portesinin de madde görüşü
lürken 160 milyon lira olduğunu söylemiştim. 
1961 bütçe yılından itibaren tatMkmi kabul 
edersek 80 milyon liralık bir masrafla karşılaş
mış olacağız. Kuytak Beyefendi 'bir yıl geri ala
lım diye bir teklifte bulunmuşlardı, bütçeye 
bir masraf yüklenmesi doğru olmaz. 

KARAVELlOĞLU KÂMÎL — Memurların 
vergi muaf iye tin'den faydaları ne olacak? 3 - 5 
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lira, 80 milyon lira kaybolacak. Bunun memur 
maaşlarına intikalini sağlasak? 

KUYTAK FÎKRET — Bu maddenin 1962 
yılından (itibaren tat'bik edilmesi için değişiklik 
teklifini arz ediyorum. 

«Geçici madde 6. — 31 . 12 . 1960. tarihin
den sonraki devreye taallûk eden istihkaklar 
için, 1963 'takvim yılı sonuna kadar, fbu kanu
nun 63 neü maddesinin 1 numaralı bendinde 
yazılı gö'türü indirim miktarlarının yarısı uy
gulanır.» . -

BAŞKAN — Tadilin aleyhinde konuşmak 
istiyen var mı? Oyunu'za arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vergi! nispeti 
GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun 103 ncü 

maddesinde yazılı vergi nispetleri 1903 takvim 
yılı (Götürü kazanç ve ücretlerde 1963 malî yılı) 
başından itibaren uygulanır. Bu tarihlere ka
dar, vergilendirmede, 5421 sayılı Kanunun 
6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 89 ncu mad
desinde yazılı nispetler esa's tutulur. 

BAŞKAN — Söz İstiyen? Adnan Başer. 
İKTİSAT KOMİSYONU MÜŞAVİRİ AD

NAN BAŞER — Vuzuh vere'bilmek için, Hü
kümetin tekliflinde ufak: değişiklikler yapıldı. 

BAŞKAN — Usule mütedair bir hükümdür. 
Hüküme't de mutalbıktır. Oyunuza arz ediyo
rum... Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Cezalar 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürür

lüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, ti
cari veya zirai kazançları dolayısiyle ilk defa 
Gelir. Vergisine tâbi olacak mükelleflerden gö
türü usulde veya işletme hesaibı esasına göre 
vergilendirilecekler adına, bu kanun ile Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine aykırı hareketlerin
den dolayı kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük ce
zaları kesilmez. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılaı dışın
da bırakanlar bu hükümden faydalanmazlar. 

BAŞKAN — Buyuran. 
HAMDİ ALPARSLAN — Bu maddeye bir 

ilâve teklif ediyoruz. Maddedeki kesilmez, ke
limesinden sonra, «aynı mükellefler için hileli 
vergi suçu ve suça teşebbüs bakımından taki
bat yapılmaz» Bunu ilâve etmek lâzım. 
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BAŞKAN — Bu ilâveyle maddeyi kabul 

edenler... Madde ka'bul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri 
MADDE 125. — Bu kanun 1 Ocak 1961 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Ka'bul edenler... Ka'bul edil

miştir. 

MADDE 126. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul edil
miştir. 

Arkadaşlarımıza bu hayırlı kanunu hazırla
dıklarından dolayı Komite adına teşekkür eder, 
millete hayırlı olmasını Cenahı Haktan dilerim. 

4. — Kaplan Kadri'nin, Hüseyinoğlu 1317 
doğumlu Esat Öner'e vatani hizmet tertibinden 
maaş bağlanması hakkında kanun teklifi ve İk
tisat Komisyonu raporu (2/153) (1) 

BAŞKAN — Kanunun tümü hakkında ko
nuşmak istiyeıı arkadaş var mı? Maddelere ge
çilmesini reylerinize arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat Öner'e vatani 
hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Gökbayrak Talburuyla İstik- * 
lal Savaşına katılan ve kırmızı şeritli istiklâl 
Madalyasiyle taltif edilen ve halen gözlerinden 
malûl bulunan Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat 
Öner'e hayatta bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden ayda (500) lira maaş bağ
lanmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyeıı 
arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka'bul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
arkadaş var mı? Maddeyi 'reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(1)*183 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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MADDE 3. — Bu kanunu Maliye Bakam 

yürütür. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

arkadaş var mı? Maddeyi reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
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edilmiş, tasarı kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun. 

Görüşülecek iş kalmadığından Birleşimi ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

> « < 
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5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun tasarısı ile Zirai Kazançla
rın Gelir Vergisine tâbi tutulmasına ve bu sebeple 5421 
sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar 
Vergisi Kanunu ve 5432 sayılı Vargi Usul Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanunlara bâzı 
hükümler ilâvesine ve 2097 sayılı Hayvanlar Vergisi 
Kanununun kaldırılmasına mütedair kanun tasarısı ve 

İktisat Komisyonu raporu (1/148, 1/157) 
5421 saylı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirtmesi ve bu kanuna bâzı 

hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı (1/148) 

T. C. 
Başbakanlık 12.12.1960 

Kanunlar ve Kararlar t 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1348/3132 
Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

• 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 6 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «5421 
saylı Gelir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı 
hükümler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Devlet Başkanı ve Başbakan 
Org. 

Cemal Gürsel 

GEREKÇE 
A) Umumi izahat : 
1950 yılında, geniş mikyasta Karineler Vergisi olan Kazanç Vergisiyle, İktisadi Buhran, Muva

zene ve Hava Kuvvetlerine Yardım vergileri kaldırılmış, bunların yerine hakiki ve hükmi şahısla
rın hakiki kazançlarını en iyi şekilde teklife tâbi tutabilecek olan Gelir Vergisi sisteminin tatbiki
ne başlanmıştır. 

Bu sistem ile, memleketimizde muasır ve medenî bir vergi sisteminin esasları kurulmuş ve mede
nî Vergi Hukukunun temelleri atılmıştır. 

Esaslı bir vergi rejimi değişikliğini ihtiva eden mevzuubahis sistemin, bu sistemi kabul eden di
ğer bütün medenî memleketlerde olduğu gibi, ilk tatbik yıllarında hayatın bütün realitelerine ve 
bunların icaplarına tam bir şekilde cevap ve istikamet vermesi düşünülemez. 

Nitekim, Gelir Vergimizin on yıllık tatbikatından da, kanunda, bu vergi sisteminin istinadetti-
ği prensiplere muhalefet arz eden hükümlerin mevcudiyeti, bir kısım hükümlerin kifayetsizliği, 
müphem ve gayrivazıh bulunması sebebiyle, devamlı ihtilâflara, mükellefler arasında farklı muame-
l'erle icrasına ve binnetice haksızlık ve adaletsizliklere yol açıldığı müşahade ve tespit olunmuştur. 

Gelir Vergisinin mevzuuna giren kazanç ve iratların teklif tarzı ve tesbit usullerinin, teknik 
zaruretler lüzumlu kılmadıkça, farklılık arz etmemesi, muafiyet ve istisnaların, kaçınılmaz iktisadi, 
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içtimai ve bilhassa teknik sebep ve zaruretlere istinadetmesi ve hudut ve şümulünün vazıh şekilde 
tâyin ve tesbit edilmesi, verginin kendi kendini kontrol etmesini bağlıyacak tedbirlerin Vergi Kanu
nunun bünyesi içinde derpişi, bu vergide mevcudiyeti şart olan umumiyet ve eşitlik prensiplerinin 
tahakkuku bakımından zaruri olduğu kadar verginin randımanına da müessir esaslardır. 

Gelir Vergisi randımanının iktisadi inkişafımıza ve millî gelirimizdeki tezayüde mütenazır 
olarak artmasını temin için yukarda mevzuubahis esasların, Gelir Vergisi Kanununda yer alması 
veya bu esasları haleldar ettiği müşahede olunan müphemiyet ve vuzuhsuzlukların izalesi lüzumu 
aşikârdır. 

Maddeler hakkında açıklamalar yapılmazdan evvel bu tasarı ile değişikliğe uğrıyan başlıca 
müesseseler ve değiştirme sebepleri üzerinde durulması faydalı olacaktır. 

1. Esnaf muaflığı : 
5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununda muayyen ölçüler dahilinde iş yapan ticaret ve sanat er

babı bu vergiden muaf tutulmuş, bu suretle Gelir Vergisinden muaf tutulmuş olan ticaret ve sanat 
erbabı, Esnaf Vergisi adiyle adlandırılan ve Gelir Vergisiyle ilişiği olmıyan götürü bir vergiye 
tâbi tutulmuşlardır. 

Tatbikatta tevlidettiği teklif eşitsizliği ve haksızlıkları sebebiyle geniş ölçüde şikâyet ve ihti
lâflara sebebiyet veren bu vergi (Esnaf Vergisi) 1955 yılında kabul edilmiş bulunan 6582 sayılı 
Kanunla sürürlükten kaldırılmış, buna mukabil bu vergi mükelleflerinin büyük kısmı Gelir Ver
gisi bünyesi içine alınmıştır. Ancak, bu kanunun henüz tatbikine başlanmadan bu kanunla Gelir 
Vergisi bünyesine sokulan esnafın büyük bir kısmının vergi dışı bırakılmasını sağlıyan 6838 sayılı 
Kanun yürürlüğe konulmuştur. 

Halen yürürlükte bulunan bu kanunla, bilfarz; yıllık alışları 50 000, satışları 57 500 lirayı aş-
raıyan bir manifoturaeı, bir bakkal veya tuhafiyeci veya yıllık taşıma ücreti 15 000 lirayı aşmı-
yan bir kamyon, bir otobüs veya otomobil işleticisi Gelir Vergisine tâbi tutulmadığı gibi götürü 
şekilde de olsa bu gelirleri giderden her hangi bir vergi ile de teklif olunmamaktadır. 

Bu halin Gelir Vergisinin umulimiliğini ve eşitliğini no nispetlerde ihlâl ettiği izahtan vareste-
dir. 

Kaldı ki, Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe gireli 10 yıl gibi oldukça uzun bir tecrübe ve tatbi
kat devresi geçirmiştir. Anılan kanunun yürürlüğe girdiği tarihlerde duyulan endişeler bugün ya 
tamamen zail olmuş veya pek mahdut sahalara münhasır olarak yaşamaktadır. 

Mükellefleri Gelir Vergisine intibakı bakımından lüzumlu müddet geçmiş bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, bu kanunun mükelleflere yüklediği mecburiyetlerin mühim bir kısmı esasen 

bunların bir kısmı tarafından fiilen yerine getirilmektedir. 
Binaenaleyh, bu sektörde ipka veya ihdas edilecek muafiyetin ancak bilgi seviyesi gayet düşük 

ve en basitinden de olsa vergi ödevlerini yerine getirmekten âciz vergilendirilmeleri cihetine gidilme
si takdirinde, kazançlermm asgari maişet hadleri civarında olması bakımından fiilen vergi ödemiye-
cek olan kimselere hasrı iktiza eder. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar Gelir Vergisinden muaf tutulan bu zümre içinde, gerçek usullere 
göre mükellefiyetlerini yerine getiremiyecek oldukça mühim bir kütlenin bulunduğu da gözden 
uzak tutmamak bir zarurettir. 

Bu sebep ve zaruretlerledir ki, halen tamamen vergi dışı bırakılmış bulunan esnafın bir kısmını 
gerçek usulerle Gelir Vergisine tâbi tutmak mümkün olsa bile, bugün için bir kısmının yine götürü 
usullerde teklifine devam, edilmesi, mükellefler ve idare yönünden a,rz ettiği teknik müşküller sebe
biyle bir kısmının tamamen vergi dışı kalması zaruri görülmüştür. 

Bu üç esasın ne suretle ve hangi ölçüler dâhilinde yürütüleceği tasarının maddelere ait gerekçe 
kısmında ayrıca izah olunacaktır. 

2. Vergi emniyeti (asgari kâr haddi ve gider esası) 
Gelir Vergisinde, bâzı istisnai haller hariç, umumiyetle vergilendirme mükellefin beyanına ıstinad-

etmektedir. İdare bu beyanların doğruluk derecesini lüzum gördükçe kontrol eder. Ancak, sözü edilen 

( S. Sayısı : 181) 
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beyanlar üzerinde yapılacak kontrollar ne derece şümullü olursa olsun verginin kendi bünyesi içinde 
lüzumlu emniyet tedbirleri alınmadıkça, ümidedilen neticeye ulaşmak mümkün olamamaktadır. 

Bu sebeplerledir ki, bir emniyet tedbiri olarak, Gelir Vergisi Kanunumuzda asgari kâr haddi ve 
gider esası müesseseleri yer almıştır. Ancak, bu hükümler, lüzumu kadar vazıh olmadığı veya noksan 
bulunduğu cihetle beklenilen faydayı sağlıyamamaktadır. 

Anılan iki emniyet müessesesinin işler hale konulmasını teminen lüzumlu tedbirler ve ilâveler 
yapılmıştır. 

3. Vergi tevkif atı ve mahsuplar: 
Gelir vergilerinde, verginin, kaynağında tevkif suretiyle alınması usulüne geniş mikyasta yev 

verilmektedir. • 
Ancak, mükelleflerin ileride katı olarak hesap ve beyan edeceği vergiye mahsuben bir kısmının 

alelhesap alınması maksadiyle, Gelir Vergisi sistemlerinde yer alan bu müessese, Gelir Vergisi Ka
nunumuzda (bilhassa şirketlerin kazancı üzerinden % 15 nispetinde tevkif olunan vergilerde) 
ıi'aksat ve gayesini aşacak ve Gelir Verdisinin umumi prensiplerine aykırılık teşkil edecek şü 
muide hükümlendirilmiştir. 

Nitekim bu şümul sebebiyledir ki, haddizatında Gelir Vergisinin mükellefi olmıyanlarm irat
ları üzerinden de Gelir Vergisi alınmakta ve birçok ahvalde bu verginin mahsubu da mümkün ola
mamaktadır. Hele bâzı mükellefler ne Gelir ve ne de Kurumlar Vergisi mükellefi olmadıkları hal
de, Gelir Vergisi ödemek durumuna dönmektediıler. 

Bu mahzurların izalesi düşüncesiyledir ki, iratlarda vergi tevkifatma taallûk eden 82 nci mad
de tadil olunmuştur. 

Keza, kaynakta alman vergi, ileride mükellefin ödiyeceği katî mahiyetteki vergiye mahsuben 
İsındığına nazaran her halükârda katî vergiden tevkif suretiyle alman verginin mahsubedilmesi 
zaruridir. Buna rağmen mahsup müessesesine taallûk eden hükmün kifayetsizliği sebebiyle halen 
mükelleflerin bir kısmı buna imkân bulamamaktadır. Bu aksaklıklar yapılan tadilâtla giderilmiş
tir. 

4. Müphemiyet, vuzuhsuzluk ve kifayetsizliklerin izaJesi : 
xGelir Vergisi Kanununun, bâzı maddelerinde mevcut müphemiyetler, vuzuhsuzluk ve hüküm 

noksanlıkları sebebiyle tatbikatta, idare ve mükellefler uygulıyacakları muameleyi tâyinde tered
düde düşmekte, kazai ve idari içtihatlarla da bunların izalesi mümkün olamamaktadır. 

Tasarının birçok maddelerinde yapılan tadilât bu zarurete dayanmaktadır. 
Maddeler hakkında aşağıda verilecek izahattan açıkça 'anlaşılacağı üzere, Gelir Vergisi Kanu

nunda yapılan tadiller ve bu kanuna eklenen bâzı münferit hükümler, yukarki esasların tahak
kuku ve böylece Gelir Vergimizin mükemmelleştirilmesi maksadına matuf bulunmaktadır. 

B) Tasarı maddeleri hakkında izahat : 
Madde 1, 2. — Gelir Vergisi Kanununun, dar mükellefiyet bakımından, ticari kazançların Tür

kiye'de elde edilmiş olmasını gerektiren şartları ihtiva eden 7 nci maddesinin 1 numaralı bendi 
ile bu bentte mevzuubahis (sabit iş yeri) ve (daimî temsilci) tâbirlerinin tarifine taallûk eden 8 
r.ci maddesi hükmü kâfi vuzuhu ihtiva etmemektedir. 

Filhakika; 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde, ticari işlerinden dolayı dar mükellefiyete tâ
bi olacak şahısların Türkiye'de bulunması hali derpiş edilmemiştir. Ayrıca aynı bendin parantez 
içindeki, satınaldıkları malları aynen veya işledikten sonra Türkiye'de veya Türkiye'de satmak-
sızm ihracedilenlere mütaallik istisna hükmünde yer alan (Türkiye'de veya Türkiye'den satmak) 
tâbirleri, bu tâbirlerden ne kasdolunduğu tasrih edilmediğinden tatbikatta bâzı ihtilâfların zuhu
runa sebebiyet vermektedir. 

Bu vuzuhsuzluklar tadil tasarısı ile giderilmiştir. 
8 nci maddede Vergi Usul Kanununa atıf yapılarak (sabit iş yeri) inden bahsedilmiş fakat Ver

gi Usul Kanununda (sabit iş yeri) değil (iş yerinin) tarifi yapılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan 
(sabit) kelimesinin fuzulen kullanıldığı anlaşılarak maddeden çıkarılmış, diğer taraftan (daimî 
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temsilci) nin tarifine taallûk eden fıkra hükmü, yeni Ticaret Kanunu hükümleri de gözetilmek su
retiyle yeniden yazılmıştır. 

Bundan başka 8 nci maddenin son fıkrasındaki (Türkiye'de değerlendirme) tarifi, 7 nci mad
dede mevzu kazançların bir kısmını kavramadığından, hüküm maksada uygun hale ifrağ olun
muştur. . , • 

Madde 3. — Gerekçenin umumi izahlar bölümünde belirtilen sebep ve zaruretlerden dolayı, ha
len Gelir Vergisinden tamamen muaf oldukları gibi başka bir vergiye de tâbi kılmmıyan esnafın 
bir kısmının gerçek bir kısmının götürü usullerde Gelir Vergisi bünyesi içine alınması düşünülür
ken vergi kanunlarının asgari mecburiyetlerini dahi yerine getirmekten aciz, vergilendirilmeleri 
idare ve kendileri bakımından büyük zorluklar taşıyan bir kısım ticaret ve sanat erbabının muafi
yetinin devam ettirilmesi zaruri görülmüştür. 

Tasarının bu maddesinde sözü edilenler, kazançları, umumiyetle en az geçim indirimi hadleri
nin dununda kalan ve bu bakımdan da teklifleri cihetine gidilmesinde malî bakımdan fayda mü
lâhaza edilmiyecek zümreyi teşkil etmektedirler. 

Maddenin 1 ve 2 numaralı fıkralarında muafiyeti derpiş edilenler, iş yeri olmıyarak faaliyet 
icra eden ticaret ve sanat erbabıdır. Bunların faaliyetlerini köyde veya kasaba yahut şehirlerde 
icra etmeleri, muafiyetlerini ihlâl eylememektedir. 

3 numaralı fıkrada muafiyeti derpiş edilenlerin işlerini köyde yapmaları şart kılınmıştır. îşin 
bir iş yerinde icrası muafiyetlerine mâni teşkil etmiyecektir. 

Her hangi bir gelir geliri için Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanununun mecburiyetlerini ye
rine getiremiyeeek durumda olan bir mükellefin, ticari faaliyetleri bakımından bu mecburiyetleri 
yerine getiremiyeceği mümkün görülemez. Kaldı ki (bu ilâve geliri sebebiyle yekûn geliri asgari 
geçim indirimi haddinin fevkine çıktığı v^ vergi Ödeme gücünü ihraz ettiği «ihetle, muafiyetini 
haklı kılan sebep de zail olmaktadır. 

Bu düşünce iledir ki, maddenin son fıkrası ile, her hangi bir gelirinden dolayı gerçek usulde 
Gelir Vergisine tâbi olanların mevzuubahis muafiyetlerden faydalanamıyacakları hükme bağlan
mıştır. 

Madde 4. — Fikir ve sanat eserleri Kanununa göre eser sayılan fikir ve sanat mahsullerinin. 
eser sahibine bağladığı çeşitli hakların istimalinden mütevellit kazançlar hakkında, Gelir Vergisi 
Kanunu, çeşitli hükümleriyle ayrı ayrı istisnalar kabul etmiştir. (Madde 18, 22, 66/3) 

Bu istisnaların bir hükümde toplanarak aynı esasa raptı, istisnada vahdet ve eşitliği temin ede
ceğinden, ayrı ayrı maddelerde yer alan istisna hükümleri 18 nci maddede birleştirilmiş, telif hak
larının kiralanması veya satışiyle alâkalı 54 ve 66/3 neü maddelerdeki kayıtlar maksada uygun 
hale konulmuştur. 

Madde 5. — Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye iratlarının 2 500 liralık kısmının 
istisnasına taallûk eden 22 nci maddesinin son fıkrası hükmü, hem maksada uygun değildir hem de 
gayriâdil neticeler tevlidetmektediı. 

Filhakika, bu istisna hükmü, yılda 2 500 lira civarında kira sağlıyan ve birçoğu okur yazar 
olmıyan bir kısım vatandaşların, masrafların ve diğer indirimlerin tenzilinden sonra üzerinden 
vergi ödenmesi pek az ihtimal dâhilinde bulunan bu mahdut gelirleri sebebiyle Vergi kanunlarının 
mecburiyetlerinden vareste tutulması, böylece hem kendilerinin hem de idarenin fuzulen işfal edil
mesinin önlenmesi maksadiyle kanunda yer almıştır. 

Bir kimsenin eğer yıllık beyanname ile belirtilecek bir geliri mevcutsa yııkarıki mucip sebep
lere istinadedilerek muamele yapılması doğru olmaz. Tadilâtla bu mahzur giderilmektediı. 

Madde 6, — Emekli, dul ve yetim aylıklariyle alâkalı olarak Gelir Vergisi Kanunumuzda yer 
alan çeşitli istisnalar mey anında, 60 yaşını doldurmuş olanların bu kabîl aylıkları da vergiden müs
tesna tutulmuştur. Ancak fıkrada, bu istisnaden faydalanabilmek emekli, dul ve yetim aylığı dı
şında vergiye tâbi yıllık 5 000 lirayı aşan bir gelirin mevcudolmaması şart kılınmıştır. 

Bu kayıt tatbikatta birtakım müşküller tevlidetmekte, kontrol ve murakabe imkânsızlığı sebe 
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biyle eşitsizliğe yol açmaktadır. Mükelleflerin de, mezkûr hükmün tatbikinde ölçüde hataya düş
tükleri anlaşılmaktadır. 

Normal olarak bu çağda bir emeklinin, dul veya yetimin, çalışma gücünü de kaybetmiş olaca
ğı nazara alınarak bu kaydın fıkradan çıkarılmışı uygun görülmüş, böylelikle evvelki fıkralar
da yer alan istisna hükümlerine tenazuru sağlanmıştır. 

Diğer taraftan, tasarının bu • maddesiyle 24 ncü maddenin 1 nci fıkrasına yeni bir hüküm ek
lenmiştir. 

Mezkûr hükme göre malûllük, emeklilik, dul ve yetim aylıklarının 400 lirası Gelir Vergisinden 
müstesna tutulmuştur. 

Böyle bir hükmün tasarıda yer alması, tamamen sosyal eşit ve adalet mülâhazalarına müstenit-
t(ir 

İstisna, kanunda yer alan diğer istisnaları bertaraf etmediği cihetle bu kabil mükelleflerden du
rumu, 1 nci fıkranın diğer benltlerinde yazılı şartlara uyanlar aylıkları ne miktara baliğ olursa 
olsun yine hiçbir vergi ödemeyecekleri gibi, ayrıca en az geçim indiriminden de faydalanılacaklar
dır. Bu balkımdan kabul edilmiş olan istisna haddi mevcutlara• ilâveten büyük bir emekli, dul ve ye
tim kütlesinin ya hiç vergi ödememelerini veya pek cüzi miktarlarda vergi ödemelerini intace-
decektir. 

Madde 7. — Tasarının bu m'adesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 5 numaralı 
fıkrası tadil edilmiştir. 

Mezkûr fıkranın 6582 sayılı Kanunla değiştirilen hükmüne göre, esnaf muaflığından faydalanan
lar yanında çalışanlar da ücretleri üzerinden vergiye tâbi değildir. Bu hüküm muhafaza edilmekle 
beraber, ayrıca mahalle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müs
tahdemlerinin ücretlerini vergiden istisna eden bir hüküm eklenmiştir. 

Filhakika, mahalle ve bütçesi olmıyan köylerin muhtarlarından bu husustaki Danıştay içtihat
larına göre, esasen ücretleri üzerinden vergi alınmamaktadır. 

Bütçesi olara ve olmıyan köylerdeki muhtarlar arasında bir fark yaratılmasını haklı gösterecek 
bir sebep mevcut değildir. Kaldı ki, köylerdeki ticaret ve sanalt erbab>, ticari kazançlar üzerinden 
vergiye tâbi tutulmadıklarına- göre köylenin yukarıda sözü edilen müstahdemlerin ücretlerinden 
(bu ücretleri ekseriya en az geçim indirimi hadleri civarındadır. ) Vergi aranılması, vergi eşitlik ve 
adaleti prensıiplerine aykırılık arz edecektir. 

Madde 8. — Gelir Vergisinin mevzuuna giren ücretten neyin kasıt olunduğu kanunun 45 nci 
maddesinde izah edilmiştir. Mezkûr tarif muvacehesinde, hizmet eriba'bma konut tedariki veya konut 
(bedeli ödenmesi de ücret 'mefhumuna giilmektedir. 

Aynı kanunun 24 ncü maddesinde, sosyal mülâhazalarla, bâzı nevi hizmet erbabına (madenler
de, fabrikalarda çalışan işçilere, kanunen barındırılması gerekenlere) tahsis olunan konutlar, bun
ların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler vergiden müstesna 
tutulmuştur. 

Konut tedariki şeklinde değil, de, konut bedeli şeklinde yapılan ödemeler ha'kkmda ise, 25 nci 
maddenin 4 numaralı bendinde bir istisna hükmü mevcuttur. Bu hükmün vaz'ında, 24 ncü maddede 
yer alan ve hükmü yukarda iza'lı olunan konut tedariki suretiyle sağlanan, menfaatlerde olduğu 
gibi, sosyal bir mülâhazanın bulunmadığı, sadece Gelir Vergisi Kanununun yürürlüğe konulduğu 
tarihlerde mülga vergiler bakımından mevcudolan »bir istisnanın devam ettirilmesi düşüncesinin hâ
kim olduğu anlaşılmaktadır. 

Zira, sosyal mülâhaza hâkim, olsa idi, istisnanın kamu idare ve müesseseleri, 36S9 sayılı Ka
nuna tâlbi teşekküller ve ıkamu menfaatlerine yararlı dernekler tarafından yapılan ödemelere has-
rediknemesi lâzım gelirdi. ' 

Kaldı ki, bu kabil bir tediyenin umumi olarak vergiden istisnası, konut tedarikinde olduğu gibi 
sosyal bir menfaat de temin etmemekte, bilâkis hizmet karşılığı olarak yapılan ödemelerin bu 
namla parçalanarak vergi dışı kalmalarına ve binnetice haksızlık ve adaletsizliklere yol açmak
tadır. 
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Diğer taraftan, fıkrada geçici tazminatlardan bahsedilmektendir. Gelir Vergisi Kanununun ka

bulü tarihlerinde, Ankara'da vazifeli memurlara bu adla konut bedeli ödenmekte idi. Bu ödeme
ler 9 . 2 . 1951 tarihinde yürürlüğe giren: 5715 'sayılı Kamınla kaldırılınıştır. 

îstisna hükmünün mesnedi bulunan konut (bedeli tediiyatına mütaallik kanunlar yürürlükten 
kalktığına nazaran, 'fıkradaki buna ait hükmün tatbik yeri kalmamak lâzımıgelirse de, hüküm açık
ça yürürlükten kaldırılmamış olması, hükmün vaz'mı zaruri kılan sebepler dışırida tatbikime imkân 
vermekte ve bu yüzden idare ile mükellef der arasında anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 

Bu sebepledir ki, fıkradaki istisna hükmü (yakacak zamlarına) hasredilmek suretiyle değişti
rilmiştir. 

Madde 9. — Kanunun 26 ncı. maddesinin 1 ve 7 numaralı fıkralarında yer alan tazminatlara 
ait istisna hükümleri, birtakım ücret Ödemelerimin bu sahaya aktarılarak vergi dışı kalmalarına 
imkân verecek mahiyettedir. 

İyi niyet sahibi olmıyan mükelleflerin muvazaa yollarına sapmalarım önlemek maiksadiyle, bu 
katoîl ödemelerin kanun, tüzük, mukavelename veya ilâma, îstümadetmesi 'belirtilmiştir ki, gerçek
ten de bu nevilerden mesnedi ölmıyan bir tazminat ödemesi pek tasavvur edilemez. 

Madde 10. — Gelir Vergisi Kanununun 27 nci maddesiyle askerî malûllere verilen terfih zam
ları, harb malûllerine tefviz edilen arazinıim değeri vergiden müstesna tutulmuştur. 

Mezkûr fıkra hükümlerinin kabul tarihi 561 sayılı Kanunun yürürlükte bulunduğu zaman rast
ladığı, halbuki bu kanun, 5434 sayılı Kanunla, 1950 yılında yürürlükten kalktığı buna mukabil 
terfih zamları yerine aynı kanunun 64 ncü maddesiyle (ıharb malûllüğü zamlı) kaim olduğu cihetle, 
tatbik yeri kalmıyan bu fıkra hükümlerinim; kaldırılarak yerine harb malûllüğü zamlarının vergiden 
istisnaisini sağlıyacak bir fıkranın ikamesi uygun: görülmüştür. 

Gelir Vergisi Kanununun sözü edilen 27 nci maddesinin 4 numaralı fıkrasındaki şeiıitlıilk tâbiri
nin, delâlet ettiği mânaya genişlik ve vuzuh verilmiş, böylece benzerlik arz eden bu kabîl ödetmeler
de istisna tatbiki bakımından yeknesaklık sağlanmıştır. 

Maddenin diğer fıkralarında bir değişiklik yapılmamıştır. 
Madde 11. — Tasarının bu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 29 ncu maddesinin 3 numaralı 

fıkrasındaki öğrencilere tatbikat dolayısiyle, verilen paraların vergiden istisnıaisma müteallik hüküm 
değiştirilmiştir. 

Fıkranın vaz'ı maksadı, öğrencilerin tatbikat sebebiyle ihtiyar edecekleri masraflarının karşılığı
nı teşkil edecek ödemelerin vergi dışında tutmak oHuğuna göre, bu gibilere yapılan ödemenin ifa 
olunan bir hizmetin karşılığını teşkil etmemesi; tabiîdir. Bu ölçüyü ise, ödemeyi yapanın durumuna 
bakarak tâyin etmek mümkündür. 

Tadilât bu maksadı sağlamak üzere yapılmıştır. 
Madde 12. — Memleketin kültürü, sağlığı ve emniyetiyle alâkalı bir kısım mükellefiyetleri teşvik 

maksadiyle yapılan bir kısım ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 30 ncu maddesi ile vergiden müs
tesna tutulmuştur. 

Ezcümle, bu maddenin 1 numaralı fıkrasında, ilmi, fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetişti
rilmesini teşvik maksadiyle verilen; ikramiyeler ve mükâfatlar vergiden müstesnadır. Ancak fıkrada 
teşvike lâyık görülen faaliyetler bu şekilde sayılmakla kalimamış, fıkra içinde gayet umumi ve suiisti
male daima müsait 'bir ibare (memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri ibaresi) 
kullanılmıştır. İbarenin delâlet ettiği mânadaki genişlik -bir kısım hususi maksatlar ve menfaatler 
içim yapılan ödemelerin bu fıkra içinde mütalâasınaimkân vermektedir. 

Buna mukabil aynı maddenin 2 nci fıkrasında yer alan hüküm kâfi vuzuhu ihtiva etmediğinden 
maksat dısırida dar tatbikatta imkân vermektedir. 

Tasarının bu maddesiyle, anılan fıkra hükümleri vaz'ı maksadına uygun hale ifrağ olunmuştur. 
Madde 13. — Gelir Vergisi ve Vergi Usul kanunlarında ve bu tasarı ile kanuna eklenen bâzı hü

kümlerde, ticari kazancın tesbit usulleri nazara alınarak gerçek veya götürü usullerinden bahse
dilmektedir. 
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Ticari kazancın tesbit asililerini gösteren 38 nci maddenin son fıkrasında, bu tâbirlere yer veril

memiş olmasının ileride bâzı tereddütlere yol açabileceği düşünülerek hükme vuzulh verilmiş bulun
maktadır. 

Mad4e 14. — Tasarının bu maddesiyle, ticarî kazançların işletme hesalbı esasında tesbit usulünü 
tâyin eden 40 ncı maddesine ilk fıkradan sonra bir fıkra hükmü eklenmektedir. Eklenen hıı fıkra ile 
(elde edilen: ticari hasılattan ve giderlerden) neyin kasdolundıığıı izah edilmekte böylece tatbikat
taki tereddütlerin izalesi cihetine gidilmektedir. 

Madde îf>. — Ticari kazancın tesbitindc nazara alman giderler meyanımda, işletmede kullanılan 
amortismana, tâbi kıymetlerin amortismanları da zikredilmiş, ancak değeri 50 liraya kadar olan alet 
ye demirbaşların, bu bedellerinin defaten masraf kaydına cevaz verilmiştir. 

50 liralık had 500 liraya çıkarılmış, diğer taraftan masraf meyanında ıtasrih olunmadığı cihetle 
tereddütler doğuran peştamallıklar hükme eklenmiştir. 

Madde 16. — Gelir Vergisi Kanununun iner'i 43 ucü maddesinde, birden fazla takvim yılına 
sâri inşaat ve onarım işleri için her yıl beyanname verilmesi, şu 'kadar ki, hakiki kazancın işin hi
tamında tesbiti mümkün olduğundan, bu suretletesbit edilecek kazanca (kâr veya zarara) .göre 
işin devam 'ettiği yılların beyanlarının düzeltilmesi kabul edilmiştir. 

Tatbikatta bu hüküm, mükellefleri içinden çıkılmaz ameliyelerle karşılaştırmış, hatalı beyan
lara ve mükelleflerin mağduriyetlerine .yol açmıştır. 

•Beliren mahzurların izalesi için, tasarının bumaddesi ile mezkûr 43 ncü madde hükmü tadil 
olunmuştur. Yeni hükme göre, mükellefler bu neviden işlerin kazancını işin hitamında, tesbit ve 
o yılın beyannamesine ithal edeceklerdir. Ancak, bu vergi tarifelerindeki müterakkıyet sebebiyle 
mağdur 'olmalarını önlemek maksadi'yle diliyenlerin, bu 'suretle tesbit edecekleri kazancı, İşin si
rayet ettiği yıllara taksim ederek her yıl için ayrı vergi 'ödemelerine imkân verilmiş bulunmak
tadır. 

İşin devam ettiği yıllar zarfında kazanç tesbitindeki müşkülât 'daha çok inşaat onarım işle-
i'indedir. Bu gibi işlerde müşkülât doğuran husus ise. emtia stoklarının çeşitli safha'lardaki de
ğerlerinin tesbitindedir. 

Ulaştırma işlerinde böyle bir mahzur mütalâa edilemediğinden, madde metninde, ulaştırma iş
leri hariç tutulmuştur. 

Kazancın işin hitamında tesbiti, verginin yıllarca sonra ödenmesini iııtacedceektir. Verginin, 
yıllarca $onra, işin sonunda topluca ödenmesi, Hazinenin olduğu kadar mükellef yönünden de mah
zurlar 'tevlidedeeeğinden ve 'hakiki vergiye ntahsuben bir ^miktar verginin membada alınması işin 
mahiyetine de uygun düştüğünden bu gibi kazançlar için vergi tevkifatı esası kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 17. — Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasının bir numaralı bendindeki ifade 
za'fı sebebiyle, gerek ücretin tesbitinde emekli aidatından 'başka sosyal sigorta primi ödenmesi 
takdirinde, her ikisinin de vergi dışı kalacağı gibi bir mâna çıkarılmaktadır. 

Bu şekilde bir anlayış, mütaakıp fıkra hükmündeki anlayışa da aykırı düşeceğinden hükümler 
arasındaki yeknesaklığı temin maksadiyle 1 numaralı bende vuzuh verildi. 

Madde 18. — Kanunun 48 nci maddesinin 1 numaralı bendi, kazançları götürü usulde tesbit 
edilecek (ticaret erbabı yanında çalışanların ücretlerinin 'götürü usulde tespitine imkân vermek, 
yürürlükteki 3 ve 4 numaralı bentleri daha vazıh hale koymak maksatları ile değiştirilmiş bulun
maktadır. 

Madde 19. — Tasarının bu maddesiyle, kanunun serbest meslek kazancının tarifine taallûk 
eden 49 nen maddesi daha vazıh 'hale konulmuş, tereddütlere yol açan bâzı ibareler, bu arada iş 
yeri açmak kaydı metinden çıkarılmış, işin arızî veya devamlı yapılmasının kazancın mahiyetine 
müessir olmadığım gösltermek bakımından ilk fıkraya (arızî veya devamlı) ibaresi eklenmiş bu
lunmaktadır. 

Madde 20. —Serbest meslek erbabının tarifine ınütaalli'k 50 nci maddedeki vuzuhsuzluk, tatbi-
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katta bir kısım serbest meslek kazançlarının vergi dışında bırakılması gibi kanunun umumi esasla
rına açıkça muhalefet arz eden neticeler tevlidet nektedir. 

Bu sebepledir ki, bir taraftan umumi tarif f rkrası daha vazılh hale konulmuş, diğer taraftan, 
bâzı meslek mensupları zikrolunarak bu gibilerinserbest meslek erbabı olduğu açıklanmıştır. 

Madde 2 1 . — Gelir Vergisi Kanununun, serbest meslek kazancının tesibitine taallûk eden 51 nci 
maddesinde, 'serbest meslek hasılatına nelerin dl'hil olduğu sarahatle zikredilmediğinden, bilfarz 
müşterilerden tahsil olunan masraf karşılıklarının hasılat meyanmda gösterilip gösterilmiyeceği, 
keza, devamlı olarak serbest meslek işleriyle iştigal etmemekle 'beraber, serbest meslek kazancı 
sağlıyanlarm bu kazançlarını ne suretle tesbit edecekleri 'hususunda tereddüt hâsıl olmakta, ih
tilâflar doğmaktadır. 

Mevcut noksanlık ve vuzuhsuzluklar giderilmiş ve tahsil addedilen hallerin şümulü gerçeğe 
uyacak şekilde tâyin edilmiştir. 

Madde 22. — Serbest meslek kazancının safi miktarını tesbitte nazara alınacak giderler, kanu
nun 52 nci maddesinde tadat ve tasrih olunmuştur. 

Umumiyetle işletmelerde, bir yıldan fazla kullanılabilecek 'demirbaş eşya, makina ve tesisat 
bedelleri defaten masraf yazılmıyarak amortismanlarının masraf kaydına cevaz verilmektedir. 
Bu hareket tarzı, her vergilendirme dönemine ait hasılat ve masrafın o döneme ait vergilendir
mede nazara alınması ve bu suretle gerçek kazancın vergi mevzuunda mütalâası prensibine uy
gundur. 

Halbuki 52 nci maddede serbest meslek erbabı, bu gibi masraflarını, diledikleri takdirde, ya
pıldığı yılın hasılatından düşmekte, isterlerse amortismana tâbi tutmaktadırlar. 

(Bu hal mükellef arasında izahı gayrika'bil i'kiük tevlidettiği gibi kârlı veya zararlı yıllara göre 
Ihtiyarilik hakkının istimali vergi aihlâkmın teessüsüne, mâni bir durumun ihdasına da sebebiyet 
vermektedir. 

Bu sebeplere binaen fıkradaki ihtiyarilik hak'^ı maddeden çıkarılmıştır. 
Keza maddenin birinci fıkrası sonuna, bu gibi meslek erbabının, meslekî faaliyetiyle alâkalı 

olarak ödiyece'kleri tazminatları masraf yazmalarına imkân veren bir bent hükmü ilâve edilmiş, 
son fıkrasında sözü edilen götürü gider nispe'tle''nin gerçek masrafların çok fevkinde olduğu ya
pılan tetkiklerle anlaşıldığından, haddi lâyıkma "ıfra<? edilmiştir. 

Madde 23. — Tasarının bu maddesiyle, gayrimenkul sermaye iradı tarifine taallûk eden ka
nunun 54 ncü maddesi hükmündeki bâzı vuzuhsuzluklar ve noksanlıklar (gayrimenkul olarak mü
talâa edilen haklar meyanma tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar, kum ve çakıl istihsal yer
leri, gemilerin ithali gibi) giderilmiş, telif (hakla1 irinin, müellif dışında kalanlar tarafından (kira
lama veya intikal veya satmalına suretiyle iktisarıeden tarafından) kiralanması hali bu maddede 
muhafaza edilmiş, vakıfların gelirinden hizmet karşılımı olmıyarak alman hisselerin de gayri
menkul sermaye iradı olduğu madde sonuna ekhnen fıkra ile sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 24. — Gayrimenkul sermaye iradında gayrisâfi hasılatın mahiyeti, kanunun 56 nci mad
desinde .tâvin olunmuştur. 

Mezkûr hükmün tatbikinde bâzı boşlukların bulunduğu, bu halin içtihatlarla da giderilemediği 
görülmüştür. 

Filhakika, (kiracılar tarafından gayrimenkulu genişletecek veya iktisadi değerini devamlı su
rette artıracak sşekilde gayrimenkule ilâve olman 'değerlerin, kiralayana bedelsiz veya emsal bede
linden düşük bedellerle devri halinde bu değerledin, kiralanan gayrimenkulun mütemmim bir ki
rası olmasına rağmen, kiralıyan tarafından hangİ'arihte elde edilmiş addolunacağı maddede hükme 
bap-lanmış'tır. 

K^za, gslecek vıllara aidolarak peşin tahsil olunan kiralar saPırplerinin o yıllara ait geliri addo
lunmakta ve taallûk ettiği yıllar hulul ettikçe ve-Tİlendirilmeık'tedir. Ancak, bu suretle mütaakıp 
vdlarm kirasiPi tahsil eden bir mükellefin ölümü veya memleketi terk etmesi takdirinde, ne mua
mele yapılacağı kanunda meskûttur., 
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Bu haller tatbikatta tereddüt ve ihtilâflar tevlit etmektedir. !Bu tereddüt ve ihtilâfların iza-

lesi düşüneesiyledir ki, maddeye lüzumlu hükü.nler eklenmiştir. 
Maddenin son iki fıkrasındaki tadilât, tahsil addolunacak hallere bâzı gelirlerinin ilâvesi vo 

yabancı parasiyle yapılan ödemelerde bu parala »m ne suretle değerleneceğine taallûk etmektedir. 
Madde 25.t — Gayrimenkullerin bedelsiz olarak veya düşük bedelle başkalarına intifama terki 

halinde hasılatın ne suretle nazara alınacağı, 'kanınım 57 nei maddesinde tasrih olunmuştur. An
cak hüküm noksan ve tatbik kabiliyeti zayıftır. 

Bir kere bu madde hükmüne göre, düşük bedalli .kiralamalarda emsal kira bedeline gidebilmek 
için evvel emirde, kiralanan gayrimenkulun ayni şartlarla kiraya verilen emsallerini bulmak ve 
bunların kiralariyle alman kirayı mukayese etmek, bu mukayesede emsallerine nispetle bariz şekilde 
kirada düşüklük mevcutsa o zaman emsal kirası ölçüsüne müracaat etmek lâzımgelecektir. Bu su
ret] e muamele icrasındaki müşkülât sarihtir. Bu hal hükmün tatbik sahasını daraltmakta, hük
mü hemen hemen işlemez hale getirmektedir. 

Keza, maddede, gayrimenkullerden sadece binalar için emsal kira bedelinin ne olduğu tas
rih edilmiş, diğer gayrimenkuller hakkında ne yapılacağı gösterilmemiştir. 

Yapılan tadillerle, emsal kira bedeli müessese işler hale konulmuş, bina dışındaki gayrimen
kuller için emsal bedellerinin ne olduğu tasrih edilmiştir. 

Madde 26. — Gayrimenkul sermaye iratlarının tesbitinde nazara alınacak, giderlerin mahi
yeti kanunun 58 nci maddesinde açıklanmıştır. 

Bu arada kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim ve harçlar (birinci fıkra 5 
numaralı bent) ve ayrılan amortismanlar (birinci fıkra 6 numaralı bent) masraflar meyanmda 
zikredilmiştir. 

5 numaralı bendin sonunda parantez içindeki vergi mahsubu ile alâkalı hükmün, mezkûr 
mahsup müessesesi kaldırıldığından, fıkra metn"nden çıkarılmış, dolayısiyle mevzuubahis ver
gilerin de masraf olarak hasılattan düşülmesine imkân sağlanmıştır. (Mahsubun kaldırılması 
sebebi alâkalı maddede izah olunmuştur.) 

Kiraya verilen mal ve hakların hangi değer üzerinden amortismanı ayrılacağı, maddede tas
rih edilmediğinden,, tatbikatta tereddütlere ve ihtilâflara yol açmıştır. 6 numaralı fıkrada yapı
lan tadilât, bu tereddütleri izale maksadına matuftur. 

Mezkûr maddenin 3 ncü fıkrasında yapılan tadilât, birinci fıkranın 5 numaralı bendinde ya
pılan tadilâtta tenazuru temininden ibarettir. 

Madde 27. — Tasarının bu maddesi ile, Gelir Vergisi Kanununun 59 ncu maddesinin 2 nci fık
rasının 3 numaralı bendinde, iştirak hisselerinden doğan kazançlar meyanmda zikrolunan koope
ratif, şirket hisselerinden doğan kazançlara, vuzuh verilmiştir. 

Filhakika, mer'i hükme göre bu kabil şirketlerin sadece sermaye üzerinden dağıttıkları ka
zançlar menkul sermaye iradı addedilmiş, rişturn karekterinde olmıyan ve bu sebeple vergi mev
zuunda mütalâası gereken kazançların bir kısmının mahiyeti, diğer bölümlerde de belirtilmediğin
den. ne suretle teklif olunacağı tereddütlere yol açmıştır. 

Bilfarz kooperatif şirketin ortakları ile yaptığı muamelelerden tahassul etmiyeen üçüncü şahıs
larla yaptığı muamelelerden doğan kazançların (ortaklara sermayeleri nispetinde dağılmıyarak 
bunların muameleleri nispetinde dağıtılsa dahi) ortaklar bakımından, risturn addine imkân yok
tur. Teklifi gereken bir kazançtır. Binaenaleyh fıkradaki (sermaye üzerinden) kaydı metinden çı
karılarak umumiyetle kazanç dağıtımından bahsetmekle ve ayrıca risturnun umumi bir tarifi yapı
larak bu tarife uyan dağıtımların kazanç dagıtımisayılmıyacağı tasrih olunmakla, bugün teklif 
zorluğu ile karşılaşılan risturu dışında dağıtılan kazançların, menkul sermaye iradı olarak teklifi 
sağ] anmış bulunmaktadır. 

Madde 28. — Menkul sermaye iratlarında elde etme fiilen veya hukukan tasarruf ile mümkün 
okluğuna fiilî tahsil dışında da elde etme halleri mevcut bulunduğuna nazaran, bütün bu halleri 
karşılıyacak şekilde yabancı parası olarak elde etmek hallerinde uygulanacak muameleyi göster-
mek maksadiyle madde hükmü değiştirilmiştir. 
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Madde 29. — Sair kazanç olarak Gelir Vergisi mevzuuna dâhil bulunan (gayrimenkullerin ve 

hakların, menkul kıymetlerin satışından, hisselerin devir ve temlikinden doğan kazançların mahi
yeti ve teklif şartları kanunun 66 neı maddesinde belirtilmiştir. 

Mezkûr maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinden doğrudan doğruya satmalmayıp 
veya inşa etmeyip de, bir kooperatif şirket ortağı olarak bir gayrimenkule tesahubedejılerin, gay-
rimeııkule tesahup tarihi, gayrimenkulun ortaklara tahsis tarihi olması ve bu tarihten itibaren fık
rada belirtilen süre içinde vâki satışların vergi mevzuu içinde mütalâası lâzım geldiği halde, mad
dede, lüzumlu sarahat bulunmaması sebebiyle tatbikatla tereeddütler hâsıl olmaktadır. Bent so
nuna bu vuzuhu sağlıyacak bir hüküm eklenmiştir. 

Keza aynı fıkrada, bu kabil satışların vergi mevzuunda mütalâa edilebilmesi için, satışın ik
tisap tarihinden itibaren iki yıl içinde vukubulması ve tahassui eden kazancın 5 000 lirayı aşması 
şarttır. 

Fıkrada zikrolunan iki yıllık müddet, gerçekte Gelir Yergisi mevzuunda mütalâası icabeden 
bir kısım büyük mikyastaki kazançların vergi dışında kalmasını mucibolmaktadır. 

Bu sebeple mevzuubahis müddet. 4 yıl olarak tâyin edilmiş, buna mukabil, para değerindeki 
tahavvülâtı vergi dışında tutulmasını teminen kazanç haddi 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

Aynı fıkranın 3 numaralı bendine, telif kazançları istisnası ile alâkalı olarak tasarının 4 ncü 
maddesinde yapılmış olan tadile mütenazır parantez içinde bir hüküm eklenmiştir. 

Aynı fıkranın 4 numaralı bendinde, iştirak hisselerinin devir ve temliki ve kazancı bilanço 
ese asma göre tesbit edilen bir işletmenin faaliyeti durdurulduktan sonra tamamen veya kısmen sa
tılmasından sağlanan kazançların sair kazanç olarak vergilendirileceği tasrih olunmuştur. 

İştirak hissesinden ne kasdolunduğunu vergi kanunlarında sarahatle gösteren bir hüküm mev-
cudolmamakla beraber, daha ziyade hisse senetleri ile temsil edilmiyen sermaye şirketlerindeki 
hisseleri ifade ettiği kabul olunmaktadır. 

Bu haliyle, bilfarz, bir âdi şirket veya kolektif komandit yahut bir kooperatif şirketteki his
sesini satan bir ortağın bu satıştan sağladığı kazancın mahiyetini tâyin ve dolayısiyle teklif mev
zuuna almak mümkün olmamaktadır. Bunun haklı bir sebebini bulmak mümkün olamadığından, 
bent hükmü ikmal ve ıslah olunmuştur. 

Diğer taraftan, işletmenin, durdurularak kısmen veya tamamen satılması, kazançların işletme 
hesabı esasına göre tesbit edenlerde de mümkün ve vâkıdır. Bu ahvalde tahassui eden kazancın 
mahiyetinin tâyini zaruridir. Bu bakımdan hükümdeki tahdideedici kayıt kaldırılmıştır. 

Mezkûr maddenin birinci fıkrasının 1 ilâ 8 numaralı bentlerinde, bu kabîl kazançların vergi
lendirilmesi için, kazanç, miktarının muayyen bir haddin üstünde olması şart kılınmıştır. Bu had
ler mükellefiyetin şümulünü tâyine matuf olmakla beraber tatbikatta, birer istisna hükmü olarak 
mütalâaya imkân vermektedir. Bu tereddüdü gidermek düşüncesiyledir ki, birinci fıkrayı taki
ben ayrı bir fıkra hükmü maddeye eklenmiştir. 

Keza, mezkûr maddenin sonunda, sair kazancı tevlideden muamelelerin devamlı olarak icrası
nın veya faaliyetine devam eden işletmelere dâhil kıymetlerin satılması hallerinin ticari faaliyet 
addolunacağı tasrih edilmiştir. Bu fıkra hükmü,ilk fıkranın bâzı hükümlerinde yapılan tadiller
le alâkalı olarak değiştirilmiştir. Diğer taraftan, spekülatif maksatlarla yapıldıkları aşikâr olan 
bâzı tarzdaki gayrimenkul alım ve satımlarda, sutf alım - satımda tekerrürü mevcudolmadığı ile
ri sürülerek alım - satım ticari addedilmemesi büyük mikyastaki kazanca sahip bir kısım va
tandaşların vergisiz kalmalarını teVlidetmektedir. Bunu önlemek maksadiyledir ki, maddenin son 
fıkrasına 4 ve 5 numaralı bent hükümleri ilâve edilmiştir. Bu maddede geçen gayrimenkul terimi
nin 54 ncü maddede zikredilen gayrimenkul maF ve hakların tamamını kavradığı aşikârdır. 

Madde 30. — Tasarının bu maddesiyle, 69 ncu maddenin münferit beyannamenin tarifine 
taallûk eden fıkrası, bu beyannamenin kullanıldığı halleri kapsayacak şekle ifrağ olunmuştur. 

Madde 31. —• Gelirin toplanması ve yıllık beyanname verilmesi mecburiyetini vaz'eden kanu
nun 70 nei maddesi hükmünde bâzı noksanlıklar bulunduğu, bu noksanlıklar sebebiyle, mükellef -

( S. Sayısı : 181) 



— İ l 
lerin bir kısmının beyanname vermesi zaruri olan hallerde dahi beyanname vermedikleri tesbit ve 
müşahade edilmektedir. r 

Bilfarz, gelirin en az geçim indirimi hadlerinin dununda kalması, faaliyetlerinin zararla netice
lenmesi (bilhassa tüccarlar ve serbest meslek erbabında) hallerinde gelir beyannamesi verilmemekte
dir. Bu hal Gelir Vergisinin esaslanna aykırı düştüğü gibi, ticari ve meslekî faaliyetlerde olduğu 
üzere, mükellefiyet yıllarının yekdiğeri ile irtibatlı bulunması zarar nakilleri, gider bildirimi ve sai
re sebebiyle bâzı karışıklıklara ve mükellef haklarının ziyama d» sebebiyet vermektedir. 

Bu maksadı teminen 70 nci maddenin 2 nei fıkrası, sonuna parantez içinde bir hüküm ve takiben 
ikinci bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Ayrıca yalbancı memleketlerde elde edilip de tasarruf imkânı bulunmıyan gelirlerin hangi yılda 
beyan olunacağı hususunda 3 ncü fıkranın 2 numaralı bendine lüzumlu sarahat verilmiştir. 

Madde 32. — Geliri, asgari nisibet tarifesinin tatbik olunacağı gelir dilimi civarında bulunanlar
dan bu gelirleri stopaja tâbi olanların, stopaj nispetiyle, esas tarifedeki vergi nispeti aynı olması ha
sebiyle mezkûr gelirlerinden dolayı ayrıca yıllık beyanname alınmaması Hazine aleyhine bir durum 
ihdas etmemekte bilâkis, mükellef ve idare, birtakım fuzuli külfetlere katlanma'ktan kurtarılmış olur. 

Bilfarz, yıllık geliri 2 500 liralık bir serbest meslek kazancından ibaret olan bir mükellefin, bu 
kazancı tediyesi sırasında vergi tevkif atma tâbi bulunursa, bu miktar üzerinden peşinen 375 lira ver
gi ödemiş demektir. Aynı miktarın yıllık beyanname ile birleştirilmesi takdirinde, eğer mükellef en 
az geçim indiriminden faydalanmakta ise ödiyecek bir vergi mevcut değildir, indirimden faydalan
makta ise, faydalanılacak indirim hadlerine göre kellemahal evvelce peşin alman verginin bir kısmı
nın kendisine iadesi gerekecektir. 

Böyle bir mükellefin sırf' bu bakımdan yıllık beyana. icbar edilmesinde Hazine bakımından bir 
fayda mevcut değildir. Alma netice mükellef lehine tecelli edecekse yıllıfe beyanname verebilmelidir. 

Kanunun 72 nci maddesiyle tevkif suretiyle alınan vergiden fazla bir vergi ödemiyeeek olan mü
kellefler beyanname vermek külfetinden kurtarılmış, idarenin de fuzuli birtakım muamelelerle işti
gali önlenmiştir. 

Filhakika, mezikûr hükümle yıllık geliri 5 000 lirayı aşmıyanlarm, bu gelirlerine dâhil stopaja 
tâbi bulunmıyan kazanç ve iratları mevcutsa, bu kazanç ve iratlar için beyanname alınacak ve 
fakat stopaja tâbi bakiye kazanç ve iratları yine verilecek beyannameye dercedilmiyebilecektir. 

Üzerinden bidayette tevkif suretiyle vergisi alınmamış kazanç ve iratların vergisiz bırakılma
ması tabiî olduğundan bunlardan beyan suretiyle vergi alınması tabiîdir. Şu kadar ki, bu şekilde 
beyanname tanzim edip veren mükellefin, artık bu beyannamesine, vergisi tevkif suretiyle alın
mış kazanç ve iratlarını ithal etmemesini haklı (gösterecek bir sebep mevcut değildir. 

Bu bakımdan, maddenin ilk fıkrası değiştirilmiş ve bu değişikliğe mütenazır olarak mütaakıp 
fıkrası da maksada uygun hale konulmuştur. 

Madde 33. — Aile reisi beyanlarında eşlerin ve küçük çocukların gelirleri toplanarak mecmu-
una müterakki vergi nispeti tarifeleri uygulandığına göre, toplanan ve gelirlere dâhil gelir mem
balarından bir kısmında fahassül eden zararlar aile fertlerinden hangisine ait bulunursa bulun
sun, 73 ncü maddedeki esaslar dâhilinde diğerlerinin kazanç ve iratlarından ma'hsübedilmesi bu 
müessesenin (Aile reisi beyanı müessesesinin) tabiî -ve zaruri bir neticesidir. 

Kanunun 73 ncü maddesine, bunu sağlıyacak hüküm konulmuş bulunmaktadır. 
Gelir Vergisi Kanununun, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, eğer bu iratlar ticari 

sermayeye dâhil değilse, sadece men'kul ve gayri menkullerin gelirleriyle ilgilenmiş, bu geliri tev-
lideden sermayenin şu veya bu şekilde kıymet tezayüdü veya kıymet tenezzülü üzerinde durma
mıştır. 

Ancak, bu demek değildir ki, mezkûr gelir membamdan zarar olmasın, masrafların hasılatın 
fevkinde olma-sı takdirinde bu membada da zarar tailıassul edebilir. 

Bu hususları belirtmek üzere madde sonuna gereken hüküm ilâve edilmiştir. 
Madde 34. — Tasarının bu maddesiyle, kanunun, yıllık beyannamenin şekil ve muhtevasını 

tâyin eden 76 nci maddesi hükmü tadil olunmuştur. 
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Maddenin A ve B fıkralarında yapılan tadilât.şekli mahiyette ve hükme vuzuh, vermeye matuf

tur. 
Gider bildirimi ile alâkalı C fıkrasında, umumiyetle mükelleflerin müşterek masrafları meya-

nmda yer aldığından ve gelirin masraf mahallini tâyininde müşterek bir ölçü olarak kullanılabile
ceğinden (tahsil masrafları) ile alâkalı bir bent hükmü eklenmiştir. 

İşletme hesabı esasına göre ticari kazancını tesbit edenler, işletme hesabı hulâsasında mevcut 
malûmata uygun şekilde hareket ettiklerinden, ayrıca bir cetvele bu malûmata dercedip beyan
nameye raptetmelerinde, pratik bir fayda mevcut değildir. Buna muka'bil emtia üzerine iş yapan 
bu sınıf mükelleflerin emtia hesaplarının muvazenelerini beyannamelerine dercetmeleri gerçek ka
zançlarını tesbit yönünden daha faydalı görülmüştür. 

Yıllık beyannameye dâhil kazanç ve iratları üzerinden tevkif suretiyle ödenen vergiler, beyan
name üzerinden hesaplanan vergiden mahsubolunabilmekte ve hattâ kesilen vergi fazla ise, fazlası 
mükellefe iade olunmaktadır. 

Gerek mahsubun sıhhatini tahkik gerekse iade edilecek mebaliğin gerçek miktarını tâyin bakı
mından, bu vergilerin kim tarafından, ne zaman ve hangi vergi dairesine yatırıldığının bilinmesi 
zaruridir. Bu, halen, mükelleften ayrıca bilgi istemek suretiyle yapılmaktadır. Beyannameye bu ma
lûmatın âerci mükellefin ayrıca rahatsız edilmesini önliyecek ve bilhassa iadelerde zamandan tasar
ruf sağlanacaktır. 

Bu maddeye, aynı kanunun 43 ncü maddesinde yapılmış bulunan tadillerle alâkalı olarak, bir
li) fıkrası eklenmiştir. Bu fıkra ile beyannameye derci istenen malûmat, birden fazla yıllara sira
yet eden inşaat ve onarım işlerinin katî kâr ve zararlarının tesbiti bakımından lüzumlu ve fayda
lıdır, 

Madde sonuna, eklenen bir fıkra ile, ilk defa bayan esnasında Gelir Vergisine giren mükellefle
rin, beyanname tanziminde uğrryalbilecekleri zorlukların giderilmesi için idareye, mükellefler le
hine bâzı tasarruflarda bulunma imkânı verilmiştir. 

Madde 35. — Gelir Vergisi Kanununun 77 nci maddesi hükmü, vergi tarhına yetkili daireyi 
tâyin eden 93 ncü madde hükmü ile mütenazır bir hale konulmuş ve ayrıca dar mükellefiyette yıl
lık gelir beyannamesinin verileceği vergi dairesi tâyin olunmuştur. 

Halen yıllık gelir beyannameleri, mükellefiyetin kalkması halleri hariç, 1 - 31 Mart içinde vergi 
dairesine tevdi olunabilir. Kurumlar Vergisinde, hesap dönemini takibeden 4 ay içinde beyanname 
tevdii mümkün olduğuna göre, Gelir Vergisi beyannamesinin 1 Ocak - 31 Mart tarihine kadar 
tevdii imkân dâhilinde bulunmalı, böylece bâzı zaruri sebeplerle daha önce beyannamesini vermek 
istiyenlere bu imkân sağlanmıştır. 

Maddenin ilk fıkrası bu maksadı tedvin edecek tarzda değiştirilmiştir. 
Madde 36. — Bu tasarı ile kaldırılmış olan kanunun 79 ncu maddesinin 4 numaralı bendinin 

muhafazası zaruri görüldüğünden, mezkûr hüküm bu maddeye nakledilmiş bulunmaktadır. 
Madde 37. — Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkif edecekleri ve üzerinden tevkifat yapa

cak kazançları gösterir 80 nci maddesinde yapılan tadille, vergi kesecekler daha vazıh olarak be
lirtilmiş ve gerçek gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iratları sahipleri de, masrafla
rının gerçekleştiğini teshit zarureti sebebiyle bu mecburiyete tâbi tutulmuş, ayrıca 43 ncü madde 
yapılan tadille alâkalı izahlarımızda belirtilen sebeplerle, bu madde, şümulüne giren kazançlar 
içinde kaynakta vergi tevljifatı esası kabul edilmiştir. 

Maddenin sonuna eklenen fıkra ile, yergi tevkif atı müessesesinin işleyişinde de gerçek kazanç 
esasına uyulması sağlanmıştır. 

Madde 38. — Ücretlerde yıllık beyanname verilmesini zaruri kılan haller kanunun 81 nci 
maddesinde iki fıkra halinde zikredilmiştir. Halbuki tatbikatta o neviden ücret ödemeleri yapıl
maktadır ki, bunların götürü usulde teklifleri muvafık olmadığı gibi vergilerinin tevkif suretiyle 
alınması da mümkün bulunmamaktadır. 

Hususiyet arz eden bu ahval için her defasında kanun yoluna gidebilmekten ise, Maliye Ba-
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kanlığına, bu gibi alhvalde yıllı'k beyana davet yetkisi tanınması pratik bir hal çaresi olarak 
mütalâa edilmiştir. 

Madde 39. — Menkul sermaye iratlarında vergi tevkif atını tâyin eden kanunun 82 nci mad
desi hükmüne göre, sermaye şirketleriyle sermaye üzerinden kazanç dağıtan'kooperatif şirketler, 
safi kazançlarından Kurumlar Vergisi çıktıktan sonra kalan kâr kısmı üzerinden Gelir Vergisi 
kesmeye mecburdurlar. 

Vergi kesilmesi için sözü edilen kâr kısmının ortaklara dağıtılıp dağıtılmaması üzerinde durul-
madığı gibi bu kârların hakiki veya hükmi şahıslara - hattâ vergiden muaf olsalar bile - taallûku 
üzerinde de durulmamaktadır. 

Diğer taraftan, ödeme sırasında tevkifata tabi diğer nevi menkul sermaye iratlarında da 
- tahvilât faizleri, mevduat faizleri, âdi komandit şirketlerde komanditlerin kâr hisseleri gibi -
istihkak sahibinin hakiki veya hükmi şahıs olması veya bu vergiye tâbi bulunup bulunmaması 
vergi tevkifatma müessir değildir. 

Bu durum, gerçekten Gelir Vergisi mükellefi olmıyan kimselerden Gelir Vergisi alınması neti
cesini tevlidetmektedir. 

Hele, bu gibilerden Kurumlar Vergisi gibi bir verginin mükellefi olmıyanların, tevkif suretiyle 
alınan bu vergiyi mahsup imkânları da mevcudolmadığmdan, nevanma, Gelir Vergisinin mükellef 
ve mevzuunu tâyin eden hükümleri hilâfına, bu verginin mükellefi durumuna düşmektedirler. 

Halbuki, menkul sermaye iratlarında, rradın tekevvünü sırasında tevkif edilen vergi, bu irat d> 
layısiyle, ileride vergi ödiyeceklerden bu vergilerine mahsuben alınmaktadır. 

Kanunun esaslarına aykırı şekilde tecelli eden bu durumun ıslahı düşüncesiyiedir ki, tadil olu
nan madde ile, prensibolarak, gerçek kişilere nakden veya hesaben ödenen iratlar ödeme sırasında 
Gelir Vergisi tevkifatma tâbi tutulmakta, şu kadar ki, şahıs ve aile hâkimiyetinde bulunan şirketlerin 
(şirket kazancı üzerinde ortakların tasarruf imkânları daima mevcudolmasma rağmen kârı tevzi et
memiş göstererek), ödemeleri gereken Gelir Vergisini asgari hadde tutmalarına imkân vermemek için 
şirket kazançlarından, gerçekten ortaklara tevzii kabil olan kısmı, Gelir Vergisi tevkifatma tâbi kılın
maktadır. 

Ancak, bu sonuncu halde, yani; sermaye şirketleri ile kazanç dağıtan kooperatif şirketlerin ka
zançları üzerinden tevkif at yapılırken, eskisinden tamamen farklı olarak gerçekten yapılan ve hiçbir 
zaman ortaklarının eline geçmiyecek olan masrafların, stopaj matrahının tenzili cihetine gidilmiş, 
ayrıca bu kazançlardan kesilen verginin, kazancın ortaklara tevzii sırasında kesilecek vergiden mah
subu sağlanmış, ortağın gerçek kişi olmadığı anlaşıldığı takdirde, evvelce kesilen verginin şirket^ 
iadesi derpiş olunmuştur. 

Madde 40. — Gelir Vergisi Kanununun yürürlükte bulunan 87 nci maddesi hükmüne göre, dar 
mükellefiyete tâbi kimselerden yıllık beyanname vermiyenler, aynı kanunun 66 ve 67 nci maddele
rinde yer alan kazançları için, münferit beyanname vermek suretiyle vergilerini ödemektedirler. 

Diğer taraftan, aynı mükelleflerin, ücretleri, serbest meslek kazançları ve menkul sermaye irat
ları da yıllık beyana tâbi değildir. Filhakika bu kazanç ve iratlardan bir kısmının vergisi tevkif su
retiyle alınmaktadır ve bu suretle alman vergi ile iktifa edilmesi kâfi görülmüştür denilebilirse de, 
mezkûr kazanç ve iratların tamamı tevkifata tâbi olmadığından, bu gibi kazanç ve iratları sağlıyan-
larm, bu kazanç ve iratlarından ne suretle vergi ödiyecekleri kanunda belirtilmediğinden, tereddüt- -
ler hâsıl olmaktadır. 

Eğer bu kazanç ve iratlardan tevkif suretiyle vergi alınmamış ise, bunların, münferit beyanname 
ile bildirilerek vergilerinin ödenmesi tabiîdir. Tadilâtla bu sağlanmış bulunmaktadır. 

Madde 41. — Gelir Vergisi Kanununun 91 n3İ maddesinde, gelirin vergilendirilmesinde, bu ka
nuna bağlı cetveller nazara alınacağı hükme bağlanmıştır. Cetvellerin ilki, yıll.k vo münferit beyan
name ile bildirilen gelirle yıllık ücret ödemelerine diğerleri ise sırasiylev aylık, haftalık ve gündelik 
ücret ödemelerine taallûk etmektedir. 

Ancak kanunda yıllık, aylık, haftalık ve gündelik ücretlerden neyin kast olunduğu açıklanmadı-
y-mdan, cetvelleri uygulamada tereddütler hâsıl olmakta ve yanlışlıklar yapılmaktadır. 
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Keza, aynı maddede, muhtelif ücret ödemelerinden bahsolunmakta, fakat bunun ifade ettiği mâna 

tasrih olunmadığından çeşitli tatbikata sebebiyet verilmektedir. 
Bütün bu mahzurların izalesi maksadiyle, 91 nci madde sonuna, bâzı hükümler eklenmiş bulun

maktadır. 
Madde 42. — Kanunun 92 nci maddesinde yapılan değişiklik, birden fazla yıllara sâri inşaat ve 

onarım işleriyle alâkalı ödemelerden kesilecek verginin nispetini tâyinden ibarettir. Bu sonuncu 
ödemelerden kesilecek verginin nispeti bu gibi işlerden sağlanabilecek ortalama kazanç miktarı na
zara alınmak suretiyle % 3 olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 43. — Kanunun 93 ncü maddesinde yapılan tadil, türlü usulde vergiye tâbi olanların 
vergilerinin tarha salahiyetli vergi dairesini tâyin bakımındandır. 

Filhakika, bu gibi mükellefler umumiyetle işlerini gezici olarak ve yurdun muhtelif yerlerinde 
icra etmekte ve bâzı ahvalde, ikametgâhları ile alâka ve irtibatları hemen hemen kaybolmuş vaziyettedir. 

Bu durum, kendilerinin vergi dışı kalmalarını veya vergi tarh hususunda, vergi dairelerinin 
hataya düşmelerini mucibolmaktadır. 

Maddelerin değişik şekli, bu gibilerin vergileri ikametgâhları mahallindeki vergi dairesince tarh 
edilmemişse, faaliyette bulundukları mahal vergi dairelerince tarhına imkân vermektedir. 

Madde 44. — Tasarının bu maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesi daha vazıh 
hale konulmuş, aile reisi beyanları ile dar mükellefiyette vergiye kimin muhatabolunacağı sarahatle 
gösterilmiştir. 

Madde 45. — Mer'i hükümlere göre, götürü usulde vergilendirilen ücretlerin vergilendirme dö
nemi, bütçe yılmm altışar aylık devreleridir. Yılın bu şekilde ikiye tefriki suretiyle vergilendirme 
döneminin tâyin edilmiş bulunması, yıldan az veya dönemler içinde işe başlıyanlarm vergi matrah
larını tâyinde ve en az geçim indiriminin tatbikinde geniş mikyasta ihtilâflara ve karşılıklara se
bebiyet vermektedir. 

Bu bakımdan, vergilendirme döneminin bütçe yılının tamamma sâri olarak tâyini, yıllık beyan
nameye bu gibi ücretlerin ithali halinde, mezkûr ücretlerin, hangi takvim yılmm geliri addedilece
ğinin tasrihi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 46. — Beyannamelerin, başka vergi daireleri vasıtasiyle gönderilmesi, tatbikatta, bâzı 
karşılıklara ve mükelleflerin mağduriyetlerine hebebiyet vermektedir. 

Kaldıki, beyannamelerin, posta ile gönderilmesi imkânı da mevcudolduğuna nazaran, bu usulü 
muhafazada bir fayda da mevcut değildir. 

Bu bakımdan, bu usule imkân veren hükümler, 96 nci maddeden çıkarılmıştır. 
Götürü usulde tesbit olunacak ücretlerde vergilendirme dönemi, bundan evvelki maddede izah 

olunan sebeplerle, bütçe y_lı olarak tadil edildiğinden, bu kabîl ücretlerin vergilerine ait tarh za
manını da buna göre değiştirmek gerektir. 

Maddenin 3 numaralı fıkrası, iltibaslara sebebiyet verdiğinden, daha vazıh hale konulmuş ve 
götürü usulde vergilendirileceklerin vergilerini, karnelerini ibraz ederek tarh ettirecekleri hususu, 
ayrıca hükme bağlanmıştır. 

Madde 47. — Bu madde ile kanunun 97 nci maddesinde yapılan değişikliklerden, götürü üc
retlere taallûk eden kısmı, bundan evvelki maddelerde yapılan tadillerle alâkalıdır. 

Diğer taraftan, yürürlükteki madde hükmüne göre, kazançları götürü usulde tesbit edilenler
den, vergilendirme döneminden noksan bir müddetle çalışanların vergilerinin, sanki aylık esasın
da sal nacağı gibi bir mâna çıkmaktadır. Aslında bu hükmün götürü matrahların yıllık takdir 
edilmesi sebebiyle, bir yıldan az çalışanlardan, çalışılan süreye ait vergi matrahlarının nasıl he
saplanacağına taallûk etmesi lâzımgelir. 

Tadilât ile, madde hükmü, maksada uygun hale ifrağ edilmiştir. 
Madde 48. — Gelir Vergisi Kanununda, gerçek hasılatlarını tesbitteki müşküller sebebiyle, 

tamamen mükelleflerin hüsnüniyetine terk edilen bir sahada, idare lehine mukabil bir tedbir ola
rak yer alan müesseselerden birisi, hükümleri 48 nci maddede belirtilen (ortalama kâr haddi esa
sını) müessesesidir. ' 
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Ancak madde hükmü, noksan ve vuzuhsuz olduğu için beklenen neticeyi vermemektedir. 
Bir kere, hasılat tesbitindeki müşkülât, sadece perakendecilere inhisar etmemekte, imalâtçı

lardan ve taşıma işleriyle iştigal edenlerde de aynı zorluklar mevcut bulunmaktadır. 
Diğer taraftan, gerek ortalama kâr hadderini tesbit edecekleri gerekse tesbit olunan bu had

lere göre beyanların sıhhat ve derecesini kontroi vazifesini yapacakların tutumlarına tâyin eyli-
yeeek hükümler noksan bulunduğundan, tatbikatta madde hükmü çeşitli şekillerde anlaşılarak 
yürütülmektedir. 

Bu sebep ve mülâhazalarla 98 nci madde hükmü tasarıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 49. — Kanunun, 98 nci maddesi gibi bir emniyet maddesi olan 99 ncu maddesinde ya

pılan tadilât, hükme vuzuh vermek ve bâzı nokssan görülen taraflarını ikmalden ibarettir. 
Madde 50. — Tasarının bu maddesiyle kanunun 101 nci maddesinde yapılmış olan tadilât; ta

sarının, 44, 45 ve 46 nci madeleriyle götürü usulde tesbit olunan ücretlerin vergilendirilme döne
mi, tarh zamanı ve matrah te&biti ile alâkalı hükümlerinde yapılmış olan değişikliklerle alâkalıdır. 

Madde 51. — Kanunun, yürürlükteki 104 ncü maddesi hükmüne göre, yıllık beyannamede gös
terilen kazanç ve iratlar üzerinden evvelce kesilmiş bulunan Gelir vergilerinin, beyanname üze
rinden hasaplanan Gelir Vergisinden mahsubu cihetine gidilebilmek için, vergi tevkifatmm beyan
namenin taallûk ettiği yıl içinde yapılmış olması şarttır. Vergi, daha evvelki yıllarda, kesilmiş ve fa
kat üzerinden vergi kesilen kazanç ve irat mükellefe daha sonraki yıllarda intikal etmişse, bu 
mahsup imkânı, mükellef için, zail olmaktadır. 

Bu suretle zuhur eden neticeyi, vergi tevkifatı müessesesinin ihdası sebepleriyle teklif etmek 
imkânsızdır. Bidayette ileride katı mahiyette tesbit edilecek miktara mahsuben alman bir vergide, 
bu mahsup imkânın bertaraf edilmesi, bariz bir vergi mükerrerliğine sebebiyet vermektedir. 

Yapılan tadille, bu mükerrerlik giderilmiş bulunmaktadır. 
Madde 52. — Tasarı gerekçesinin umumi izahat kısmında, esnaf muaflığının kaldırılmasını 

zaruri kılan sebepler etraflıca açıklanmış, muafiyetin pek mahdut sahada tatbikine devam edil
mekle beraber, diğer büyük kısmın, Gelir Vergisi bünyesi içine alınması, ancak bu zümrenin de 
bir kısmının gerçek, diğerlerinin götürü usulde teklifi gerektiği izah olunmuştur. 

Muafiyetleri devam edecek ticaret ve sanat erbabının mahiyeti, tasarının 3 ncü maddesine ait 
gerekçe kısmında belirtilmiştir. 

Tasarının bu maddesi ile ticari kazançların tesbiti usulüne (bilanço ve işletme hesabı esas
larına) bir yenisi ilâve edilmektedir. Bu götürü usuldür, 

Filhakika, Gelir Vergisi sistemimizde, kazanç ve iratların gerçek ve safi değerleri üzerinden 
vergilendirilmesi bir prensibolarak kabul edilmiş bulunmakla beraber, istisnai ahvalde ve şüphe
siz kaçınılmaz sebep ve zaruret tahdmda, bu prensipten ayrılmak zaruretinde kalmılmıştır. 

Nitekim, bâzı nevi serbest meslek kazançları ve ücretler için halen bu esas caridir. 
Tasarının bu maddesiyle, cari bu usule, gelir unsurlarından bir yenisi (ticari kazançlar) da 

ithal edilmektedir. 
Ticari kazancın tesbit usulleri Gelir Vergisi Kanununun 3 ncü kısım birinci bölümünde yer 

almıştır. 
Götürü usule ait hükümlerinde bu bölümü ve 44 cü maddeyi takiben ve yeni madde numa

rası ihdas etmemek amaciyle 44/A, 44/B, 44/C, 44,/D, 44/E ve 44/F olarak altı madde kanuna 
eklenmiştir. 

Bu maddelerden ilkinde, ticari kazançlarda, götürü usulün esası tâyin olunmaktadır. 
Bu madde hükmüne göre, götürü ticari kazançlarda, götürü ücretler ve serbest meslek kazanç

larında olduğu gibi il takdir komisyonları tarafından, Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak iş 
nevileri nazara alınmak suretiyle ve ilçeler itibariyle, ayrı ayrı üçer derece üzerinden tesbit 
olunacaktır. 

Aynı maddeye göre, ticaret ve sanat işleriyle iştigal edenlerin bu kazançlarının, götürü usul
de tesbit edilebilmesi için mütaakıp 44/B ve 44/0 maddelerinde yazılı şartları topluca haiz ol
maları îâzımgelir. 
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Ayrıca bu şartları haiz olanlar bile 44/F maddesinde yazılı olanlar, kazançlarını gerçek usul

lerde tesbit zaruretindedirler. 
Bunların bir kısmı esasen bu gün dahi esnaf muafiyetinden istifade etmiyen ve kazançlarım 

gerçek usullerde tesbit edegelen kimselerdir. (Kolektif şirket ortakları, komandit şirketlerin ko
mandite ortakları, ikrazat işleriyle uğraşanlar gibi) yeni hükümde bu sayılanlara ilâveten sar
raflar, Gelir Vergisine tâbi mütaahhitlerden iş alan taşronlar, sigorta prodüktörleri, ilân ve 
reklâmcılık işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler ayrıca zikredilmiştir. 

Filhakika, bu zümre mükellefler, işlerinin mahiyet icabı gerçek usulde kazançlarını tesbit 
edebilecek seviyede ve bu usulün gerektirdiği birçok kayıtları fiilen tutmakta' olan kimselerdir. 

Götürü usule tâbi olacaklar, esnaf muaflığında olduğu gibi umumi ve yapılan işlerin mahiye
tine göre değişen özel şartlar derpiş edilmek suretiyle tâyin ve tesbit olunmuşlardır. 

Bu arada, esnaf muaflığının mer'i bulunduğu devrede müşahede ve tesbit edilen bâzı aksaklık
lar, bu vesile ile giderilmiştir. 

özel şartlarda zikrolunan alım - satım ve ücret ölçüleri, yıllık 2 000 - 2 500 lira civarında safi 
kâr tevlidedebilecek hadlerde tutulmuş, bu miktarlar civarındaki kazanç sahiplerinin götürü 
usulde teklifleri uygun görülmüştür. 

Bir kere gerçek usulde teklife tâbi tutulmuş olanların (ister kendi talep, isterse ölçüleri kay
betmeleri sebebiyle olsun) artık aynı işe devam ettikleri müddetçe götürü usulden faydalandırıl-
nramaları işin mahiyetine uygun mütalâa edilmitir. 

Madde 53. — îş yeri veya mesken olarak kullanılan binaların gayrisafi iratları bilhassa, 
umumi tahrirleri uzun fasılalardan sonra tekrar edilmesi sebebiyle (iratların, takdir tarihin
deki rayice göre tesbit edilmiş bulunması sebebiyle), büyük ölçüde farklılıklar göstermektedir. 

Vereyi kanunlarında, .»avrisâfi iradın karine vreya ölçü olarak ele alındığı ahvalde, bu farklılığın, 
göz önünde tutulması tabiîdir. Nitekim Gelir Vergisi Kanununda da, bu yolda hareket edilmiş ve 
geçici 6 nci maddesinde kanunun 10 ve 57 nci maddelerinde sözü edilen gayrisafi iratların, takdir ta
rihine göre, muayyen emsaller tatbik edilerek kullanılacağı hükme bağlanmıştır. 

Ancak, bu yeknasaklığı sağlamaya matuf geçici madde hükmü, uygulanacak emsallerin süre
sini, Millî Korunma Kanununun kiralar üzerine koyduğu takyitlerin kaldırıldığı tarihi takibeden 
ikinci vılın sonu olarak takyidetmiştir. 

Millî Karanma Kanunu hükümleri kaldırılsa dahi, yeni umumi bir tahrire gidilmedikçe iratlar 
arasında tam bir tevazün hâsıl olamıyaeağma göre, madde hükmünün, yeni umumi tahrir esas alı
narak tedvini maksada daha uygun düşecektir. 

Kaldı ki. 6570 savılı Kanunun 17 nci maddesi ile Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesi hük
mü kaldırılmış ve kiralar yeni takyitlere bağlanmış olmasına ramnen Millî Korunma Kanunu ile mü
esses takvitler kaldırıldığı mülâhazasiyle mevzuubahis geçici madde hükmünün yürürlükten kalktığı 
iddi alanda dermevan edilmeye başlanmıştır. Tadil hükmünün kabulü ile mezuubahis tereddütler 
de izale edilmiş olacaktır. 

Madde 54. — Gelir Vergisi Kanununun esnaf muaflığı ile alâkalı hükümleri gerekçenin umumi 
izahat kısmında belirtilen sebeplerle kaldırılmıştır. 

Tasarının bu maddesi ile kaldırılan diğer hükümlere ve kaldırılma sebeplerine gelince: 
1. (Madde 25/5) 25 nci maddenin 5 numaralı fıkrasivle özel kanunlarla kurulan komisyonların 

memur olmıyan üyelerine yapılan ödemeler, A^ergiden müstesna tutulmuştur. 
Tatbikatta, bu komisyonların nelerden ibaret olduğu birtakım ihtilâflara yol açtığı gibi, ücret 

sektörü içinde böyle bir istisnanın vaz'mı zaruri kılan sebeplerde istisnai haklı kılacak mahiyette 
görülmemiştir. 

2. (Madde 79) Gelir Vergisi Kanununun bu maddesi toplanamıyacak aile gelirlerine taalûk 
etmektedir. '•? «>* *" 

Aile gelirinin, o geliri tevlideden malların iktisap tarihlerine ve iktisap şekline göre parçalanarak 
bir kısmının aile reisi beyannamesine ithali, diğerlerinin müstakilen teklif altına alınması, bu mües-
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sesenin vaz'ı sebeplerine aykırılık teşkil ettği karar, mükelleflere, bu yoldan tahmil olunan külfet
ler bakımından da bir takım mahzurları mevcut bulunmaktadır. 

Bilfarz, eşin, babasından irsen intikal etmiş ve evlilik sırasında iktisabeylemiş bulunduğu çeşitli 
gayrimenkulleri mevcutsa, bunların bir kısmını şahsan vereceği beyannameye, değerlerini aile reisi 
tarafından verilecek beyannameye derceylemesi ve eğer istisnalardan faydalanmakta ise, bu gelir
lerin toplamını nazara alarak durumunu tâyin etmesi lâzımgelmektedir ki, bunun tatbikmdeki zorluk 
aşikârdır. 

Bütün bu mahzurlarına binaen, bu maddenin son fıkrası hariç (bu fıkra 78 nci maddenin so
nuna eklenmiştir.) diğer hükümleri yürürlükten ^kaldırılmıştır. 

3. (Madde 107) Kanunun bu maddesi ile Bina ve Arazi vergilerinin Gelir Vergisinden mahsu
bu esası kabul edilmiştir. 

Bina ve Arazi vergileri, ayna bağlı reel bir vergi olduğu halde, Gelir Vergisi şahsi bir vergidir. 
Karakteri tamamen yekdiğerinden farklı bu iki verginin yekdiğerinden mahsubu, vergi anlayışı
na uygun değildir. 

Yabancı memleket tatbikatında da duranı böyle olduğu gibi Gelir Vergisi Kanunumuzun ana 
mahsup maddelerinde de (104 ve 105 maddeleri) konu bu şekilde anlaşılmıştır. 

Kaldı ki, Bina ve Arazi vergilerinin Gelir vergilerinden mahsubu için dermeyan olunan, kıs
men ikisinin de irada müteveccih bir vergi oirnrsı iddiası, fiilen vâki da değildir. Zira, Bina ve 
Arazi vergileri yıllarca evvel, muayyen komisyonlar tarafından takdir olunan kıymet ve iratlar 
üzerinden alınmaktadır. Her geçen yıl verginin matrahının, gerçeklerle tamamen alâkası kesil
mekte ve bu sebepledir ki, verginin bina ve arazinin gelirleriyle olan irtibatı zail olmaktadır. 

Keza bu verginin mahsubu, tatbikatta içinden çıkılmaz ihtilâflara ve tereddütlere sebebiyet 
vermekte hesap zorlukları, beyanname tanziminde müşküller doğurmaktadır. 

Nihayet aynı bir karekteri haiz olan Bina ve Araızi vergilerinin, bu kabil diğer vergiler 'gibi 
gelirin tesbitinde, masraf olarak mütalâa edilmesi Gelir Vergisinin, kazançların tesbitindeki pren
sip ve esaslarına da uygun düşmektedir. 

4. Geçici madde 7, Gelir Vergisi Kanununun bu maddesi bu kanun içinde kiranın ölçü olarak 
kullanıldığı - Esnaf muaflığmd-ı iş yeri kirası ölçüsü gibi - devrede kabili tatbik bir hükmü ihti
va etmektedir. îş yerleâ kiralarının ölçü olarak kullanılmasından 6582 sayılı Kanunla sarfınazar 
edilmiş bulunduğundan, bu kanunu-ı kabvJ tarihinden itibaren mezkûr hükmün esasen tatbik ye
ri kalmamıştır. 

5. 5820 sayılı Kanun: 
Bu :kanun, 152 liraya kadarki emekli, dul ve yetim aylıklarının 75 lirasının Gelir Vergisinden 

istisnasını sağlıyan hükümleri ihtiva eder. 
Bu kanun tasarısının 6 ncı maddesiyle bu kabil aylıklar için daha şümullü bir istisna kabul 

edildiğinden sözü edilen kanunun tatbik yeri kalmamaktadır. 
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HÜKÜMETTİN TEKLİFİ 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bâzı mad
de ve fıkralarının değiştirilmesi ve bu kanuna 

bâzı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 7 nci maddesinin 1 numaralı bendi 
ile sonuncu fıkrası aşağıdaki şekillerde değiş
tirilmiştir. 

1. Ticari kazançlarda; Kazanç sahibinin 
Türkiye'de bulunması, Türkiye'de bulunmadığı 
hallerde Türkiye'de iş yerinin olması veya dai
mî temsilci bulundurması ve kazancın bu yer
lerde veya bu temsilci vasıtasiyie yapılan işler
den doğması (bu şartları haiz olsalar dahi iş 
merkezi Türkiye'de bulunmıyanlardan mer
kezleri hesabına ihracedilmek üzere Türkiye'de 
satiinaldıkları veya imal ettikleri malları Tür
kiye'de satmaksızm, yabancı memleketlere gön
derenlerin bu işlerden doğan kazançları Tür
kiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya sa
tıcının Türkiye'de olması veya satış akdinin 
Türkiye'de inikadeylem esidir. İş merkezinden 
maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil 
toplandığı ve idare edildiği merkezdir) 

Bu maddenin 2 nci, 3 ncü ve G seı bentle
rinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, 
ödemenin Türkiye'de yapılması veya ödeme 
yabacı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de bir 
mükellefin veya müessesenin hesaplarına inti
kal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır. 

MADDE 2. — Aynı kanunun 8 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

îş ve daimi temsilci 

Madde 8. — 7 nci maddenin 1 numaralı ben
dinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hü
kümlerine göre tâyin olunur. 

Aynı maddede yazılı daimî temsilci, bir 
hizmet veya vekâlet akdi ile temsil edilene 
bağlı olup onun nam ve hesabına muayyen veya 
gayrimuayyen bir müddetle veya mütaaddit ti
cari muameleler ifasına yetkili bulunan kim-
vsedir. 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar 
aranmaksızın temsil edilenin daimî temsilcisi sa
yılırlar. 

1. Ticari mümessiller, ticaret vekilleri ve 
tüccar memurları ile * Ticaret Kanununun hü
kümlerine göre acenta durumunda bulunanlar; 

2. Giderleri devamlı olarak kısmen veya ta
mamen tesil edilen tarafından ödenenler; 

3. Mağaza veya depolarında temsil edilen 
hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere 
devemlı olarak mal bulunduranlar. 

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

MADDE o. — Aynı ikanunurı 9 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergiden muaf esnaf 

Madde 9. — Ticaret ve sanat erbabından 
aşağıda yazılı şekil ve suretlerle çalışanların bu 
işlerinden doğan kazançları. Gelir Vergisinden 
müstesnadır: ^ 

1. Elde, sırtta, başta, el arabası veya hay
vanla taşımak suretiyle köylerde, mahalle ara
larında ve pazarlarda dolaşarak yenilecek, içi
lecek, yakılacak, zat ihtiyaçlarından veya ev
lerde kullanılacak madde ve malzemeleri satan
larla aynı suretle gazete, mecmua, kitap, piyan
go bileti, kartpostal, zarf, mektup ikağıdı, ço
cuk: oyuncakları satanlar; 

2. Bir iş yeri açmaksızın geçici olarak çalı
şan hallaçlar, kalaycılar, lehimciler, musluk ta
mircileri, çilingirler, kundura boyacıları, ber
berler, nalbantlar, fotorafçılar, odun ve kö
mür kıranlar, çamaşır yıkayıcılar, hamallar; 

3. Gezici olarak vetya bir iş yeri açmak su
retiyle köylerle yenilecek, içilecek, giyilecek, 
yakılacak, zat ihtiyaçlarından, evlerde ve tarım 
işlerinde kullanılacak madde ve malzemeleri pa-
rekende olarak müstehliklere satanlarla aynı 
suretle nalbantlık, marangozluk, dülgerlik, doğ
ramacılık, bıçkıeılık, terzilik, berberlik ve ben
zeri küçük sanat işleriyle iştigal edenler; 

4. Hayvanla veya bir adet hayvan araba-
siyle nakliyecilik yapanlarla 50 rüsum tonilâ
toya (50 rüsum tonilâto dâhil) kadar nehir, göl 
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ve denizlerde ve su geçitlerinde makinasız 
veya motorsuz taşıma vasıtası işletenler; 

5. Tarım işlerinde kullandıkları hayvan, 
hayvan arabası, motor, traktör, gibi vasıtalar 
veya sandallarda nakliyeciliği itiyadetmeksizin 
ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan 
köylüler; 

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet 
kullanmamak kaydiyle oturdukları evlerde imal 
ettikleri havlu, örtü, çorap, mensucat, halı, ki
lim, dokuma, örgü, dantelâ, nakış işlerini ve ha
sır, sepet, ip ve urganları satanlar; 

7. Yukarıki 1 - 6 numaralı fıkralarda sözü 
edilen işlere benzerlik arz ettiği Maliye Bakan
lığınca kabul ve ilân olunan ticaret ve sanat iş
leriyle iştigal edenler. 

Diğer bir ticari ve sınai kazancı dolayısiyle 
gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi bulunanlar, 
yukarıki istisnalardan faydalanamazlar. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 18 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Serbest meslek kazançlardan istisna 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, 
ressam, ve bestekârların; kitap, resim, heykel ve 
nota halindeki eserlerini satmak veya bu eserler 
üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik ' et
mek veya kiralamak suretiyle, bir takvim yılı 
için elde ettikleri safi kazanç ve iratların 5 000 
lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra, teşhir gibi su
retlerle değerlendirilmesi karşılığında «İman 
bedel ve ücretler istisnaya dâhildir.) 

MADDE 5. — Aynı kanunun 22 nci madde
sinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Bu istisnanın, diğer kazanç ve iratları dola
yısiyle gerçek gelirlerini yıllık beyanname ile 
bildirmek mecburiyetinde olan mükelleflerle 
gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olan 
kimselerin iratlarına şümulü yoktur. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 24 neü madde
sinin 6247 sayılı Kanunla değişik bir numaralı 
fıkrasının (c) bendinin parantez içindeki hük
mü kaldırılmış, bu bentten sonraya aşağıdaki 
(D) bendi eklenmiştir : 

D) Çeşitli kanunlara göre bağlanmış olan 
emekli, âdi malûllük, vazife malûllüğü (Harb 

j malûllüğü ve son hizmet zamları dâhil), dul ve 
yetim aylıklarının 400 lirası; 

MADDE 7. — Aynı kanunun 24 ncü madde
sinin 6582 sayılı Kanunla değişik 5 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

j 5. Ticari ve sınai kazançları vergiden müs
tesna bulunanların bu işlerinde çalıştırılanların, 
mahalle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, 
korucu, imam, bekçi ve benzeri müstahdemle
rin ücretleri; 

MADDE 8. — Aynı kanunun 25 nci madde
sinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

4. özel kanunlarına göre verilen yakacak 
zamları. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 26 nci madde
sinin 1 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir : 

1. ölüm sakatlık, hastalık ve işsizlik se
bepleri ile kanun, tüzük, mukavelename veya 
ilâma müsteniden ödenen tazminatlar ve yapı
lan yardımlar; 

7. îşten çıkma tazminatları (îş veren îş 
Kanununa tâbi olsun veya olmasın, îş Kanunun
da yazılı haller aşıldığı takdirde, aşan tazmi
nat kısmı vergiye tâbidir.) 

MADDE 10. — Aynı kanunun 27 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

I Vatan hizmetleri yardımlarında 

Madde 27. — Aşağıdaki yazılı vatan hiz-
I metleri yardımları Gelir Vergisinden müstesna

dır: 
1. Harb malûllüğü zamları; 
2. Harb malûllerine ve şehit, dul ve yetim

lerine verilen tekel bey'iyeleri; 
3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit dul 

ve yetimi sıfatiyle yapılan bilûmum ödemeler 
I (Bu hükmün tatbikinde hususi kanunlarına gö 
I re kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harb, is-
I yan, eşkiya, kaçakçı takip ve müsademesi, sa-
I nıkların ve mahkûmların takibi, manevra, talim 
I ve tatbikat esnasında görev başında veya gö-
I revden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.); 
I 4. Vatan hizmetleri tertibinden bağlanan 
I aylıklar ile ödenen mükâfatlar. 

I MADDE 11. — Aynı kanunun 29 ncu mad-
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desinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

3. öğrencilere tatbikat dolay isiyle öğretim 
müesseseleri veya tahsil masraflarını deruhde 
edenler tarafından verilen paralar. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 30 ncu mad
desinin 1 ve 2 numaralı fıkraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir : 

Teşvik ikramiye ve mükâfatlan 

Madde 30. — Teşvik gayesiyle verilen aşa
ğıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar Gelir Ver
gisinden müstesnadır : 

1. îlmî, fenni, güzel sanatları, tarımı, hay
van yetiştirilmesini teşvik maksadiyle verilen 
ikramiye ve mükâfatlar; 

2. Subay, astsubay ve erlere (Kıt'a onbaşı 
ve çavuşları dâhil) ve ordu hizmetinde bulu
nan sivil makinistlere, uçuş, dalış hizmetleri do-
layısiyle verilen gündelikler, ikramiyeler ve 
zamlar; 

MADDE 13. — Aynı kanunun 38 nei madde
sinin son fıkrası aşağıdaki şekillerde değiştiril
miştir. 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümle
rine ve gerçek (bilanço veya işletme hesabı esa
sı) veya götürü usullere göre tesbit olunur. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 40 ncı madde
sinin birinci fıkrası sonuna parentez içinde aşağı
daki hüküm eklenmiştir. 

(Elde edilen hâsılat, tahsil olunan veya ala
cak olarak tahakkuk eden; giderler ise, tediye 
olunan veya borçlanılan meblâğları ifade eder.) 

MADDE 15. — Aynı kanunun 41 nci madde
sinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ay
rılan amortismanlar (işletmede kullanılan ve de
ğeri 500 liraya kadar olan alât ve demirbaşlarla 
peştemallıklar amortismana tâbi tutulmıyarak 
doğrudan doğruya gider kaydolunabilir,). 

MADDE 16. — Aynı kanunun 43 ncü madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat 
ve onarma işleri 

Madde 43. —- Birden fazla takvim yılma si

rayet eden inşaat ve onarma işlerinin kâr ve za
rarı, aşağıdaki yazılı usullerden birisine göre tes
pit edilir. Mükellefler işin hitamında bu usuller
den birisini seçmekle serbestirler. (Bu gibi işle 
rin mukavelenameye bağlı olarak yapılması ha 
linde kâr ve zarar, münhasıran bir numaralı bent-
de yazılı usule göre tesbit olunur.), 

1. Kâr ve zarar, işin ikmal edildiği sene ka
tı olarak tesbit edilir ve tamamı o yılın geliri sa
yılarak mezkûr yılın beyannamesinde gösterilir. 

2. Kâr veya zarar, işin ikmal edildiği sene 
katı olarak tesbit edilir ve işin devam ettiği yıl
lar zarfında, bu işe aidolmak üzere, yapılan işçi
lik ve malzeme sarfiyatının tutarları nispetinde 
0 senelere dağıtılır ve o yılların kazancı olarak 
vergilendirilir. Evvelce başka işler dolayısiyle be 
yanname verilmiş ise, bu beyannamelerde göste
rilmiş bulunan kâr veya zararlar bu dağıtıma gö
re düzeltilir. İkmal ve reddedilecek vergilerin 
hesabında, tevkif voliyle ödenmiş olan vergiler ay
rıca nazara alınır. Bu bent hükmünün tatbikin
de zamanaşımı, işin ikmal edildiği yılı takib-
eden yıldan itibaren işlemeye başlar. 

îki numaralı bent hükmünü kabul edenler, 
her inşaat ve onarım işinin hâsılat ve giderlerini 
ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları def
terlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzen-
liyeeekleri beyannameleri, işlerin ikmal edildiği 
takvim yılını takibeden yılın Mart ayında ver
meye mecburdurlar. 

Yıl içerisinde birden fazla inşaat ve onarma 
işinin veya bu kabîl işlerin diğer işlerle birlikte 
yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel gi
derler, tahsilolunan istihkak bedellerinin birbi
rine olan nispeti veya tahsil olunan istihkak be 
deUerinin diğer işler satış tutarına olan nispeti 
dâhilinde, müştereken kullanılan tesisat, makina 
ve ulaştırma vasıtalarının amortismanları ise bu 
demirbaşların her işte çalıştırıldığı gün sayısın
ca bunlar arasında dağıtılır. 

MADDE 17. — Aynı kanunun 47 nci mad
desinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Emekli aidatı veya emekli aidatı kesilmi-
yen hallerde sosyal sigorta primleri (Emekli San
dığının ve Sosyal Sigorta Kurumunun Türkiye'
de olması şarttır.); 

MADDE 18. — Aynı kanunun 48 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1 : 181) ( S . Sayısı 



2İ — 
Götürü usul 

Madde 48. — Aşağıdaki yazılı hizmet erbabı
nın ücretleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre, götürü olarak tespit edilir : 

1. .Kazançları götürü olarak tespit edilen 
ticaret, .sanat ve serbest meslek eflbabı yanında 
çalışanlar; 

2. özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
3. özel inşaat sahiplerimin, ücretle çalıştır

dığı inşaat işçileri; 
4. Mahalle ve çarşı bekçileri; 
5. Gayrimenkul Sermaye iradı sahipleriyle 

serbest meslek eribaibından götürü gider usulünü 
kabul edenlerin yanında çalışanlar; 

6. Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olma
ması sebebiyle Maliye Bakanlığınca götürü ücret 
usulüne alınanlar. 

(MADDE 19. — Aynı kanunun 49 neu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Serbest meslek kazancının tarifi 

Madde 49. — Arızî veya devamlı her türlü 
serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar ser
best meslek kazancıdır. 

(Serbest meslek faaliyeti, iş verene hasre-
dilmeksizin kendi nam ve hesabına olmak üzere 
'yapılan ve daha ziyade şahsi mesaiye, ilmî veya 
meslekî bilgiye ihtisasa dayanan ve ticari 
mahiyette olmıyan işlerin ifasıdır. 

Tahkim işleri dölayısiyle hakemlere yapılan 
ödemeler serbest meslek kazancı sayılır. 

MADDE 20. — Aynı kanunun 50 ne i mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Serbest meslek erbabı 

Madde 50. — Serbest meslek faaliyetini mu
tat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek er
babıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında mes
lekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak 
uğraşılması bu vasfı değiştirmez. 

Bu maddenin uygulanmasında: 
1. Gümrük komisyoncuları, bilûmum borsa. 

ajan ve acentaları, noterler ve noterlik görevini 
ifa ile mükellef olanlar, 

2. 'Bizzat serbest meslek eılbabı tarifine gir
memekle beraber serbest meslek erbabını bir ara
ya getirerek teşkilât kurmak veya bunlara ser

maye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle 
serbest meslek kazancından hisse alanlar, 

Bu işleri dölayısiyle serbest meslek erbabı sa
yılırlar. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 51 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Serbest meslek kazancının tesbiti 

MADDE 22. — Aynı kanunun 52 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Giderler 

Madde 52. — Serbest meslek kazancının tes
pitinde aşağıda .yazılı giderler hâsılattan indi
rilir. 

il. Meslekî kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi için yapılan iş yeri kirası, aydınlat-

Madde 51. — Seıbe'st meslek kazancı, bir he
sap dönemi içinde meslekî faaliyet karşılığı ola
rak tahsil edilen para ve aynılar ve diğer suret
lerle temin olunan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatler (müşterilerden meslekî faaliyetle alâ
kalı masraflar karşılığı olarak alınan para ve 
ayınlar dâhil, vergi resim ve harçlar ile keşif, şa
hitlik, bilirkişilik ve akspertiz gübl hususlara sarf 
edilmek üzere alman ve bu hususlara sarf edilen 
para ve aymlar hariç) ile ödenen giderler ara
sındaki müpet farktır. 

Serbest meslek erbabı, meslekî kazançlarını 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tuttukları 
(Serbest meslek kazanç defteri) üzerinden, ser
best meslek erbabı olmıyan diğer serbest meslek 
kazancı sahipleri ise, aynı kanuna göre muhafa
zaya mecbur oldukları vesikalara müsteniden tes
pit ederler. (53 ncü madde hükmü mahfuzdur.) 

Alacağı temliki (temlikin ivazlı olup olma
dığına bakılmaz, ivazlı temlinlerde ivazın tahsili 
şartı aranmaz) veya borçla takası; ıttıla hâsıl 
edilmek kaydiyie para ve aymların ve; diğer 
suretle temin olunan ve para ile temsil edilebilen 
menfaatlerin serbest meslek kazancı sahibi namı
na mevduat kabul eden müesseselere veya notere 
'veya icra dairesine yatırılması yahut alacaklı âm
me dairesine ödenmesi tahsil hükmündedir. 

Yabancı parasiyle yapılan ödemeler ödeme 
gününü borsa rayici ile, borsada rayiç yoksa 
Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek kur ürerin
den Türk parasına çevrilir. 
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ma, ısıtma, telefon, kırtasiye, muhabere gider
leri, müstahdem ücretleri ve saire gibi mûtat 
ve müteferrik (giderler (İkametgâhlarının bir 
kısmını iş yeri ittihaz eden serbest meslek er
babı, ikametgâh kısmına isabet eden kira ve sa
ire gibi masraflarını gider kaydedemezler.); 

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

3. Alınan meslek kitapları, dergiler, gazete
ler gibi neşriyat için yapılan giderler ve mes
lekî teşekküllere ödenen aidat; 

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

15. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, ee-
zanların ve sair maddelerin tedariki için yapı
lan giderler; 

6. Meslekî faaliyette kullanılan tesisat ve 
demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hüküm
lerine göre ayrılan amortismanlar, (Meslekî fa
aliyette kullanılan ve değeri 500 liraya kadar 
olan tesisat ve demirbaşlar amortismana tâbi 
tutulmryarak doğrudan doğruya gider kaydö-
lunalbilir.); 

7. Kazancın % 5 ini geçmemek üzere mes
lekî teşekküller tarafından kurulan emekli san
dıklarına ödenen aidat; 

8. Meslekî faaliyetle ilgili olarak kanun, 
ilâm ve mukaveleye müsteniden ödenen tazmi
natlar. 

Serbest meslek kazancı sahipleri, diledikleri 
takdirde yukarıki fıkrada yazılı giderlerine, 
karşılık olmak üzere hasılatlarından % 15 e, 
dişçiler ve röntgenciler % 20 ye kadar bir mik
tarı götürü olarak indirebilirler. Şu kadar ki, 
işlerinde ücretleri üzerinden vergiye tâbi müs
tahdem çalıştıranlar, gerçek veya götürü usul
den hangisini tercih ettiklerini, gelirin ilgili bu
lunduğu takvim yılının ilk ayı, yıl içinde mü
kellefiyete girenler mükellefiyete girdikleri ta
rihten itibaren bir ay zarfında bağlı oldukları 
vergi dairesine yazılı olarak bildirmeye mecbur
durlar. Bu mecburiyeti yerine getirmiyenler 
gerçek gider usulünü kabul etmiş sayılırlar. 

Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl 
geçmedikçe bu usulden dönmezler. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 54 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gayrimenkul sermaye iradının tarifi 

Madde 54. — Aşağıda yaızılı mal ve hakla
rın sahipleri, mutasarrıf lan, zilyedleri, irtifak 
ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tara
fından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar 
gayrimenkul sermaye iradıdır: 

1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya veri
lenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dâ
hildir.), maden suları, menıba suları, taş ocak
ları kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve ki
remit harmanlan, tuzlalar ve bunların mütem
mim düzüleni ve teferruatı, 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
3. Gayrimenkullerin ayrıca kiraya verilen 

mütemmim cülzüleri ve teferruatı ile bilûmum 
tesisat, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 

4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 
5. imtiyaz, ihtira, işletme hakları ile tica

ret unvanı, alâmeti farika gibi şâir bilûmum 
haklar; 

6. Telif hakları (ıBu gübi hakların müellifle
ri tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, 
serbest meslek kazancıdır); 

7. Gemiler. 
Yukarda yazılı gayrimenkullerle haklar tica

ri veya zirai bir işletmenin bilançosuna dâhil bu
lunduğu takdirde bunların iratları ticari kazan
cın tespitine mültaallik hükümlere göre hesap
lanır. 

Tüccarlara aidolsa dahi, bilân'Çaya dâhil bu-
lunmıyan gayrimenkullerle haklar hakkında bu 
(bölümündeki hükümler uygulanır. 

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmıyarak 
alınan hisseler bu kanunun tatbikinde gayrimen
kul sermaye iradı addedilir. 

MADDE 24. — Aynı kanunim 56 ııcı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gayrisâfi hasılat 

Madde 56. — • Gayrimenkul sermaye iratla
rımda, gayrisâfi hasılat, 54 ncü maddede yazılı 
mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim 
yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara aidolarak 
nakden veya aynen tahsil edilen kira bedelleri
nin tutandır. 

Aynı olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul 
kanunun hükümlerine göre emsal bedeli ile para
ya çevrilir. 
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Kiracı tarafından gayrimenkulu genişletecek 

veya iktisadi değerini devamlı surette artıracak 
şekilde gayrimenkule ilâve edilen kıymetler, ki
ra müddetinin hitamında bedelsiz (kıymetlerin 
emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, 
aradaki fark bedelsiz devir sayılır) olarak kira-
lıyana devrolunduğu takdirde, mezkûr kıymet
ler kiralıyan bakımından, (bu tarihte aynen tah
sil -olunmuş addolunur. 

Gelecek yıllara aidolup peşin talhsil olunan 
kiralar, .ilgili bulundukları yılların (hasılatı sa
yılır. Şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hal
lerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi takibeden 
zamanlara aidolmak üzere peşin tansil olunan 
kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı 
addolunur. 

Alacağın temliki ('Temlikin ivazlı olup olma
dığına bakılmaz, ivazlı temliklerde ivazın tah
sil şartı aranmaz.) veya borçlu takası; ıttıla hâ
sıl edilmek kaydı île para ve ayınların ve diğer 
suretle temin olunan ve para ile temsil edilebi
len menfaatlerin gayrimenkul sermaye iradı sa
hipleri .namına (mevduat kabul eden müesseselere 
veya notere veya icra dairesine yatırılmak sure
tiyle irat sahibinin emrine girmesi, yahut ala
caklı âmme idaresine ödenmesi tahsil hükmün
dedir. 

Yabancı parası ile yapılan ödemeler, ödeme 
gününün borsa rayici ile, borsada rayiç yoksa Ma
lîye Bakanlığınca tesbit edilecek kur üzerinden 
Türk parasına çevrilir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 5? nc'i madde
sinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Emsal kira bedeli 

Madde 57. — Kiraya verilen mal (ve hakların 
kira bedelleri ile emsal kira bedellerinden han
gisi yüksek ise o miktar hasılat kaydolunur. Be
delsiz olarak başkalarının intifama bırakılan mal 
ve hakların emsal kira bedeli, mezkûr mal ve hak
ların kirası addolunur. Binalarda emsal kira be
deli, Bina Vergisi Kanununda bahsi geçen gay-
risâfi irattır. Diğer mal ve haklarda emsal Idra 
bedeli bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu 
bedel malûm değilse Vergi Usul Kanununun ser
vetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine 
göre tâyin olunan değerlerinin % 10 udur. 

MADDE 26. — Aynı kanunun 58 ncî madde

sinin birinci fıkrasının 5 ye 6 ncı bentleri ile 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen 
vergi, resim ve harçlarla (şerefiyeler dâhil) kira
ya verenler tarafından ödenmiş olmak şartiyle 
lağım ve kaldırım giderlerine iştirak hisseleri; 

6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan 
amortismanlar (Amortismana tâbi değer, malûm 
ise maliyet bedeli; malûm değilse, bina ve arazi 
için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul 
Kanununun 251 nci maddesinin 3 ncü sırasına 
göre tesbit edilen emsal değeridir); 

Mükellef er diledikleri takdirde ve kiraya 
verilen mal ve hakların umumuna şâmil olmak 
şartiyle, yukarda zikredilen giderlere karşılık 
olmalk üzere hasılatlarından bina ve arazi için 
% 40 ını diğer mal ve haklar için % 20 sini gö
türü olarak indirebilirler. Götürü gider usu
lünü kabul edenler üç yıl geçmedikçe bu usul
den vazgeçmezler. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 59 ncu mad
desinin ikinci fıkrasının 3 numaralı bendi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

3. İştirak hisselerinden doğan kazançlar 
(Limitet şirket ortaklariyle komanditerlerin 
kâr hisseleri, kooperatif şirketlerin dağıttıkla
rı kazançlar bu zümreye dâhildir. Kooperatif 
şirketlerinin ortakları ile yaptıkları muamele
lerden tahassul eden kârların ortaklara, ortaklık
la yaptıkları muameleleri nispetinde tevzii, ka
zanç dağıtımı sayılmaz.) 

MADDE 28. — Aynı kanunun 63 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı parası ile ödenen faiz ve temettüler 

Madde 63. — Menkul sermaye iratları, ya
bancı parası ile ödendiği veya yabancı parası 
olarak kayıtlara intikal ettirildiği veya bu 
iratlara yabancı parası olarak tasarruf edildi
ği takdirde, mezkûr iratlar, ödendikleri veya 
kayıtlara intikal ettirildikleri veya tasarruf 
olundukları günün borsa rayici üzerinden, bor
sada rayiç yoksa, Maliye Bakanlığınca tâyin olu
nacak kur üzerinden Türk parasına çevrilir. 

MADDE 29. — Aynı kanunun 66 ncı mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymet
lerin satışından, hisselerin devir ve temlikinden 

doğan kazançlar 

Madde 66. — Gayrimenkullerin, hakların 
ve menkul kıymetlerin satışından, iştirak hisse
lerinin devir ve temlikinden elde edilen vergi
ye tâbi kazançlar şunlardır: 

1. Satmalınan veya inşa edilen gayrimen
kullerin ve gayrimenkul olarak tescil edilen 
hakların hastalık, ikametgâh nakli ve işin tas
fiyesi gibi sebepler dışında alım ve inşa tarih
lerinden başlıyarafc dört yıl içinde satılmaları 
halinde elde edilen ve bir takvim yılı zarfında 
10 000 lirayı aşan kazançlar; 

(Kooperatif şirket ortaklarına bu sıfatları 
d'playısiyle şirketçe tahsis olunan gayrimenkul-
ler, ortaklar tarafından tahsis tarihinde satm-
almmış addolunur.) 

2. Satmalınan menkul kıymetlerin iktisap 
tarihinden bağlıyarak bir yıl içinde veya ikti
saptan evvel satılmalarından elde edilen ve bir 
takvim yılındaki tutarı 2 000 lirayı aşan ka
zançlar, 

ı'3. Her ne suretle 'olursa olsun (imtiyaz, ih
tira, telif, arama işletme, ticaret unvanı ve 
alâmeti farika gibi) edebî, sınai ve ticari hak
ların satışından, devir ve temlikinden elde edi
len ve bir takvim yılındaki tutarı 5 000 lirayı 
aşan kazançlar (edebî hakların müellifi tara
fından satılmasından dolayı (kazançlar serbest 
meslek kazancıdır.). 

4. 'Bir işletmenin faaliyeti durduktan ston-
ra kısmen veya 'tamamen satılmasından ve or
taklıklardaki ortaklık haklarının veya hissele
rinin devir ve temlikinden doğan kazançlar. 

1, 2, ve 3 numaralı bentlerde yazılı satış had
leri aşıldığı takdirde, kazancın tamamı vergiye 
tâbidir . 

Safi kazanç, satış veya devir ve temlik be
dellerinden (bu bedellerin alacak olarak doğ
muş bulunması kâfidir.), bunların, maliyet de
ğerleriyle satış dolayısiyie yapılan ve satıcının 
uhdesinde kalan giderlerin indirilmesiyle bulu
nur. 

Maliyeti tesbit edilemiyen gayrimenkuller 
için maliyet bedeli yerine vergi değeri, ticari 
kazanç bilanço esasına göre tesbit edilen iş
letmelerde, maliyet değeri yerine son bilançoda 
yazılı değerler esas tutulur. 

Aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen ka
zançlar, ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari 
kazanç hakkındaki hükümler uygulanır; 

1. Gayrimenkullerin ve menkul kıymetle
rin alım, inşa ve satış muameleleriyle devamlı 
olarak uğraşanların bu işlerden sağladıkları 
kazançlar, 

2. Faaliyetine devam eden bir işletmenin 
(kısmen veya tamamen) ve işletmeye dâhil 
amortismana tâbi iktisadi kıymetlerin satılma
sından sağlanan kazançlar, 

3. İşletmenin bilançosuna dâhil gayrimen
kullerin, hakların, işletme ve iştirak hisseleri
nin satış, devir ve temliklerinden sağlanan ka
zançlar, 

4. Satmalma tarihinden itibaren dört yıl 
içinde parsellenmiş arazinin, bu müddet içinde 
veya, daha sonraki yıllarda, kısmen veya tama
men satılmasından sağlanan kazançlar, 

5. Satmalma veya inşa tarihinden itibaren, 
dördüncü yılın sonuna kadar satışa arz edilmiş 
olmak kaydiyle, sa'tmaldıkları veya inşa ettir
dikleri apartmanları bu müddet içinde veya da
ha sonraki yıllarda daire daire satanların, bu 
satışlardan sağladıkları kazançlar. 

MADDE 30. — Aynı kanunun 69 ncu mad
desinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

3. Münferit beyanname, dar mükellefiyete 
tâbi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye 
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, ver
gisi tev'kif suretiyle alınmamış olanların bildi
rilmesine mahsustur. 

MADDE 31. — Aynı kanunun 70 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelirin toplanması ve yıllık oeyanname 

Madde 70. — Mükellefler ikinci madde
de yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde 
elde ettikleri kazanç ve iratları (götürü usul
de tesbit edilen kazanç ve ücretler dâhil) için 
bu kanunda aksine hüküm olmadıkça yıllık be
yanname vermeye ve bu kazanç ve iratları bir 
araya getirerek: yılli/k beyannamelerinde topla
maya mecburdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan kazanç ve irat
lar* için beyanname verilmek (en az geçim in
dirimi istisnadan maduit değildir.) 

t 
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Tacirlerle serbest meslek erbabı, ticari ve 

meslekî faaliyetlerinden kâr temin etmemiş ol
salar bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm, 
şirketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerine şâmil 
olmak üzere kolektif şirket ortaklariyle koman
diterler hakkında da uygulanır. 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç 
ve iratlar : 

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

2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmeme
sinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden 
ileri geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin 
(bunlara tasarruf edebildiği yılda; 

Elde edilmiş sayılır. 

MADDE 32. — Aynı kanunun 72 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyari. toplama 

Madde 72. — Tam mükellefiyette, vergiye 
tâbi yıllık gayrisâfi kazanç ve iratlarının top
lamı- 5 000 lirayı aşmıyanlardan, bu kazanç ve 
iratlarının tamamı üzerinden tevkif suretiyle 
Gelir Vergisi ödemiş bulunanlar, yıllık beyan
name vermekte muhtardırlar. 

Bu kanunun 81 nci maddesi şümulü dışında 
kalan ücretler ve götürü usulde tesbit olunan 
kazançlar ile kazanç ve iratların istisna haddi 
içinde kalan kısımları 5 000 liralıik had'din hesa
bında nazara alınmaz. 

Bu madde hükmü, Vergi Usul Kanununa 
göre defter tutmak mecburiyetinde olanlara ve 
kolektif şirket ortaklariyle komandit şirketlerin 
(komandite ortaklarına şâmil değildir. 

MADDE 33. — Aynı kanunun 73 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Zararın kârlarla takas ve mahsubu 

Madde 73. — Gelirin (Aile reisi beyanların
da eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında, 
gedr kaynaklarının bir kısmında hâsıl olan za
rarlar (66 nci maddenin 1 ve 2 numaralarında 
yazılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer 
kaynakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılamıyan zarar 
ıkısmı, ertesi yılın gelirinden *bu da yetmediği 
takdirde daha ertesi yılın gelirinden indirilir. 
İki yıl arka arkaya yapılan mahsuplardan son-

I ra kalan zarar bakiyesi mütaakıp yıllara naklo
lunmaz. „ 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, 
masraf fazlalığından mütevellit olmıyarak ser
mayede vukua gelen eksilmeler zarar addolun
maz. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 76 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yıllık beyannamenin £ekü ve muhtevası 

Madde 76. — Yıllık 'beyannameye aşağıdaki 
malûmat yazılır : 

A) Mükellefin şahsi ve medeni durumu : 
1. Adı ve soyadı, 
2. İkametgâh adresi, 
3. iş veya mesleki, 
4. iş adresi (Muhtelif iş yeri olanlarda, fıer 

biri ayrı ayrı gösterilir.), 
5. Aile durumu (Bekâr, evli, çocuklu evli, 

çocuk sayısı ile yaşları ve tahsil durumları), 
6. Tam veya dar mükellefiyetten hagisine 

tâbi olduğu, 
7. Varsa vergi karnesinin tarih ve numara-

siyle tescil edildiği vergi dairesi, 
B) Gelir bildirimi : 
1. Kazanç ve iratlarının gayrisâfi miktar

ları (Türkiye içinde ve dışında elde edilenler 
ayrı ayrı gösterilir.), 

2. Kazanç ve iratların safi miktarlarının bu
lunması için indirilen giderler, 

3. Kazanç ve iratların safi miktarları (gö
türü usulde tesbit edilen ücret ve kazançlar be
yannamede toplanaeaiksa aynen yazılır.), 

4. Safi kazanç ve iratların toplamı, 
5. Matrahın bulunması için 74 ncü madde 

mucibince gelirden yapılan indirilmlerle 73 ncü 
madde mucibince nakledilecek geçmiş yılların za
rarları, 

6. Vergiye tâbi gelir, 
7. Gelir üzerinde hesaplanan vergi, 
8. Gelir Vergisine mahsuben tevkif suretiy

le veya varsa götürü kazanç ve ücretler üzerin
den ödenen vergilerin nevi ve miktarları, 

9. Yukarıki vergilerin mahsubundan sonra 
I kalan Gelir Vergisi miktarı, 
I C) Gider bildirimi (tam mükellefiyete tâbi 
I olanlar) : 
I 1. İkameitgâh yıllık kirası (sayfiye ve sair 
1 mesken kiraları dâhil), 
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2. Hususi otomoibil ve sair kara, su ve ha

va taşıma vasıtaları ve bunların taikrübi yıllık 
giderleri (bu vasıtalar için ödenen: vergi, resim 
ve harçlar dâhil), 

3. Hizmetçi sayısı ve bunların takribi yıl
lık giderleri, t 

4. Çocukları ve diğer kimseler için deruh-
de edilen tahsil masraflarının yıllık giderleri (ıka-
<tî miktarı tâyini mümkün değilse takribi mik
tarı) , 

Ticari kazançlarını bilanço esasına göre tes-
bit eden mükellefler, beyannamelerine bilanço, 
kâr ve zarar cetveli bağlamaya ve emtia üzeri
ne iş yapan ticaret erbabı bu hesapların muva
zenelerini gösterir malûmatı beyannamelerine 
dercetmeye veya ayrı bir cetvel halinde beyanna
melerine raptetmeye mecburdurlar. 

[Beyannamelerine dâhil kazanç ve iratları üze
rinden tevkif suretiyle vergi ödemiş olanlar, 
vergi kesenlerin ad ve soyadlarını ve varsa ti
caret unvanlarını ve kendilerince malûm ise ad
reslerini, kesilen vergilerin miktarlarını gösteril" 
bir cetveli beyannamelerine bağlarlar. 

Âdi ve kolektif şirket ortakları ile koman
dit şirketlerle komanditeler beyannamelerine şir
ketin bilançosunu, kâr ve zarar cetvelini veya 
işletme hulâsasını bağlarlar ve şirket mukavele
sine göre sermayelerini, şirket kârındaki hissele
rini beyannamelerinde ayrıca gösterirler. 

D)' Birden fazla yıllara sâri inşaat onarım 
taahhüdatı kazançlarına ait bildirim: 

İnşaat ve onarım işleri ile iştigal edenlerden, 
bu işlerin kâr veya zararını, bu kanunun 43 ncü 
'maddesinin 2 numaralı bendindeki esasa göre tes-
hit edecekler, işin ikmal edildiği takvim yılı için 
verilecek (beyannamede ayrıca aşağıdaki malû
matı gösterirler. 

il. İnşaat ve onarım işlerinin; başladığı ve 
ikmal olunduğu tarihler; 

'2. İkmal edilen işlere ait kazançların ayrı 
ayrı gayrisâfi miktarları; 

3. (Bu kazançların safi miktarlarının hesap
lanması için indirilen giderler; 

4. Bu kazançların safi miktarları (zarar 
haline zarar miktarı) >; 

5. Her işe ait işçilik ve malzeme masraf
ları (yapıldığı yıllar itibariyle ayrı ayrı); 

'6. Katî olarak tesbit edilen kâr veya za
rarın, işin devam etitiğa yıllara isabet eden mik
tarları; 

7. Her yılın kârı üzerinden hesaplanan ge
lir vergileri; 

8. Bu işe aidolmak üzere evvelce tevkif yo<-
liyle ödenmiş olan vergiler (tevkifatın yapıldığı 
yıllar itibariyle ayrı ayrı); 

9. Diğer işler dolayısiyle evvelce yıllık be
yanname verilmiş ise, bu beyannamelerde bildi
rilen vergiye tâbi gelir ile bu gelirler üzerinden 
hesaplanan Gelir vergilerinin, dağıtımından son
raki düzeltilmiş miktarları; 

10. Yapılan düzeltmeler ve tevkif yoliyle 
ödenen vergilerin mahsubundan sonra «iadesi ve
ya ikmalen ödenmesi gereken (Mir Vergisi; mik
tarı. 

43 ncü maddenin gerek 1 ve 2 numaralı 'ben
dinde yazılı usulü kaibul eden mükellefler, her 
yıl* bu madde şümulüne giren işleri için ihtiyar 
ettikleri işçilik ve malzeme masrafları ile umumi 
masraflarım ve tahsil ettikleri istihkak bedelleri
ni (avanslar hariç) muhtevi bir cetveli, diğer iş
leri dolayısiyle verdikleri yıllık beyannameye, 
böyle bir beyanname vermiyenler, şahsi ve mede
ni durumlarına ait malûmatı muhtevi boş bir be
yannameye ekliyerek mütaakip yılın Mart ayı 
donuna kadar alâkalı vergi dairesine vermeye 
mecburdurlar. 

İlk defa beyan esasında Gelir Vergisine tâbi 
tutulacak olan ikinci sınıf tüccarlardan yukar
da, yazılı malûmatın bir kısmım istemeye ve 'be
yanname tanziminde vergi dairelerini mükellefe 
yardımcı kılmaya Maliye Bakanlığı mezundur. 

MADDE 3'5. — Aynı kanunun 77 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yıllık beyannamenin verilmesi 

Madde 77. — Her takvim yılına ait beyanna
me, mütaakip yılı Mart ayı sonuna kadar: 

1. Tam mükellefiyette, 93 ncü madde gere
ğince vergiyi tarha yetkili vergi dairesine; 

ı2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi mu
hatabı mevcutsa, bunun Türkiye^de oturduğu ye
re, Türkiye'de vergi muhatabı yoksa iş yerinin 
(iş yeri birden fazla ise vergi muhatabınca tâyin 
edilecek iş yerinin) bulunduğu mahal vergi dai
resine; 

Verilir veya taahhütlü olarak posta ile gön
derilir. 

Tavkim yılı içinde memleketi terk edenlerin 
beyannameleri, memleketi terke takaddüm eden 
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15 gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 
ay içinde verilir. 

İkametgâhları ve iş yerleri ayrı vergi daire
leri bölgesinde bulunan veya muhtelif bölgelerde 
iş yerleri olan mükellefler, iş yerlerinin bağlı bu
lunduğu mahallerdeki vergi dairelerine, beyan
namelerinin hangi vergi dairesine verildiğini, 
beyanname verme süresi içinde, bildirmeye mec
burdurlar. 

MADDE 36. — Aynı kanunun 78 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Medenî Kanunun cevaz verdiği hallere mün
hasır olmak üzere ayrı yaşıyan ve aile reisi du
rumunda bulunmıyan eşin geliri hakkında bu 
madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 80 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kazançlardan vergi ıtevkifatı 

Madde 80. — Kamu idare ve müesseseleri, ti
caret şirketleri, iktisadi kamu müesseseleri, der
nekler, tesis ve vakıflar, dernek tesis ve vakıfla
rın iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini beyan 
etmeye mecbur olan tüccar ile serbest meslek er
babı : 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (is
tisnadan faydalanan ücretler hariç); 

2. 45 nci maddede yazılı olup ücret sayılan 
ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç); 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolay isiy
le bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden 
(1*8 maddede yazılı olanlarla kazançları götürü 
olarak tesbit edilen serbest meslek erbabına ve 
noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı 
yapılan ödemeler hariç); 

4. 43 ncü madde şümulüne giren işler dola-
yısiyle bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedel
lerinden; 

İstihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mahsu
ben (avans olarak ödenenler dâhil) tevkif at yap
maya mecburdurlar. 

Gerçek kişilerin özel işleri dolayısiyle yap
tıkları yukardaki ödemeler hakkında bu mad
de hükmü uygulanmaz. 

Tevkifi gereken verginin tediyeyi yapan ta
rafından deruhde edilmesi halinde bu vergi, bil
fiil ödenen miktar ile tediye yapanın yüklen
diği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

MADDE 38. — Aynı kanunun 81 nci mad
desinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinden 
sonraya aşağıdaki bent hükmü eklenmiştir. 

3. Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname 
ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 82 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İratlarda vergi tevkif ah 

Madde 82. — Nev'i ve mahiyetleri aşağıda 
(A) ve (B) fıkralarında yazılı kazanç ve irat
lar vergi tevkifatına tâbidir : 

A) Gerçek kişilere ödenen : 
1. Esham ve tahvilât faiz ve temettüleri, 
2. Limitet şirketlerinin ortakları ile koman

dit şirketlerde komanditlerin kâr hisseleri, 
3. Kooperatif şirketlerde ortaklara dağıtı

lan kazançlar, 
4. Mevduat faizleri. 
Bu iratlardan vergi tevkif atı aşağıdaki 

esaslara göre yapılır : 
1. Türkiye'de doğan iratların vergisi, borç

luları taraf, ndan sahiplerine nakden veya he-
saben ödenmesi sırasında kesilir. 

2. Yabancı memleketlerde doğan ve Türki
ye'de ödenen iratların vergisi, bunları, borçlu
ları hesabına Türkiye'de istihkak sahiplerine 
nakden veya hesaben ödiyenler tarafından öde
me tarihinde kesilir. 

3. Vergi kesilirken istihkak sahiplerinin 
Gelir Vergisine tâbi olup olmadıklarına ve irat
larının bu vergiden müstesna veya ticari veya 
meslekî kazanca dâhil bulunup bulunmadığına 
bakılmaz (23 ncü madde ile vergiden müstesna 
tutulan menkul kıymetlerin iratları hariç) 

Bu fıkrada yazılı hesaben ödeme, kazanç ve
ya iratları ödiy enlerin istihkak sahiplerine kar
şı borçlu durumda gösteren her türlü muhase
be kayıt, ve muamelelerini ifade eder. 

ödenen irattan (B) fıkrasına göre evvelce 
vergi kesilmişse, kesilen vergi, bu fıkraya göro 
kesilmesi gereken vergiden mahsubedilir. 

B) Sermaye şirketler ile, kazanç dağıtan 
kooperatif şirketlerin malî bilânçolarına göre 
tahassul eden kazançları : 

Vergi tevkifatı, bu kazançlara aşağıdaki in
dirim ve ilâveler uygulandıktan sonra bulunan 
miktar üzerinden ve sermaye şirketleri ile ko-

I operatif şirketlerde Kurumlar Vergisi beyanna-
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meşinin, âdi komandit şirketlerde komanditek-
rin Gelir Vergisi beyannamelerinin verileceği 
süre içinde, bu şirketler tarafından yapılır. 

İndirmeler : 
1. Şirketlerin ödiyecekleri Kurumlar Ver

gisi (Kurumlar Vergisine tâbi okuyanlar indi
rim yapamazlar); 

2. Umumun menfaatini yararlı derneklere 
makbuz mukabilinde yapılmış olan yardımlar 
(kurum kazancının tesbitinde bu neviden bir in
dirim yapılmışsa, ıbu miktar hariç tu tulur) ; 

3. Ticaret Kanunu ve hususi kanunların
daki mecburiyet binaen ayrılmış olan ihtiyat 
akçeleri ve provizyonlar; 

4. Ödenmiş olan vergi cezaları; 
5. Kurumların malî bilânçolarına göre ta-

lıassul edip 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı fıkrası 
hükmü muvacehesinde mahsubedilmiyen geç
miş yıllar zararı; 

6. Bu fıkra mucibince vergi tevkifatı yapıl
mazdan evvel kurum kazancından ortak kurum
lara dağıt İmiş olan kâr hisseleri. 

İlâveler : 
1. Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan menkul kıymet faiz ve temettüleri; 
2. Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş 

olan iştirak kazançları. 
Kendisine temettü veya kâr hissesi ödenen 

ortağın bu hissesi, ödeme sırasında (A) fıkrası 
mucibince vergi tevkifatına tâbi bulunmadığı 
.akdirde, mezkûr temettü veya kâr hissesinden 
yukarıki hükümlere göre kesilmiş olan Gelir 
Vergisi, şirketin talebi üzerine terkin ve şirkete 
iade olunur. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 87 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Münferit beyannamenin verileceği haller 

Madde 87. — Dar mükellefiyete tâbi mü
kelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur 
olmıyanlar : 

1. Gayrimenkullerin satışından elde ettik
leri kazançların1, gayrimenkulun bulunduğu : 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan 
hakların satışından, devir ve temlikinden elde 
ettikleri kazançlarını, satışın, devir ve temlikin 
Türkiye'de yapıldığı; 

( S. Sa; 

ı '3. Bir işletmenin kısmen veyu tamamen 
I satılmasından, ortaklıklardaki ortaklık hakla

rının veya hisselerinin devir vs temlikinden 
elde ettikleri kazançlarla ticari bir faaliyetin 
durdurulması karşıl ğmda aldıkları paraları, 
menfaatleri ve peştemallıkları, işletmenin bu
lunduğu : 

4. Arazi olarak ticari işlerin icrasından el
de ettikleri kazançlarını, ticari işin yapıldığı; 

5. Serbest meslek faaliyetinden doğun v-3 
vergisi tevkif .suretiyle alınmamış kazançları
nı serbest meslek işinin yapıldığı; 

6. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış men
kul sermaye iratlarım, ödemenin yapıldığı; 

Yerin vergi dairesine bir münferit beyanna
me ile bildirmeye mecburdurlar. 

1, 2, 3, 4, ve 6 numaralı bentlerde yazılı ka
zanç ve iratlara ait beyannamelerin, bu kazanç 
ve iratları, iktisaboiunduğu, 5 numaralı bentte 
yazılı kazanca ait beyannamenin ise, serbest 
meslek işinin sona erdiği, tarihten itibaren 15 
gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi mec
buridir. 

MADDE 41. — Aynı kanunun 91 nci mad
desinin sonuna aşağıdaki hükümler eklenmiştir. 

Gündelik, haftalık, aylık ve yıllık ücret; üc-
j retin günlük, haftaLk, aylık veya yıllık bir 
I devre için hesaplanarak ödenmesini ifade eder. 
I Saat veya parça başına veya sair esaslara 

göre hesaplanmakla beraber bir günlük devre 
için yapılan ücret ödemeleri gündelik, haftalık 
devre için yapılan ücret ödemeleri haftalık, 
aylık devreler için yapılan ücret ödemeleri ay
lık sayılır. 

Aydan veya haftadan küçük devreler için 
yapılan ücret ödemeleri gündelik ücret sayılır 

I ve bu suretle yapılan ödemeler ödemelerin ta-
I allûk ettiği gün sayısına bölünerek gündelik 
I ödeme bulunur. 
I Yukarda belirtilen şekiller dışında ve dev-
| reler tâyin edilmeksizin yapılan bilûmum ücret 

ödemeleri yılLk ödeme sayılır. 

I Aynı iş veren tarafından, her ne nam ile 
I olursa olsun, aynı şahsa aynı devreler için ya

pılan ödemeler muhtelif ücret ödemesi sayılmaz 
ve aynı devreler için yapılan bu kabil ödemeler 
birleştirilerek vergilendirilir. (Bu hükmün tatbi
kinde, iktisadi kamu müesseseleri hariç, kamu 

I idare ve müesseseleri için iş veren, ücreti ta-
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ve müesseseleri ifade > îıakkuk ettiren daire 

eder.) 

tMADDE 42. — Aynı kanunun 92 nci mad
desi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi tevkif atı nispetleri 

Madde 92. — 80 nci maddenin 4 numaralı 
bendine göre yaıpdacak tevkif atın nisibeti % 3, 
bu maddenin 3 numaralı bendi ile 82 nci mad
deye göre yapılacak teşrifatın nispeti % lö 
d ir. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 93 neü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarh yeri 

Madde 93. — Gelir Vergisi, mükellefin ika
metgâhının bulunduğu ınaihal vergi dairesince 
tarh edilir. Şu kadar ki: 

.1. tış yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daire
leri bölgesinde bulunan mükellelerin vergileri, 
Maliye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdir
de ve mükellefe de evvelden bildirilmek kay-
diyle iş yerinin bulunduğu, 

2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerle, 
gezici olarak çalışanların ticaret ve seıibe^t 
meslek kazançlarının vergileri, bu ücret ve ka
zanç sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu 
yerin vergi dairesince tarh edilmişse, faali
yetlerini icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete- tâbi olanların vergi
leri, beyannamelerini vermeye meobur olduk
ları; 

Yerin vergi dairesince tarh olunur. 

MADDE 44. — Aynı kanunun 94 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiirftirilmiş'tir : 

Tarhiyatın muhatabı 

Madde 94. — Gelir Vergisi, bu vergiyle mü-
•kellef olan gerçek kişiler namına tarh edilir. 
Şu kadar ki 

1. Küçüklerle kayıtlarda, bunların nam 
ve hesaibma kanuni temsilcileri; 

2. Aile reisi beyanlarında, gelir sahihi es 
ve reşit çocuklar hesabına aile reisi; 

3. Verginin tevkif suretiyle alınması ha
linde, mükellef hesabına tevkifat yapmaya mec
bur olanlar; 

4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türki
ye'de daimi temsilcisi mevcutsa mükellef he
sabına daimî temsilci (Türkiye'de birden fazla 
daimî temsilcin iti mevcudiyeti halinde, mükel
lefin tâyin edeceği, tarh iy at tarihine kadar böy
le bir tâyin yapılmamışsa teınsilcilerden her 
-hangi birisi) 

Tanhiyata muhatap tutulurlar. , 

MADDE 45. — Aynı kanunun 95 nci mad
desinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde de-
yiştirilnriştii'. 

2. Götürü usulde, tespit olunan ücretlerde 
vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu 
bütçe yılıdır. Götürü ücretlerini yıllık beyan
nameye ithal meciburiyet'iude olanlar mezkûr 
ücretlerini, bütçe yılının bittiği takvim yılmıu 
geliri meyanmda bildirirler. 

MADDE 46. — Aynı kanunun 96 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.' 

Tarh ".amanı 
Vor-v> aşağıda yazılı Made 96. — Gelir 

zamanlarda tarh edilir. 
1. Beyanname ile, (bildirilen gelirlerin ver

gisi, beyannamenin verildiği günde; beyanna
me posta ile gönderil m işse, vergiyi tarih edecek 
daireye geldiği tarihi taklibe den 7 gün cinde; 

2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerin 
vergisi, hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının 1 
nci ayında; bütçe yılı için işe başlıyanlarm ver
gileri ise, işe başlama tarihinden itibaren bir 
ay zarfında; 

3. Götürü usulde tespit edilen ticaret ve 
serbest maslek kazançlarının vergisi, ticari ve 
meslekî faaliyetin icra olunduğu-takvim yılın
dan sonra gelen bütçe yılının 1 nci ayında; 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve 
ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karne
lerini bağlı oldukları veılgi dairelerine ibraiza 
mecburdurlar. 

•MADDE 47. — Aynı kanunun 97 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmi'ştir. 

Vergüendirme dönemi içinde işe başlıyan götürü 
kazanç ve ücret sahiplerinin vergi matrahı ve 

vergileri 

Madde 97. — 1. Bütçe yılı içinde işe baş-
iıyan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı 
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yıllık götürü matraihtan, işe başlama ayı tam , 
sayılmak suretiyle o yılın sonuna kadar ki, ay- I 
larâ isabet eden miktardır. j 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bira- | 
kan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti, yılın j 
ikinci yansı gelmeden ihalber verenlerin ikinci : 
takside isabet eden vergileri, silinir. 

2. Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi j 
bıralkan götürü ticaret ve serbest meslek kazancı ] 
sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü mat- J 
rahtan, işe başlama ve işi bırakma ayları tanı 
sayılmak suretiyle, çalışan aylara isalbet eden i 
miktardır. j 

MADDE 48. — Aynı kanunun 98 nei nıad- ı 
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama kâr haddi esası I 

üVTade 98. —Yapılan vergi incelemelerinde, ı 
perakende ticaret erlbaibı ile yaptıkları imalâtın 
% 50 sinden fazlasını perakende olarak satan 
imalâtçılar, otel, pansiyon, bar, gazino, lokanta, 
'fcalhıveftıane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerin ve her nevi taşı
ma işleriyle iştigal edenlerin beyannamelerinde 
gösterdikleri safi kazançları, Vergi Usul Kanu- j 
ıııına göre tespit edilen ortalama kâr hadlerinin, 
perakendecilerle imalâtçılarda satılan emtianın j 
maliyet bedeline; otel pansiyon ve duhuliye ile M 
girilen eğlence yerleri işletenlerde, iş hasılatı- | 
na; bunlar dışında kalanlar da, işletme giderle
rine, tatbiki neticesinde bulunacak milktarllara ( 
nazaran açık bir şekilde düşük bulunduğu tak
dirde, beyan edilen bu kazançların yerine tak
dir komisyonlarınca tespit edilecek kazançlar 
esas tutulur. 

(Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilmesi 
için: 

1. Düşüklüğün, mükellef tarafından 'haildi 
sebepler ile izaih olunamaması: 

2.- Düşüklük sebeplerinin, inceleme ile mey
dana çıkarılamamış bulunması; 

Şarttır. 
ıKom'isyonca takdir olunacak kazançlar, orta

lama kâr hadlerinin, perakendecilerin satışla-
riyle imalâtçıların perakende satışları için, sa
tılan emtianın maliyet bedeline; otel, pansiyon 
ve dulhuliye ile girilen eğlence ve istiraîhat yer
leri işletenler için, iş hasılatına; bunlar dışında | 
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kalanlar için, işletme giderlerine uygulanması 
suretiyle elde edilecek miktardan fazla olamaz. 

'İşletme giderleri, eğlence ve istirahat yerle
rinin, eğlence ve isfiraflıat maksatları için açık 
(bulunduğu müddetle yapılmış olup hasılatın el
de edilmesine m'âtuf bulunan ve umumi masraf
lar dışında kalan giderlerden ibarettir. 

Taşıma işlerinde işletme. giderleri; yakıt, ta
mir, bakım, yazıhane ve idarehane giderleri, 
amortismanlar, hizmetlilere ödenen ücretler ve iş
letme ile alâkalı vergi, resim hare ve trafik si
gorta primlerinden ibarettir. 

MADDE 49. — Aynı kanunun 99 nc-u mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Gider esası 

Madde 99. — Mükelleflerin yıllık gelir be
yannamelerinde gösterdikleri gelir ile ••bildirilen 
veya vergi incelemeleri sırasında tesbit ohınan, 
76 ncı maddenin (c) fıkrasında beyanı mecburi 
giderler arasında, açık bir düşüklük bulunduğu 
takdirde, beyan olunan gelir yerine, Takdir Ko
misyonunca takdir olunacak gelir, tarhiyata esas 
tutulur. 

Bu madde hükmüne göre işin komisyona sevk 
edilebilmesi ve komisyonca takdir yapılabilmesi 
için: , 

1. Beyanname incelenmesini maliye müfet
tişi veya hesap uzmanı tarafından yapılmadı; 

2. Açığın, servetten yapılan sarfiyatla, borç
la veya başka bir kaynaktan kapatıldığının, mü
kellef tarafından izah olunmaması; 

'•i. Gerçek gelirin, incelenme ile tesîbit edile
memiş bulunması, şarttır. 

Vergi incelemesinde, gerçek gelirin, mükelle
fin beyanından fazla olduğu teSlbit edildiği ah
valde, giderlerle mukayesede, mükellefin beyanı 
yerine tesbit olunan gelir, esas tutulur. 

'Komisyonca takdir olunacak gelir, mükellefin 
(bildirdiği veya inceleme ile tesbit olunan gider
den a!z ve iki katından çok olamaz. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 101 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Götürü usulde tesbit edilen ücretlerde ödeme 

Madde 101. — Götürü usulde tesbit edilen 
ücretlerin vergisi: 
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1. öteden beri işe devanı edenlere, yıllık 
verginin yarısı bütçe yılının birinci, ikinci yarısı, 
7 nci ayında; 

2. Bütçe yılının birinci yarısı içinde işe baş-
lıyanlarda, yıllık verginin yarısı, verginin kar
neye yazıldığı günde, ikinci yarısı ise, bütçe yılı
nın 7 nci ayında; 

3. Bütçe yılının ikinci yarısı içinde işe baş-
lıyanlarda, ikinci taksit vergisi, verginin karneye 
yazıldığı günde; 

ödenir. 

MADDE 51. — Aynı kanunun 104 ncü mad
desinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 104. — Yıllık beyannamede gösterilen 
gelire dâhil kazanç ve iratlardan, bu kanuna göre 
kesilmiş veya götürü usulde tesbit edilmiş olan 
kazanç ve ücretler dolayısiyle ödenmiş bulunan 
vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir 
Vergisine mahsubedilir. 

MADDE 52. — Aynı kanunun 3 ncü kısım 
birinci bölümünden sonraya aşağıdaki maddeler 
eklenmiştir: 

Götürü usulde ticari kazancın tesbiti 

Madde 44/A - 44/B ve 44/C maddelerinde 
yazılı şartları topluca haiz olanların ticari ve 
sınai işlerinden sağladıkları kazançlar, Maliye Ba
kanlığınca tanzim edilecek iş cetvellerinde belir 
tilen iş nevilerine göre ve Vergi Usul Kanunun
daki esaslar dairesinde, götürü olarak tesbit 
olunur. 

Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 
44/B maddesinde yazılı iş yerleri gayrisâfi irat 
lan ile 44/C maddesinde yazılı iş hacmi ölçüleri, 
toplu olarak, diğer şartlar, ortaklardan her birin
de ayrı ayrı aranır. 

Ortaklardan her hangi birisi şahsi veya âdi or
taklık halindeki diğer ticari işlerinden dolayı ger
çek usulde Gelir Vergisiyle teklif edilmekte ise, 
bu ortaklığın ve dâhil bulunduğu bilûmum âdi 
ortaklıkların diğer ortaklarının, ticari ve sınai ka
zançları da gerçek usulde tesbit olunur. 

Ortakların şahsi işlerinde, gerçek veya götürü 
usulden hangisine girdiklerini tâyinde; dâhil ol
duğu âdi ortaklıklara ait iş yerleri gayrisâfi irat
ları ile iş hacmi ölçülerinden ortaklık mukavele
namesine göre hisselerine isabet eden miktarlar, 
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böyle bir mukavelename yoksa ortaklar sayısına 
bölünerek bulunacak miktarlar, nazara alınır. 

Götürü usule tâbi olmanın umumi §artları 

Madde 44/B — Götürü usule tâbi olmanın 
umumi şartları şunlardır: 

1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulun
mak (işinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak; 
seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk 
ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısiy
le geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak, 
bu şartı bozmaz, ölüm halinde, iş sahibinin dul 
eşi veya küçük çocukları namına işe devam olun
duğu takdirde, ibunların bilfiil işbaşında bulu
nup bulunmadıklarına bakılmaz.); 

2. iş yerlerinin yıllık gayrisâfi iratlarının 
toplamı, 180 lirayı aşmamak; 

3. Ayrıca ticari ve meslekî faaliyetleri dola
yısiyle, 5432 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre, defter tutmak mecburiyetinde olma
mak; 

2 ve 3 numaralı bent hükümleri, takvim yılı 
başındaki ve yeniden işe başlıyanlarda işe başla 
ma tarihindeki duruma göre uygulanır. 

Götürü usule tâbi olmanın özel şartları 

Madde 44/C — Götürü usule tâbi olmanın 
özel şartları şunlardır : 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve 
küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde sa-
tmalman veya ithal edilen emtianın, iptidai mad
denin ve malzemenin ve her çeşit malların muba
yaa bedelleri tutarı, 40 000 lirayı aşmamak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ih-
racedilen emtianın, iptidai maddenin ve mal
zemenin ve her çeşit malların satış bedelleri 
tutarı, 48 000 lirayı aşmamak; 

3. İptidai madde, malzeme ve işçilik müş
teriye aidolarak ve ücretli durumuna girmek
sizin yapılan imalât, tamirat, inşaat ve kü
çük sanat işleri ve otel, sinema, plaj, dansing 
ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işleten
lerde, bu hizmetler karşılığında, bir takvim 
yılı içinde alman ücret ve hasılatlarının tutarı, 
7 000 lirayı aşmamak; 

4. İptidai madde ve yardımcı malzeme 
müşteriye, işçilik kendisine aidolarak yapılan 

., imalât, tamirat, inşaat ve küçük sanat işle-
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rinde, yıllı gayrisâfi hasılat tutarı, 30 000 
lirayı aşmamak; 

5. 1 ve 3 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı 
içinde alman ücretlerin 6 katı ile mubayaa be
dellerinin yıllık tutarı, 42 000 lirayı aşmamak; 

6. 1 ve 4 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, bir takvim yılın
da sağlanan hasılatın üçte bir fazlası ile emtia, 
iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedelle
rinin tutarı, 40 000 lirayı aşmamak; 

7. 3 ve 4 numaralı bentlerde yazılı işlerin 
memzucen yapılması halinde, alman ücretlerin 
yıllık tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık 
hasılatın toplamı, 21 000 lirayı aşmamak; 

8. Tavassut işleri karşılığında alman üc
retlerin yıllık toplamı, 5 000 lirayı aşmamak; 

9. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocak
larında , tuğla harmanlarında, kum ve çakıl 
istihracı işlerinde, bir takvim yılı içindeki sa
tışların mecmuu bedeli, 48 000 lirayı aşma
mak; 

10. Taşıma işlerinde, birden fazla motorlu 
kara nakil vasıtası veya 5 den fazla araba veya 
su üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilâtodan 
fazla makinalı; 90 rüsum tonilâtodan fazla 
makinasız nakil vasıtası işletmemek (su üze 
rinde müteharrik vasıtaların memzucen işletil
mesi halinde, makinalı olanların rüsum toni
lâtoları toplamının 5 katı ile makinasızlarm 
rüsum tonilâtoları mecmuu, 90 tonilâtoyu aş
mamak), ve taşıma vasıtalarının sahip veya 
işleticisi durumunda olmıyarak taşıma işi yapan 
veya bu işlere tavassut edenlerde, bir takvim 
yılı içinde alman taşıma ücretleri tutarı, 15. 000 
lirayı aşmamak (Bu bentte yazılı ölçüler bir
likte yaşıyan eşlerle velayet altındaki küçük 
çocuklar hakkında, bu kimselerin işlettikleri va
sıtalar topluca nazara alınmak suretiyle tatbik 
olunur) 

Tekele tâbi maddelerle, damga pulu, Millî 
Piyango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gi
bi kâr hadleri emsallerine nazaran bariz şekil
de düşük olarak tesbit edilmiş bulunan em
tiada, alâkalı bakanlıkların mütalâası alınmak 
suretiyle, bu maddenin 1, 2 ve 4 numaralı bent
lerinde yazılı alım - satım hadleri Maliye Ba
kanlığınca tâyin olunur. 

özel şartları gösterilmiyen işler 

' Madde 44/D — özel şartları gösterilmiyen 
işlerle uğraşanların götürü usulden faydala
nıp faydalanamayacakları, 44/B maddede yazılı 
umumi şartlara göre tâyin olunur. 

Götürülük şartlarını takvim yılı içinde 
kaybedenler 

Madde 44/E — Götürülük şartlarından her 
hangi birini takvim yılı içinde kaybedenlerin 
götürülüğü, ertesi takvim yılı başından itiba
ren kalkar. 

Götürülük şartlarını haiz olanlardan, bu 
usulden faydalanmak istemediklerini yazı ile 
bildirenler, taleplerini takibeden takvim yılı 
başından; yeni işe başlıyanlar, işe başlama ta
rihinden itibaren; gerçek usulde teklif olunur
lar. 

Götürülük şartlarını kaybetmek suretiyle 
veya kendi talepleri üzerine gerçek usulde tek
lif edilecekler, aynı işe devam ettikleri müd
detçe bu usulden dönemezler. 

i 

Götürü usulün hududu 

Madde 44/F — Aşağıda yazılı olanlar, götü
rü usulden faydalanamazlar. 

1. Kolektif şirket ortaklariyle komandit 
şirketlerin komandite ortakları, 

2. İkrazat işleri ile uğraşanlar. 
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücev

herat alım satımı yapanlar, 
„ 4. Gelir Vergisine tâbi, inşaat, onarım ve 

nakliyat mütaahhitlerine karşı derece derece ta-
ahhüdatta bulunanlar, 

5. Sigorta prodüktörleri 
6. Her türlü ilân ve reklâm işleriyle uğra

şanlar veya bu işlere tavassut edenler. 

ı MADDE 53. — Aynı kanunun geçici 6 ncı 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gayrisâfi iratlarda zam ve tenziller 

Geçici madde 6. — Binalara aidolarak yapıla
cak yeni bir tahririn yürürlüğe gireceği tarihi 
takibeden takvim yılı başına kadar, Gelir Ver
gisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 57 nci 
maddesiyle aynı kanuna bu kanunla eklenmiş 
bulunan 44/B maddesinde sözü edilen iratların 
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hesabında 1 . 1 . 1940 dan evvel takdir edilmiş. 
olan iratlar, iş yeri iğin % 50, meskenler içvn 
c/c 'oj fazlasiyle, 28 . 2 . 1947 den sonra takdir 
edilmiş olan iratlar; iş yerleri ve meskenler için 
% 3>o noksaniyle nazara alınır. 

Kaldırılan hükümler 

MADDE 54. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 6582 ve 6838 sayılı kanunlarla değişti
rilen İÜ ve 11 nci maddeleriyle ayın kanunun 
12, 16, 14, 79 ve iü< ncı maddeleri, 2o neı mad
desinin 5" numaralı fıkrası ve geçici 7 nci mad
desi ve 27 . 7 . 1951 tarihli 58üO sayılı kanun, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Kanunun ilk tatbik yılında götürü usulde 
vergilendirilecek ticaret ve sanat erbabı, 

GEÇlCl MADDE 1. — Bu kanunun 52 nci 
maddesiyle 5421 sayılı Gelir Yergisi ivanuımna 
eklenmiş bulunan hükümlerin nygulanıaasmda; 

1. 1960 takvim yılında, Gelir Vergisiyle 
teklif olunan veya bu vergi ile teklifleri gereken 
ticaret ve sanat erbabı; 

2. 1960 takvim yılında, 'esnaf muafl ğma ait 
şartları kaybettiklerinden aolayı 1951 takvim yı
lı bidayetinden itibaren Gelir Vergisi ile teklifi 
gerekenler; 

3. Bu kanunun 52 nci maddesiyle Gelir Ver
gisi Kanununa eklenmiş bulunan 44/F madde
sinde yazılı olanlar ile, 44/F maddesindeki umu
mi şartları ve 44/C maddesinin 10 numaralı ben
dinde yazılı taşıma vasıtası aded. ve tonajı şart
larını il . 1 . 1^61 tarihinde haiz bulunmıyanlar; 

4. Bu kanunun 52 nci maddesiyle bu kanuna 
eklenmiş bulunan 44/C maddesinin 10 numaralı 
bendindeki taş ma vasıtası aded ve tonajlarına 
ait şartlar hariç, bu bentte yazılı taşıma ücreti 
şartiyle diğer bentlerde yapılı şartları 1960 tak
vim yılı sonundaki durumlarına göre haiz bulun
mıyanlar; 

5. 31 . 12 . 1960 (31 nci gün dâhil) tarihine 
kadar götürü usulden faydalanmak istemedikle
rini yazı ile bağlı bulundukları vergi dairelerine 
bildirmiş olanlar; 

1961 takvim yılı ticari ve sınai kazançları do-
layısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi tutu
lurlar. 

Geçmiş yıllara ait vergilendirme 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1961 takvmı yıl udun 
evvelki zamanlarda vukubulan ticari ve smm faa
liyetlerinden dolayı bu faaliyetleri icra edenlerin 
Gelir Vergisi mükellefi veya bu vergiden muaf 
bulunup bulunmadıklarını tâyinde 5421 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla tadilinden 
evvelki hükümlerine uyulur. 

Cezalar 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun ilk uy
gulama, yılından itibaren 3 yıl içinde götürü usul
de veya işletme hesabı esasına göre ilk defa Gelir 
Vergisine tâbi tutulacak ticaret ve sanat erbabı 
adına, mükellefiyete girdikleri yıl içinde Gelir 
Vergisi Kanunu ile ilgili hükümlerine aykırı ha
reketlerinden dolayı kusur ve usulsüzlük cezala
rı kesilmez. 

Birden fazla ydlara sâri inşaat ve onarım işleri 

GEÇİCİ MADDE 4. — Birden fazla takvim 
yılma sirayet eden ve 1 . 1 . 1960 tarihinden 
evvel birim fiyatı esasına göre mukavelename
ye bağlanmış ve işe başlamış olan inşaat, ona
rım ve ulaştırma işlerinin kâr ve zararları eski 
usullere göre tesbit ve teklifine devam olunur. 

Yürürlük 

1 MADDE 55. — Bu kanun hükümleri 1 
1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 56. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

6 . 12 . 1960 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kıztloğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

F. Özdüek 

Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı ve 
Ba. - Ya. ve Turz. B. V. 

S. Sarper 
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Maliye Bakanı 

E. Alican 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi B. V. 
M. Gökdoğan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
R. Üner 

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Bakanı 
M, Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı. 
F, Aşkın 

Tarım Bakanı 
O. Tosun 

Çalışma Bakanı 
R. Beşerler 

Ulaştırma Bakanı 
8. Ulay 

Sanayi Bakanı 

Ba. - Ya. ve Turz. Bakanı îmar ve îskân Bakanı 
— ]pt Yavuz 

f 
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Zirai kazançların Gelir Vergisine tâbi tutulmasına ve bu sebeple 5421 sayılı Gelir Vergisi £a* 
nunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı madde
lerinin değiştirimesi ve bu kanunlara bâzı bükümler ilâvesine ve 2097 sayılı Hayvanlar Vergisi 

Kanununun kaldırılmasına mütedair kanun tasarısı (1/157) 

T. C. 
Başbakamk 16 . 12 . 1960 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1359/3171 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca Millî Birlik Komitesine arzı 14 . 12 . 1960 tarihinde kararlaştırılan «Zirai 
kazançların Gelir Vergisine tâbi tutulmasına ve bu selbeple 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve 5432 sayılı Ver'gü Usul Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirlmesine ve bu kanunlara bâzı hükümler ilâvesine ve 2897 sayılı Hayvanlar Vergisi Kanu
nunun kaldırılmasına mütedair kanım tasarısı» gerekçesiyel birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 
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BÖLÜM : 1 

Zirai kazançların 6elir Vergisinin çerçevesi içerisine 
alınmasıns icabettiren sebepler 

i • 
G Î R Î Ş 

On yıldan 'beri tatbik edilmekte olan Gelir Vergisi sistemli memleketimizin maliye tarihinde 
ehemmiyetli bir tekâmül merhalesini teşkil etmektedir. Filhakika, bu tariihte, .sistem mefhumu ile 
gayrikabili telif bulunan, gayriâdil ve gayrîmüsnir Kazanç Vergisinin vücuduna son verilerek 
yerine sistematik, asrımızın sosyal adalet anlayışına uygun, verimli ve elâstikî Gelir Vergisi ika
me edilmiştir. , 

Gelir Vergisi sisteminin modern devletlerdeki tatbikat ve tarihi ile sabit bulunan bu müspet 
ve yapıcı vasıflarının, 'bu verginin fiilen tatbikine başlandığı .195)1 yılından itibaren memleketi
mizde de müşaüıadesü gecikmemiş; idare, eskiye nispetle büyük bir tatbikat kolaylığına nail olur
ken, mükellef fedakârlık müsavatına ve nihayet Devlet de kendisini bekliyen ve gün. begün daha 
azîm. rakamlara baliğ olan âmme işlerinin finansmanında millî gelirdeki tezayüdü otomatik ola
rak takibeden ehemmiyetli. bir gelir kaynağına nail olmuştur. 

Ancak, 'bu vakıalara rağmen, Gelir Vergisi sisteminin memleketimizde tanı olarak kurulmuş 
olduğu henüz ifade edilemez. Dölayısiyle, bu sistemin modern devletlerde temin ettiği faideler-
den nıemleketimizin gereği kadar istifade edebildiği de henüz iddia edilemez. Bunun en başlı se
bebi, millî gelir içerisinde en yüksek hisseye saöübolan zirai 'kazançların verginin dışında bıra
kılmış olmasıdır. 

Tasarı, işte bu noksanın telâfisinli, dölayısiyle, memleketin, sistemden daha geniş ölçüde isti
fadesini i'stilhdaf etmektedir. Bu teşebbüs, memleketin, sis'temden daiha geniş ölçüde istifadesini 
istihdaf etmektedir. Bu teşebbüs, memleketin yüksek menfaallei'i baklanından bugün için artık 
bir zaruret telâkki edilmektedir. Bu zaruretin mucip sebepleri, yukarda temas olunan mülâhaza
ların teşkil ettiği mihver etrafında, mütaakrp bolü nülerde izah edileeek'tir. 

I I 
GELÎR VERGÎSÎNÎN STRÜKTÜRÜ 

Gelir Vergisi, strük'türünün icabı olarak, biU'ün gelirleri kavramak mecburiyetindedir. Geliri 
kısmen kavrıyan bir sistem Gelir Vergisi sistemi değildir. Veya nakıs, sakat bir Gelir Vergisi sis
temidir. 

Gelir Vergisi tekniğinin en esaslı prensiplerinden birine istinadeden bu mütalâa yalnız nazari 
bir ehemmiyet taşımakla kalmamaktadır. Lâyihanın giriş kısmında kısaca temas edildiği üzere, 
bugünkü modern devletleri Gelir Vergisi sistemine 'götüren en başlı sebeplerden biri, çok yüksek 
hadlere varmış ve gittikçe de büyük bir hızla artmakta bulunan 'âmme masraflarını .karşılayabile
cek derecede verimlJi ve millî gelirle irtibatlı bir varidat sistemine olan zarurettir. 

Yalnız bu mülâhaza, Gelir Vergisinin neden bütün gelirleri kavramak mecburiyetinde olduğu
nu izaha kâfidir. .Şüphesizdir ki, Gelir Vergfei sistemi, bu fonksiyonunu, ancak sinesinde bütün ge
lirleri topladığı takdirde ifa edebilir. 

Bu noktaya vâsıl olduktan sonra, bu mevzuda bir hususa daha. ehemmiyetle iştirak etmek lâ-
zımigelmcktediı- : 

Bâzı ahvalde muayyen sebepler tahtında, Gelir Vergisi -sistemini bütün gelirlere teşmil etme
mek, belli bâzı gelirleri bu verginin kadrosu dışında bırakmak temayül veya teşebbüsü gösterilebi-
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lir. Ezcümle, Türkiye Gelir Vergisi sistemine girerken zirai kazançları bu verginin çerçevesi dı
şında bırakmıştır. Bu ameliyeye muvazi olarak, istisna edilen bu gelirlere tekabül eden vergiden 
de berveçhi peşin vazgeçilmiş olabilir. Ancak, bu fedakârlıklar katiyen istisna edilen gelirler nis
petinde olmıyacak, mahrran kalınanı vergi hâsılası .stisna edilen gelir nispetini çok fazla aşmakla 
beraiber, sistemin yapıcısı çürüten, dolayısiyle bu yapıda mündemiç teklif adaletini zedeliyerek iç
timai muhitte huzursuzluklara sebebiyet veren bir tesir husule gelecektir, 

Bu netice Gelir Vergisinin strüktürü icabıdır. Bir vergi sisteminin muvaffakiyetle tatbikata 
konulabilmesini temin eden en başlı sebeplerden biri de k'ontrola matuf tedbîrlerdir ki sıhhat ve 
yeterlik derecesidir. Bu mevzuda malî idarenin birtakım yetkilerle teçjhiz edilmesi gere'kli, fakat 
katiyen yeter değildir. Gelir Vergisi sistemi bu bakımdan bizzat bünyesinde meknuz mesut bir 
imkâna sahiptir. Filhakika, bu sistemde mevcut ve «aut'o - contröle» denen «kendi kendisini mu
rakabe hassası vergiyi otomatik olarak teminat altına almaktadır. Ancak, bu mekanizmanın yü
rüyebilmesi, kurulan sistemin, pek mahdut istisnalarla, bütün gelirleri kavramasiyle mümkündür. 
Aksa halde, sırf bu mekanizmanın işlememesi sebebiyle, yalnız bilerek fedakârlık edilen gelir değil, 
bizzat vergiye tâbi tutulmasına çalışılan gelir dahi, miktarı önceden kestirilmesine imkân olma
makla beraber muhakkik ki, çok ehemmiyetli bir nispette -kayba uğrar. Âmme masraflarım taşı
yan en ehemmiyetli istinat çökmüş olur. Bunu, yukarda da temas edildiği üzere, türlü adaletsiz
likler ta'kibeder. Adalet için teessüs etmiş olan bir nizam bizzat adaleti zedeleyemeye başlar. Bir 
kelime ile sistem dejenere olur. 

I I I 

SOSYAL ADALET 

Asrımızın sosyal adalet anlayışı bütün fertlerin vergi karşısında eşit tutulmasını icabettirmek-
tedir. Bu prensip, âmme masrafları karşısında fedakârlık müsavatını tazammun eder. 

Modern devletlerin vergi sistemlerinde, bu prsnsibin tahakkukuna imkân verebilecek yegâne 
vergi Gelir Vergisidir. Memleketimiz bakımından da durum aynen bu merkezdedir. 

Ancaık, Gelir Vergisinin bu fonksiyonu ifa edebilmesi, bu verginin prensiplerine tam mâna-
siyie sadık kalınması ve bu vergi tarafından tevlidedilen hâsılanın umum vergi hasılatı içerisinde 
oldukça büyük bir nispete varması ile mümkündür. 

Bu yönden Türk Gelir Vergisi sistemi üzerinde tam mânasiyle müspet bir mütalâa serd edile
bilmesine imkân yoktur. Memleketimizde Gelir Vergisi sistemi kurulurken bu sistemin prensiple
rine tam bir sadakat gösterilememiş olduğu gibi bu verginin umum vengi hâsılası içerisindeki nis
peti de, pek tabiî olarak, henüz gerekli seviyeye erememiştir. 

Bugünkü Gelir Vergisinin bünyesinde bu durumun en başlı âmili olarak zirai kazançların bu 
verginin dışında bıra'kılmış olmasını görüyoruz. Gelir Vergisi sisteminin icalbı olarak bu verginin 
kadrosu dâhilinde mütalâa edilmesi gereken gelirlerden millî gelirin nısfına yakın bir parçasının 
bu verginin dışında bırakılması suretiyle bir Gelir Vergisi sistemi kurulamayacağı, dolayısiyle 
vatandaşların âmme masraflarına müsavi fedakârlıklarla iştiraklerinin temin edilemiyeceği izahtan 
varestedir. 

Bu mevzuat son vermeden önce gene bu mevzuile ilgili olan bir noktayı ehemmiyetle belirtmek 
lâzımdır : 

Âmme masrafları karşısında fedakârlık müsavatı yalnız nazari bakımdan ehemmiyet arz eden, 
veyahut, bu esas tahakkuk ettirilemediği takdirde tevlidedeceği bütün mahzur bir kısım vatan
daşların mağduriyetini intacetmekten ibaret kalan bir prensip değildir. Bu prensibin ihlâli çok 
e'hemmiyetli pratik mahzurlar da tevlidetmektedir. Şöyle ki : 

Modern devletlerde âmme masraflarının baliğ oldukları bugünkü yekûnlar muvacehesinde, 
fertlere, bunların ödeme güçlerine göre ayarlanmamış bir vergi sistemini empoze edebilmeye im-
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kân kalmamıştır. Evvelce, yani âmme masraflarının bugüne kıyasla mütevazi ölçüler dâhilinde 
kalmış oldukları ve vergilerin şahsi gelirlerin küçük bir parçasını istihdaf ettikleri devirlerde, 
vergi sisteminin mükellefin ödeme gücüne göre ayarlanması zaruri telâMri edilmiyebilirdi. Âmme 
masraflarının çok yüksek rakamlara vardığı ve bu masrafları karşılamak için şahsi gelirlerin ica
bında yüzde ellisinden fazla bir kısmına el konduğu bugün ise fedakârlık müsavatının tesisi bir 
zarurettir. Aksi takdirde, sosyal huzursuzluktan maada, mükellefin reaksiyonu ile karşılanır. 
Vergi mukavemetini doğuran ve bunun âdeta vergi husumetine kadar götüren âmillerin başın
da vergi yükünün adilâne bir surette tevzi edilmemesi gelir. Bu durum, şüphesiz, âmme hizmeti 
için büyük bir tehlikedir. 

I V 

MALÎ ÎHTÎYAÇ 

Âmme masraflarının tesbit edilmiş olan en karakteristik vasıflarından birisi de bu masraf
larda tezayüde doğru olan sarih temayüldür. Bu temayülün en başlı sebebi Devlet anlamında vu
kua gelmiş olan tahavvüldür. Filhakika eski telâkkilerin, yerlerini tedricen «âmme hizmeti dev
leti» telâkkisine terk etmiş olmaları Devlet tarafından deruhde edilen hizmetlerin kadrosunu bü
yük ölçüde genişletmiş ve gittikçe de genişletmekte bulunmuştur. Devlet tarafından tahakkuku 
istihdaf olunan hizmetlerin bir inikası olan âmme masrafları da, bu cereyana muvazi olarak, 
gittikçe büyümüş ve modern devletlerin bugünkü 'bütçelerinde görülen rakamlara erişilmiştir. Bu 
gidiş, gayet tabiî olarak, devletleri, ehemmiyeti gittikçe artan bir varidat meselesiyle karşı kar
şıya bırakmıştır. 

Şüphesiz bu mesele memleketimizin de meselesidir. Ancak, mesele Türkiye bakımından, yalnız 
yukarda belirtilen zaviyeden değil, başka bir noktai nazardan da ehemmiyet taşımaktadır. 
İzah edelim : 

Âmme hizmetlerinde ve buna muvazi olarak âmme masraflarında husule gelen tezayüt bütün 
devletler ve bu ıneyanda iktisaden gelişmiş memleketler için de bahis mevzuu olan bir olaydır. 
Ancak, Türkiye gibi, henüz iktisadi gelişmelerini tamamlamamış olan memleketlerde, âmme hiz
met ve masrafları üzerinde aynı istikamette tesir icra eden bir sebep daha bulunmaktadır : Mem
leketin iktisadi kaynaklarını seferber ederek bir an evvel kalkınmasını temin etmek. Bu da ehem
miyetli bir kısmı itibariyle, şüphesiz, bir varidat meselesidir. 

Bu zaruretler, devletleri, yeni varidat kaynakJ arı aramaya veya mevcut kaynakları daha müs
mir hale koymaya mecbur bırakmaktadır. Bu zaviyeden, Türkiye'de zirai kazançların Gelir Ver
gisi sisteminin şümulü içerisine alınması, bu mevzuda tevessül edilebilmesi mümkün olan en mü
sait ve aynı zamanda en zaruri olan ameliyeyi teşkil etmektedir. Filhakika, millî gelirin nısfına 
yakm bir kısmını temsil eden zirai sektör, vergi bakımından, hemen hemen hiç dokunulmamış bir 
potansiel olarak durduğu gibi, bu sektörün teklif altına alınması, bundan evvelki paragraflarda 
mâruz sebeplerle, ticari ve sınai sektörlerden alınmakta olan Gelir Vergisi hasılasında da tezayüt 
temin etmek suretiyle ayrıca fayda sağlıyacaktır. 

.v -
İKTİSADİ MÜLÂHAZALAR 

Zirai kazançların vergilendirilmesi gibi ehemmiyetli bir ameliyeye tevessül edilirken, mesele
nin, şüphesiz, iktisadi bakımdan da tetkika tâbi tutulması şarttır. Bu ameliyeye bahusus Türkiye 
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g*ibi, nüfusunun % 74 ünün köylü nüfusun (1), millî gelirinin % 45 ini zirai gelirin (2), ihracâ
tının % 84 ünü zirai maddelerin (3) teşkil ettiği, yani tam mânasiyle zirai bünyeye sahip bir mem
lekette tevessül edildiği takdirde ise, pek tabiî olarak bu ehemmiyet büsbütün artar ;dolayısiyle, 
meselenin iktisadi zaviyeden de tetkiki büsbütün zaruret kes'beder. 

Zirai kazançların vergilendirilmesini istihdaf eden ameliyenin muhtemel iktisadi tesirlerini 
araştırmak demek, bu ameliyenin, bilhassa, zirai istihsal ve zirai yatırımlar üzerinde ika edebil
mesi mümkün olan tesirlerin araştırılması demektir. 

©öyle bir ameliyenin, para ve fiyat gibi, iktisat neseinin diğer unsurları üzerimde de hâzı 
akisleri olabilmesi, şüphesiz, .mümkündür. Fakat, bilhassa ehemmiyeti haiz tesirler istihsal ve ya
tırımların bulunduğu sahada aranmalıdır. 

A) Zirai istihsal zaviyesinden : 
Tasarının, ihtiva ettiği sistem ve hükümler itibariyle, zirai istihsal üzerinde menfi bir tesir ika 

etmesi beklenemez. İler hangi bir verginin bir istihsal kolu veya topyekûri istihsal üzerinde menli 
bir tesir ika etmesi demek, hu koldaki istihsal hacminin veya topye'kûn istihsal hacminin daralması 
demektir. Bu takdirde 'bu vergi, malî yönden ve diğer yönlerden bir ehemmiyet arz etse dahi, bu 
îstlühsal kolu veya topyekûn istihsal zaviyesinden, şüphesiz zararlı olmuş demektir. 

Bahis mevzuu olan tasarı için bu şekilde bir iddia ile ortaya çıkılabiimesi mümkün değildir. 
Tasarının tetkiki neticesinde müşahede edileceği üzere, proje, evvelâ zirali işletmenin safi gelirini 
istihdaf (itmektedir. Saniyen, vergi mükellefiyeti, safi gelirin ilk üniteleri ile birlikte derhal başla
mamakta, yıllık zirai safi kazançları 5 000 liraya kadar olanlar vergiden tamamen muaf oldukları 
gibi, bu kazançları 10 000 liraya kadar olanlar da, ilk beş bin liralık tranş üzerinden hiçbir vergi ile 
mükellef 'bulunmamaktadırlar. Bu durum muvacehesinde, bahis mevzuu olan sistem dâhilinde ih
das «olunan bir verginin, marginal maiyetlerin bulunduğu sahadaki işletmeleri 'bertaraf edebilme
si, dolayısiyle, 'bugünkü istihsalin tenkisi istikametinde bir tesir licra etmesi melhuz olamaz. 

B ) Zirai yatırımlar zaviyesinden : 
Tasarının 'zirai yatırımlar üzerinde ika etmesi mümkün 'olan tesirine .gelince: 
Bu sahadaki tesirin de menfi bir şekilde tecelli mümkün olan tesirine gelince: 
Filhakika; 
a) EA^velâ, elde mevcudolan donnelere göre yapılabilen muhtemel hesaplara nazaran, tasarının 

zirai sektöründen .alınmasını istihdaf ettiği vergi hasılatının, -bu hasılat ilerde millî gelirdeki artış 
ve verginin yerleşiş seyrine muvazi olarak inkişaf göstermesi tabiî olmakla beraber, - ilk yıllar
da, 175 ilâ 200 milyon lira civarında kalması beklenmektedir. 1956 yılı millî gelir hesaplarına na
zaran bu miktar zirai hasılanın ancak % 2 sini teşkil etmektedir. Başka bir ifade ile, zirai hası
lanın teveccüh edebileceği muhtelif sahalar itibariyle ehemmiyetli bir tahavvüle sebeibiyet verehi-
lecek bir ameliye mevzuuhalhis bulunmamaktadır. 

h) 'Saniyen, höyle bir vergi ihdas edilmediği takdirde, bahis mevzuu olan 175. veya 200 milyon 
Tiranın kâff esinin yatırıma teveccüh edeceğini id İla edebilmek de imkânsızdır. Binaenaleyh, vergi 
dolayısiyle yatırım hacmmda (şahıslar tarafından yapılacak yatırım hacmmda) bahis mevzuu ola
bilecek taöıavvülâtı bu miktarların da dununda mülâhaza etmek zaruridir. Diğer hir deyimle, 
ferdî imkânlarla meydana gelebilecek yatırım hasmında tasarı sebebiyle husule gelelbilecek tebed
dül daha da ehemmiyetsiz rakamlarla müncer olmaktadır. 

(1) 1950 nüfus sayımı. İstatistik Um. Müd. den alınan bilgiye göre bu nispet bugün için % 70 -
74 olarak tahmin edilmektedir. 

(2) İstatistik U. Müd. nün ^Türkiye Millî Geliri» adlı 382 No. lu dokümanındaki 1957 senesi
ne ait rakam (muvakkat tahmin). 

(3) îstatiktik TL Müd. nün 56 numaralı dokümanındaki 1957 senesine ait rakam 
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c); Salisen, memleketimiz'de zirai yaltırımlar* büyük ölçüde zirai kredi ve Devlet yatırımları yo-

liyle husule gelmektedir. Tasannın bu yollardan yapılan yatırımlara menfi yönden hiçbir tesir ika 
etmesi mümkün bulunmadığına göre, zirai yatırım hacmmda bir küçülme beklenmesi de melhuz olamaz. 

d) Nihayet, yatırım politikasına büyük ehemmiyet verilen aslen zirai bünyeye malik bir memle
kette, mevcutlara ilâveten elde edilecek yeni imkânların cari masraflara tahsisi beklenemiyeceği de 
tabiîdir. Bu imkânların, yatırımlara, daha da.müsııir bir şekilde teveccüh etmesi, yatırımların zayıf
lamasına değil, bilâkis ıkuvvetlenmesftıe intizar edilmesi en yakın bir ihtimal olarak tezahür etmek
tedir. 

V I 
GELİR VERGİSİ KANUNU GEREKÇESİNDE ZtRAÎ KAZANÇLAR İSTİSNASININ MÜSTENİT 

BULUNDUĞU SEBEPLER 

Zirai kazançların Gelir Vergisinin şümulüne alınması meselesi ile ilgili olarak şimdiye kadar 
«arz olunan mucip se'beplere ilâveten üzerinde durulması iktiza eden son bir nokta daha vardır ki, 
o da, evvelce, yani Gelir Vergisi Kanununun ihdaıı sırasında, bu kanunun esbabı mucibe lâyiha
sında, zirai kazançlar istisnasına taallûk etmek üzere ileri sürülmüş olan sebeplerdir. 

Filhakika, bu tasarı ile teklif olunanın tamaııiyle aksi bir ta'kbikata yer vermiş olan mezkûr 
sebepler üzerinde durulmalı ve bu sebeplerin buo-ün ne kıymet ifade ettikleri araştırılmalıdır ki, 
işbu tasarı üzerine tam mânasiyle salim bir fikir ediriildbilsin. 

Gelir Vergisi Kanunu esbabı mucibe lâyihasında fbalhis mevzuu istisna şu sebeplere fetinadetti-
rilmiştir: 

1. Esas sebep: 
Gerekçede esas sebebolarak küçük çiftçinin himayesi gösterilmiştir. Bu sebep, mez'kûr lâyihada 

aynen şu şekilde ifade edilmiştir. 
«... bu muaflıkla istihdaf edilen asıl gaye ziraat işlerinde bilfiil çalışmak suretiyle geçimin te

min eden küçük çiftçiyi (köylüyü) vergi dışı bırakmaktır. Bu gayeye vâsıl olmak için, ilk merhale 
olarak umum bir muaflıktan gidilmesi, böylece bir taraftan vergi tatbikatı cephesinden ihtiyatlı 
harefket edilirken, diğer taraftan da^memleketimizde zirai reform hareketinin vereceği neticelerin 
de beklenmesi muvafık görülmüştür.» (1) 

2. Diğer sebepler: 
Diğer sebepler şu şekilde ifade edilmiştir. 
«a. Muhtemel vergi hasılatının az olması; 
b.. Zirai kazanç seviyesinin pek düşük olması; 
c. Ziraat erbabına az - çok mazbut bir hesap tutturmanın hâlen imkânsız olması.» (2) 
Gelir Vergisi Kanunu esbabı mucibe lâyihasında, zirai kazançların vergiden istisna edilme

sini temin etmek üzere ileri sürülen sebepler bundan ibarettir. Şimdi, bunları sıra ile ele alarak 
tetkik ve tahlile çalışalım: 

Müşahede edildiği üzere, zirai kazançlar istisnasının üzerine bina edilmek istendiği esas mes
net 'küçük çiftçinin himaye edilmesine matuf düşüncedir. 

Küçük çiftçinin himayesi ve ibu maksatla Geli?||Vergisinin şümulü dışında bırakılması, dün oldu
ğu (gibi bugün de bir zarurettir. Bu nokta üzerinle hiçbir şekilde şüphe ve tereddüde yer yoktur. 
Nitekim, tarım kazançları istisnasının kaldırılmalını istihdaf eden bu tasarının kanuniyet kespet-
mesini mütaakıben dahi, küçük çiftçi vergiden muaf kalmakta devam edecektir. Bu noiktanîn 
bilhassa belirtilmesi lâzımdır. 

(1) Gelir Yergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171) sah. 20 
(2) Gelir Vergisi Kanunu tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/171) sah. 27 
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Ancak, Gelir Vergisi Kanununda yei* alan tarım kazançları istisnası, mucip sebebolarak böyle 

bir esasa, yani küçük çiftçinin himayesi düşüncesine istin&detmekle beraber, husule gelen netice 
bunun tamamen aksidir. Başka bir ifade ile, belirtilen sebeple ihdas olunan istisna fiilen küçük 
çiftçiyi değil büyük çiftçiyi himaye etmektedir. 

izah edelim ; 
Gelir Vergisi sisteminin mahiyeti icabı olarak, küçük gelirler, menşeleri her ne olursa olsun, 

vergiden istisna edilmişlerdir, «En az geçini indirimi» müessesesi vasıtasiyle temin edilmiş olan 
bu istisnadan, tarım kazançları istisnası adı altında sevk edilen hususi bir istisna hükmü olmasa 
idi dahi, şüphesiz, küçük zirai kazançlar da istifade edecekler idi. Hattâ, küçük çiftçiyi daha ge
niş bir ölçüde himaye etmek üzere, Gelir Vergisi Kanununun 17, 18, 22 ve 23 ncü maddelerinde 
yer alan «Göçmen ve mülteci muaflığı», «Telif kazançları istisnası» ve «Sermaye iratlarına müta-
allik istisnalar» da yapılmış olduğu gibi, zirai kazançlarda da, en az geçim haddinin bir miktar 
üzerinde kalan bir istisna veya muafiyet tanınması tabiî idi. Nitekim tarım kazançları istisnasının 
kaldırılmasını istihdaf eden işbu tasarıda dahi, zirai kazançlar sahasında, en az geçim haddine 
inzimamer 5 000 liralık safi kazanç muafiyet veya istisnaiyeti kabul edilmiştir. Binaenaleyh, kü
çük çiftçinin vergiye tâbi olması endişesi ne dün varitti ne de bugün varittir. Binnetice, Gelir Ver
gisi Kanununda yer almış olan tarım kazançları istisnasından, işbu istisna küçük çiftçinin hima
yesine istinadettirilmiş olmasına rağmen, fiilen bu çiftçinin arkasında kalmış olan büyük çiftçi. 
tüecar çiftçi istifade etmiş, bu zümre, diğer mükellef zümrelerinin zararına olarak büyük istifade
ler temin etmiştir. 

Hattâ denilebilir ki, üzerinde durulan istisna hükmü, hikmeti vücudunun aksine olarak, büyük 
çiftçiyi vikaye edip küçük çiftçiyi himaye etmemekle kalmamış, bizzat küçük çiftçinin iktisadi 
faaliyetini tehdideden bir netice doğurmak istidadını göstermiştir. Filhakika, esasen, yani vergi 
hâdisesinden mücerret olarak, tasarruf imkânları çok az olan küçük çiftçinin yanında, vergi poli
tikası yüzünden tasarruf kudreti büsbütün ve kolayca büyüyen ve aynı iktisadi faaliyetle iştigal 
eden bir zümrenin mevcudiyeti, 'şüphesiz, küçük çiftçinin aleyhinde bir temayül husule getirir. 

Esbabı mucibe lâyihasında yer almış olan dijer sebeplere gelince: 
a) Muhtemel vergi hasılatının az olması; 
Muhtemel vergi hâsılatının az olacağı şeklinde ileri sürülmüş olan sebep, zirai kazançların top-

yekûn Gelir Vergisinden istisna edilmesini temin edecek bir sebep olmaktan çok uzaktır. 
Bu mevzuda evvelâ şu noktayı göz önünde tutmak icabeder ki, zirai kazançların Gelir Vergisi

nin çerçevesi içerisine sokulmasına matuf fikir, bundan evvelki bölümlerde de izah edilmiş olduğu 
veçhile, katiyen, yalnız gelir temini mülâhazasına istinadetmemektedir. Âmme gelirlerinin daha 
yüksek bir seviyeye ircaı mülâhazası, Hükümeti bu yola sevk eden sebeplerin yalnız birini teşkil 
etmektedir. 

Saniyen, meseleye münhasıran bu zaviyeden bakılacak olsa dahi teşebbüsü mahkûm edebilme
ye imkân yoktur. Yine bundan evvelki bölümlerde izah edildiği üzere, zirai kazançlar Gelir Ver
gisi sisteminin içerisine sokulmakla istihdaf olunan gelir fazlası betahsis zirai sektörden deeil bu 
sektörle birlikte ticari ve sınai sahadan beklenmektedir. Bu hâdisenin sebebi yukardaki bölümler
de arz edilmiştir. Binaenaleyh, zirai gelirler az vergi getirecektir. Sözü iddia ettiği değeri taşı
mamaktadır. Göz önünde tutulması ieabeden, Gelir Vergisinin münferit bir dalındaki hâsıla değil 
bu verginin yekûn hâsılasıdır. 

Nihayet, bu mevzuda şu noktayı da nazarda tutmak lâzımgelir ki, doğrudan doğruya zirai ka
zançlardan elde edilen hâsıla başlangıçta cüzi o l a dahi, vergi yerleştikçe randıman artacaktır. 
Bu, Gelir Vergisinin bünyesi icabıdır. Nitekim, 1951 yılında 209 milyon liradan başlamış olan Ge
lir Vergisi hasılatı 1959 bütçesinde % 617 gibi bir nispette artarak 1 500 000 000 liraya yüksel
miştir. 

Mâruz sebeplerle, muhtemel vergi hasılatının az olacağı şeklinde öne sürülen bir itirazı varit 
telâkki etmemek icabeder. 
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to) Zirai kazanç seviyesinin pek düşük olması; 
Zirai kazanç seviyesinin pek düşük olduğu şeklinde ilen sürülen sebep, Gelir Vergisi tasarısının 

T. B. M. M. ne arz edilmiş olduğu 1947 yılında, ihtimal ki, kabili kabul idi. Fakat, bugün böyle bir 
sebebe istinadedebilmek mümkün değildir. Zira, 1947 yılında 4 milyar civarında olan zirai gelir, 
1957 yılında, sabit fiyatlarla 6 milyarı, cari fiyatlarla 12 milyarı aşmış bulunmaktadır. (1) 

Kaldı ki, Gelir Vergisinin bünyesi, bu verginin çerçevesi içerisine yekûn hasılatı yüksek sek
törleri ithal edip, yekûn hâsılatı az olan sektörleri bu çerçevenin dışında bırakmaya veya bir züm
renin vergi iktidarını bu zümredeki kazanç vasatisine göre ölçmeye müsait de değildir. Gelir Ver
gisi sisteminde esas olan ferdî gelir, ferdî iktidardır. Muayyen bir sahaya ait yekûn hâsıla veya 
vasati kazanç düşük olabilir. Fakat, bu sahaya mensup fertlerin gelirlerini gösteren grafiğin, 
umumiyetle alçaktan seyretmesine mukabil, bâzı noktalama da çok sivri çıkıntılar yapması mu
kadderdir. İşte Gelir Vergisinin istihdaf ettiği muayyen bir seviyenin üzerinde kalan bu çıkıntı 
ve sivrilerdir. Bu çıkıntı ve sivrilerin adedi pek fazla olmıyabilir. Fakat, adedleri az da olsa, Ge
lir Vergisinin iktidarı işaret eden bu çıkıntı ve sivrileri takip ve tesbit ederek ihata etmesi şart
tır. 

Bu mülâhazat muvacehesinde memlekette zirai kazanç seviyesinin pek düşük olduğu şeklinde 
ifade ediien itiraz da kabule şayan görülemez. 

c) Ziraat erbabına az - çok mazbut bir hesap tutturmanın imkânsız olması; 
Ziraat erbabına mazbut bir hesap tuturmanm imkânsız olduğu keyfiyeti, hakikat olmakla be

raber kısmen vâridolan bir hakikattir. 
Filhakika, bu ibarenin muhtevasından büyük çiftçiyi, büyük zirai işletmeyi çıkarmak icabeder. 

Büyük zirai işletmelerin ihtiyaçlarına elverecek vüsatte bir kayıt sistemi tesis edememeleri için 
ortada hiçbir sebep yoktur. Hattâ, böyle bir kayıt sistemi, vergi mülâhazası bir yana, bizzat bu 
işletmelerin menfaatleri bakımından zaruridir. Aksi takdirde bu işletmelerin gereken inkişafı gös
terebilmelerine imkân yoktur. 

Büyük zirai işletmelerin dışında kalan küçük ve orta çaptaki zirai işletmelere gelince: 
Burada ifade yerini bulmaktadır. Hakikaten, küçük ve orta çaptaki zirai işletmelere mazbut 

bir hesap tutturmanın imkânı yoktur veya pek zordur. 
Ancak, burada da bir tefrik yapmak lâzımdır. Şöyle ki, evvelâ küçük işletmeler verginin mev

zuuna girmemektedir. Binaenaleyh, bu sahada esasen bir kayıt veya hesap endişesi mevcut değil
dir. 

Orta çaptaki işletmelerin durumu bu mevzuun en kritik kısmını teşkil etmektedir. Bir taraf
tan, vergiye sağlam bir bünye sağlamak üzere bu işletmelerin de verginin şümulü içerisine alın
ması iktiza ederken, diğer taraftan, bu işletmelere mazbut, bir hesap tutturtamamak vakıası ile 
karşılaşılmaktadır. İlk nazarda gayrikabili hal gibi görünen bu meselenin içinden de çıkabilmesi 
imkânı bulunmuş, bu sahada bize takaddüm etmiş oları memleketlerde, orta çaptaki işletmelerin, 
hattâ küçük işletmelerin dahi vergiye tâbiiyeti esası muhafaza edildikten sonra, kazancı tebarüz 
ettirecek hesap sistemi yerine başka usullerin ikamesi mümkün olabilmiştir. 

Bâzı Garp devletlerinde kabul edilmiş olan bu esasa, orta çaptaki işletmeler için memleketi
mizde de, tabiî hususiyetlerine göre değişik bir tarzda olmak üzere, yer verilmesi mümkündür. 

Binaenaleyh, ziraat erbabına az - çok mazbut bir hesap tutturmanın imkânsız olduğu şeklinde 
ifadesini bulan görüşün de, tarım kazançlarının vergilendirilmesi yolunda katı bir mâni teşkil et
mediği anlaşılmaktadır. 

Başlangıçtan beri devam edegelen izahlar, memleketimizde Gelir Vergisinin zirai kazançları 
da kavraması hususunda hiçbir mahzurun meveudolmadığmı, bilâkis bu istikamette tecelli edebi
lecek bir hareketi teşvik ve teşci eden gayet ciddî sebeplerin mevcut bulunduğunu açıkça göster
mektedir. 

(1) İstatistik Umum Müdürlüğünün «Türkiye Millî geliri 1948 - 1957» adlı ve 382 yayın No. lu 
dokümanı. Sayfa 4 ve 8. 
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Bu durumdan kuvvet alınarak, mevcut Gelir Vergisi sisteminin, zirai kazançları da ihata ede

cek şekilde tadili cihetine gidilmiş ve bu maksatla Gelir Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanunun
da yapılması gereken değişikliklerle yine bu kanunlara eklenmesi iktiza eden hükümler mütaafcıp 
bölümlerde takdim, edilmiştir. 

Bu bahse son vermeden önce 'bir noktayı daha ehemmiyetle belirtmek lâzımdır: 
Yukardan: beri arz edildiği üzere, zirai kazançlarm Gelir Vergisinin şümulü içerisine sokulması 

birtakım zaruretlerin' taJhtı tesirinde olması, hiçbir zaman, bu kazançların, Türkiye'de, Gelir 
Vergisi çerçevesi içerisinde, kolayca vergilendirileceği mânasını itazammmı etmez. Esasen hiçbir 
memlekette zirai kazançların vergilendirilmesi suhuletle tahakkuk etmemiştir. Zira, muhasebe ve 
beyannameye istinadeden, mükellefin, şahsiyetini ve müterakki • tarifeyi nazarda tutan modem vergi 
tekniği ticari ve sınai gelirlere nispeten kolayca intibak edebildiği halde, zirai kazançlara oldukça zor 
ve sıkıntılı bir şekilde uymakltadır. 

Bu zor ve sıkıntı idrak ve takdir edilmektedir. Ancak, ortada bir zorluk ve sıkıntının meveudo-
luşu teşebbüsten sarfınazar edilmesini değil, bilâkis bu zor ve sıkıntının' yenilmesini icalbettirir. Ni
tekim, tasarının tetkiki sırasında, bu istikamette ne gibi tedbirlerin ittihaz edilmiş olduğu yerlerin
de müşahede edilecektir. Bunlara ilâveten kurulacak kuvvetli ve motodiık bir müşahede sistemi ve 
bu müşahedeleri sistematik bir tarzda işliyecek ve kıymetlendirecek bir organizasyon arzu edilen 
neticeyi doğurabilecektir. Bugün için Gelir Vergisi sisteminden başka gidilecek bir yol .'kalmamıştır. 
Rahat ve kolay vergilerin bugünün ihtiyaçlarını karşıhyaibilm.eleri imkânsız olmuştur. 

BÖLÜM : 2 

ZİRAİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE MÜTAALLİK SİSTEMLER 

X 

O Î B İ Ş 

Birinci bölüm/de üzerimde durulan prohlem zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi içerisinde 
vergilendirilmesi lâzımgelip gelmiyeceği idi. Meselenin müspet bir hal tarzına müncer olduğu 
müşahede edilmiştir. Bu sonucu mütaakip derhal ikinci bir problemle karşılaşılmaktadır : Zirai 
kazançların teklifi icabetmekle beraber bu gelirler acaba ne şekilde vergilendirilmen, nasıl bir 
sistem ihdas edilmelidir? 

Bu sual ile doğrudan doğruya tasarının tetkik ve tahliline girmemiz ica'betmektedir. Ancak, doğ
rudan doğruya tasarının tetkik ve taıhtliline girmeden önce, memleketimiz; için teklif olunan sistem 
üzerinde daha etraflı 'bir fikir edinilmesini temin etmek üzere, bu sahada Türkiye'ye 'takaddüm 
etmiş olan memleketlerin sistemlerinden örnekler verilecek, dolayısiyle, tetkiklerin mukayeseli bir şe
kilde icrası sağlanacaktır. 

Bunu yaparken de, sırf ilgililere mevzu üzerinde bidayeten umumi bir görüş temin etmek üzere, 
bahis mevzuu sistemler, evvelâ bir metot dâhilinde, yani ana hatları itibariyle arz ettikleri müş
terek esaslara göre, muayyen gruplara irca edilmek suretiyle, toplu olarak ele alınacak, bilâhara, 
muhtelif Garp memleketi erinde teessüs etmiş olan usuller münferiden incelenecektir. 

II 
SİSTEM ÜZERİNE UMUMİ BÎR BAKIŞ 

Zirai kazançların vergilendirilmesi mevzuunda devletler bilhassa., iki mihver etrafında temerküz et
mişlerdir : 

A)1 Zirai kazançları, müstakil bir sistem dâhilinde, aynı ve gayııişahsi olarak vergillendireniler; 
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B) Zirai kazançları, modern Gelir Vergisi sistemleri içerisinde vergilendirenler. 
Birinci usule, bilhassa, ekonomi sinin esasını ziraat teşkil eden az gelişmiş memleketlerde tesadüf 

edilmektedir. Fas, Tunus ilâh... gibi. 
İkinci usul, bütün medeni devletler tarafından tatbik olunan, usuldür. Reforma mevzu olabilecek 

bir hareket ancak bu sistem, dâhilinde tecelli edebileceğinden birinci usulün teferruatını bir yana bı
rakarak mütaakıp tetkiklerimizi doğrudan doğruya ikinci usulün çerçevesi dâhilinde ve vergi tekni
ğinin en ehemmiyetli tarafını teşkil eden «gelirin tesbiti» meselesine hasredeceğiz. 

Bu sistemi ihtiyar etmiş olan memleketlerde zirai kazançların tesbit şekilleri iki grup etrafında 
toplanabilir : 

a) Zirai kazançların doğrudan doğruya, yani «directe» bir şekilde tâyinine müstenit sistemler. 
Bu kategoriye dâhil sistemlerin hareket ettikleri prensip aynı olmakla beraber tatbikatları 

muhteliftir. Zirai kazancın «doğrudan doğruya, directe olarak tesbiti» bâzı memleketlerde bir mu
hasebe esasına istinadederken diğer bâzı memleketlerde götürü bir mesnede dayanmaktadır. 

1. Muhasebe esasına istinadeden şekil : 
Bu usul, Gelir Vergisi sistemlerindeki umumi: usuldür. Memleketimizin Gelir Vergisi sisteminde 

de gelirlerin; tesbiti, esas itibariyle, bu usule istinadetmektediir. 
Bâzı devletler, bu usulü, derece derece zirai gelirlere de teşmil etmişlerdir. Bu -memleketlerde zi

rai kazançların bir muhasebe esasına müsteniden tesbit ve tevsiki mecburidir. 
Bu devletlerin, bâzılarında, istimal olunacak muhasebe sistemi, çiftçilerin muhasebe ameliyeleri

ne k a m pek müsaidolmıyan durumları dolay isiyle, âzami derecede basitleştirilmiştir. Meselâ, Ameri
ka Birleşik Devletlerinde olduğu gibi. Diğer bâzı devletlerde ise, bu devletlerde ziraatin tâbi ol
duğu rejimin hususiyeti icabı olarak münkeşif bir muhasebe sistemi vardır. Meselâ, Sovyet Sosya
list Cumhuriyetleri Birliğinde olduğu gibi. 

Yine aynı usulü kabul etmiş olan bir kısım memleketlerde de yalnız ehemiyetli işletmeler bu 
sistemin şümulüne alınmıştır. Bu işletmeler, diğcilerinden, ekseriyetle, vergilendirilecek gelir mik
tarlına atıf yapılmak suretiyle tefrik edilmektedir. Misal olarak Almanya gösterilebilir. 

2. Götürü, esasa istinadeden şekil : 
Bu usul Gelir Vergisi sistemlerinde istisnai olan usuldür. .Memleketimizin Gelir Vergisi rejimin

de de tatbikatı mevcuttur. 
Zirai gelirleri, doğrudan doğruya, yani «directe» olarak, tesbit etmeyi arzulamakla beraber, bu 

ameliyeyi bir muhasebe esasına istinadettirmek imkânlarını görmiyen devletler, bu esasın yerine, de
rece derece götürü metotlar ikame etmişlerdir. Bu usulde zirai kazanç, artık 'muhasebeye istinaden 
değil, kısmen veya, tamamen], gayrisâfi kazanca' ve masraflara karine teşkil eden birtakım un
surlardan, hareketle tâyin ve tesbit edilmektedir. Bu usule misal olarak Fransa, Belçika ve isviçre 
kantonları gösterilebilir. 

Prensip aynı olmakla beraber cari olan şekiller -memleketten memlekete değişmektedir. Meselâ, 
isviçre ve Belçika'da evvelâ gayrisâfi gelir «takdir» yoliyle tesbit edilir. Bundan, çiftçiler, fiilen. 
yaptıkları işçilik giderlerini, kiraları ve malî mahiyetteki masraf lanın, gerçek miktarlariyle tenzil 
ederler. Fransa'da ise, hususi kültür nevilerinin bahis mevzuu olduğu ahval müstesna, zirai kazan
cın bütün unsurları takdir yoliyle tesbit edilmektedir. 

Ib) Zirai kazancın vasıtalı bir şekilde tâyinine müstenit »sistemler. 
Bu katgoriye dâhil olan sistemllerde zirai kazanç, bundan evvelki paragrafta görülmüş olduğu 

veçhile, doğrudan doğruya değil, vasıtalı bir şekilde tâyin olunur. Burada zirai gelire takaddüm 
eden başka bir kıymet vardır. Evvelâ, bu kıymet tesbit edilir ve zirai kazanç bilâiıara bu kıymete 
atıf yapılmak suretiyle tâyin olunur. 

Bunun da memleketten memlekete değişen muhtelif şekilleri vardır. Bilhassa ikisi zikre şayan
dır : 

1. Arazinin kira 'kıymetine istinadeden şekil: 
Bu usulde evvelâ arazinin kira kıymeti bulunmakta, biiâhara bu kıymetten zirai gelire intikal 

edilmektedir. 
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Bu usule 1948 yılma kadar İngiltere'de ve halen italya'da tesadüf edilmektedir. İngiltere'deki 

tatbikat kısmi idi. Yalnız, senelik icar kıymeti 100 sterlinin altında bulunan zirai işletmelerin 
gelirleri bu usulde tâyin ediliyordu. İtalya'da ise, zirai kazanç, istisnasız olarak, kadastrol gelir 
esas ittihaz edilmek suretiyle tesbit edilmektedir. 

2. İşletmenin tekabül ettiği sermaye kıymetine istinadedeıı şekil : 
Bu sistemde, evvelâ, zirai işletmenin tekabül ettiği sermayenin kıymeti tesbit edilmekte, bilâ-

hara bu kıymetten zirai gelire intikal edilmektedir. 
Bu sistem Alman sistemidir. Almanya'da muayyen bir ölçünün dununda kalan, yani gelirleri 

muhasebe esasına göre tâyin edilmiyen işletmelerin gelirleri bu usulde tesbit edilmektedir. 
İşletmenin tekabül ettiği sermayenin kıymeti şu şekilde tâyin edilmektedir : 
Maliye Vekâleti, evvelâ, tip işletmeleri tesbit etmektedir. Bilâhara bu işletmelerin rantabil'îte-

leri tetkik ve tesbit edilmektedir. Bunu mütaakıp işletmelerin vasati rantabiliteleri tip işletmelerin 
rantabilitelerine kıyasla hesaplanmakta ve buradan işletaıelerin sermaye kıymetlerine ulaşılmakta
dır. 

III 
GARP MEMLEKETLERİNDEKİ TATBİKAT 

A) Amerika Birleşik Devletleri : 
— A. B. D.'de zirai kazançlar «unitaireprineipe» dâhilinde tanzim edilmiş olan «normal tax» 

(normal vergi) ve «surtax»'m (munzam vergi) çerçevesi dâhilinde vergilendirilmektedir. 
Bu şekilde, zirai kazançlar, A. B. D. de, Gelir Vergisi sistemine dâhil diğer gelir kaynaklarına 

nazaran farklı hiçbir hususiyet arz etmezler. (Matra'hm, zirai kazançlarda, claiha kolay, daha basit 
bir şekilde tesbitine matuf maddeler müstesna olmak şartiyle). 

— A. B. D.'de zirai kazanç tâbirinden ne anlaşılması icabettiği «çiftçi» tâbirine atıf yapılmak 
suretiyle tâyin ve tesbit edilmiştir, «çiftçi» şu şekilde tarif edilmektedir : 

«'Kâr ve kazanç gayesiyle, kiracı veya mal sahibi sıfatiyle arazi işleten hakiki şahıslar, şirket
ler ve kolektif şirketler kanun nazarında çiftçi telâkki olunur.» 

— A. B. D.'de zirai kazançlar, umumi esaslara göre, yani ticari ve sınai kazançlar gibi, «direc-
te» sistem dâhilinde ve bu sistemin muhasebe esasına müstenit şekli dairesinde vergiye tâbi tutul
muştur. 

Zirai kazanç, gayrisâfi gelirin hesaplanma tarzına muvazi olara'k iki şekilde tâyin ve tesbit 
edilir : 

1. 'Talhsilât ve tediyat esası; (Buna «nakit esası» da denmektedir.) 
2. Ta'hakkuk esası; (Buna «defter esası» da denmektedir.), 
Birinci sistem basit olan sistemdir. Bu sistemde, çiftçi, sadece sene içerisinde fiilen vukubulan 

taJhsilâtı ile yine fiilen vukubulan tediyatm hesaplamakla mükelleftir. Envanter hesapları da siste
me ithal edilmemiştir. 

İkinci sistem ise da'ha mürekkeptir. Bu sistemde sene içerisinde vukubulan fiilî tahsilat ve tedi
yat yanında tahakkuk kayıtları da roy oynar. Aynı zamanda sene başı ve sene sonu envanter he
sapları da mecburidir. 

Tatbiki mecburi alan sistem birinci sistemdir. Her çiftçi, nakit esasına göre gelirini bulup be
yan eteneye mecburdur. İkincisi ise ihtiyaridir. Çiftçiler, arzu ettikleri takdirde, bu sistemi ihtiyar 
ederler. Bu takdirde, tabiî olarak, defter ve fatura gibi mükellefiyetlere tâbi olurlar. 

Birinci sistemi ihtiyar eden çiftçiler defter tutmaya ve fatura kesmeye mecbur değildirler. Böyle 
hareket ettikleri takdirde, satışlarını, her yıl Hükümet tarafından tesbit edilen asgari fiyatlar üzerin
den değerlendirirler. . • • 

Çiftçi tarafından istihsal olunup zatî istihlâke tahsis olunan mahsullerin gelire ithali mecburi de 
ğildir. h 
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Her iki sistemde de, gayrisâfi gelirin eczasını teşkil eden ve yine her iki sisteme göre, tahassul 

eden gayrisâfi gelirden indirilmesi mümkün olan kalemler ilişik sayfalarda şematik olarak göste
rilmiştir. 

Nakit esası 

istihsalden vükubulan 4- Mubayaa edilen hayvan 4- Diğer menabi : = Gayrisâfi kâr 
satışlar ve mahsulâtın satışın- a) Hükümet yardımları; 

dan hâsıl olan kâr b) Sigorta primleri; 
e) Yarıcılıktan alman kira; 
d) ' Kooperatiften sağlanan kârlar. 

" (B) 
Defter esası 

Satıhlar -f Çiftlik vesaitinin + Sene sonu en- Senebaşı en- .+ Sene içinde 
kiraya verilmesin- vanter kıymeti — vanter kıy- mubayaa — Gayrisâfi kâr 
den ed- meti edilen hayvan 

ve mahsulât 

Gayrisâfi gelirden indirilmesi mümkün olan kalemler : 
a) işin yürütülmesi için yapılan veya tahakkuk eden lüzumlu ve mûtat masraflar; 
b) Faizler; 
c) Vergiler; 
ç) Meşkûk matluibat; 
d) Zararlar; 
f) Amortismanlar. 
işletmenin iktisadi kıymetini devamlı surette artıran ıslah masraflariyle donatım masrafları 

ve bina inşa masrafları gayrisâfi gelirden indirilmez. 
B) Kanada : 
Kanada'da, zirai gelirler, diğer nevi gelirler gibi, Gelir Vergisi sistemi içerisinde vergilendi

rilmektedir. 
Kanada Gelir Vergisi sisteminde kaynaklar üçe irca edilmiştir : 
a) İş; 
b) Mülk; (menkul ve gayrimenkul mallar) 
c) Büro ve hizmet; (istihdam) 
Zirai gelirler, «iş» tabiriyle ifade edilen kaynak meyanında mütalâa edilmektedirler. Bu kay

nak, zirai gelirlerden maada ticari ve sınai gelirleri de kavramaktadır. 
— Kanada'da, zirai gelirler veya faaliyetler, Gelir Vergisi Kanununun 139 neu maddesinin (P) 

ve (Q) paragraflarında ve «çiftçilik» ve «balıkçılık» olmak üzere faaliyetlerin ikiye tefriki sure
tiyle, şu şekilde tarif edilmiştir : 

Çiftçilik : Toprağın sürülmesi ve bellenmesi, hayvan yetiştirilmesi ve bunların sergilerde teş
hiri; yarış atları idame ettirilmesi; 'kürk hayvancılığı^ tavukçuluk, arıcılık, sütçülük, meyvacılık 
gibi faaliyetleri de içine alır. 

Balıkçılık : Midye, İstakoz v. s. gibi kabuklu ve diğer çeşitli deniz hayvanlarının yakalanması 
faaliyetlerini de ihtiva eder. 

—• Kanada'da, zirai gelir, «direete» usulde ve bu usulün muhasebe esasına müstenit şekli daire
sinde tesbit edilmektedir. 
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Biri basit, diğeri mürekkebolmak üzere iki tarz ttessüs etmiştir : 
a) Bilanço esası (Accrual Basis) 
Taşıdığı isim mahiyetini de aksettirmektedir. Her hangi bir izahat zaittir. 
b) Kasa esası (Cash Basis) 
Kasa esası, bilanço esasına nazaran çok basit bir usuldür. İsminden de anlaşılacağı üzere sene 

içerisindeki fiilî gelir ve gideri esas tutmaktadır. 
Istiyenler gelirlerini bu usulde hesaplarlar. 
Bilanço esasında olduğu gibi, bu usulde de, amortismanların düşülmesine cevaz verilmiştir. 
C) ingiltere : 
— ingiltere'de, zirai kazançlar, «Income tax»'ın D sedülünü teşkil etmekte ve aynı zamanda di

ğer sedüllerle birlikte «surtax»'a tâbi bulunmaktadır 
— ingiltere'de zirai kazançlar tâbirine : 
— Çiftçilik kazançlar; 
— Bahçıvanlık kazançları; 
— Ormancılık kazançları; ı 
— Balıkçılık kazançları; 

dâhil edilmektedir. 
— 1948 reformundan evvel, ingiltere'de, yıllık icar bedeli (valeur locative) 100 £ ne kadar 

olar» işletmeler götürü esasa; yıllık icar bedeli bu rakamın üzerinde kalanlar da hakiki gelir esa
sına göre vergilendirilmekte idiler. 

Zikredilen 1948 reformu ile götürü usul kaldırılmış, bütün zirai işletmelerin hakiki gelir esa
sına istinaden vergilendirilmeleri cihetine gidilmiştir. Demek ki, ingiltere'de zirai kazançlar 
«directe» usul dairesinde ve bu usulün muhasebe esasına müstenit şekli dâhilinde vergilendiril
mektedirler. Bu kaidenin yegâne istisnası orman işletmeleridir. Orman işletmeleri el'an götürü 
esasa göre vergilendirilmekte; yıllık icar bedeli esas tutulmaktadır. 

Zirai işletmelerin kazançları, yukarda zikredildiği üzere ormanlar müstesna, Income tax'm D 
sedülünü teşkil etmektedir. 

Safi zirai kazancın tesbiti, esas itibariyle, aynen ticari kazancın tâbi olduğu usuller dairesin
de cereyan etmektedir, ingiltere'de ticari kazancın tesbitine mütaallik kanun hükümleri, zirai ka
zanç hakkında da tatbik edilmektedir. 

Safi kazancın tesbitinde, esas, mütedavil kıymetler harekâtıdır. Yalnız bu mahiyetteki kıymet
ler ile ilgili gelir ve giderler nazara alınır. Sermaye kazançları ve sermaye giderleri hesaba katıl
maz. 

Safi kazanç, işletmenin büyük veya küçük oluşuna göre ayrı usullerde tesbit edilmektedir : 
a) Büyük zirai işletmelerde : 
Yukardaki izahların gerektirdiği çerçeve dâhilinde bilanço esasına göre tesbit edilir. 
b) Küçük zirai işletmelerde : 
Küçük zirai işletmeler, tek kayıt usulüne göre defter tutan zirai işletmelerdir. 
iki esas câridir : 
aa) Tahakkuk esası : 
Bu usulde bir işletme defteri tutulur. Kanunun cevaz verdiği gelir ve giderler, tahakkuk et

tikçe deftere kaydedilirler. Neticede safi kazanç bir hesap hulâsasında tesbit olunur. 
bb) Tahsil - Tediye esası : 
Üç defter.tutulur : 
1. Kasa defteri; 
2. Envanter defteri; 
3. Borç ve alacak takip defteri. 
Nakden yapılan tahsilat ve masarif kasa defterine, bir borç ve alacağın teessüsüne sebebiyet ve

renler de «borç ve alacak defteri» ne intikal ettirilir. (Tabiî, daima, kanunun e\jvaz verdiği gelir 
ve giderler) 
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Envanter defterine de hesap dönemi baş ve sonundaki mütedavil kıymetler geçirilir. 
Defterlerin neticeleri bir hesap hulâsasında tesbit edilir ve bu şekilde de safi kazanç tekevvün 

etmiş olur. 
i ler iki sistemde de hesap hulâsası aşağıdaki esaslar dairesinde hazırlanır.; 

* Gider Hasılat 

1. Yılbaşı mevcudu 1. Satışlar 
2. Mubayaa 2. Yıl sonu mevcudu 
3. Masraf 3. Zati istihlâk 

—• Hasılattan indirilebilecek giderler Gelir Vergisi Kanununda birer birer tadadedilmiş değil
dir. Ancak bâzı istisnai giderler hakkında hüküm vaz'edilmiştir. 

Mer'i içtihatlara göre, aşağıda yazılı giderler'n indirilmesi kabul edilmektedir : 
a) Her hangi bir kanun hükmü ile indirilme ine müsaade edilmiş ise; 
b) işle ilgili normal bir gider ise; 
e) Sermaye gideri, yani, sabit kıymetlere ait bir gider değil ise; 
d) Her hangi bir kanun hükmü ile indirilmesi menedilmemiş ise. 
—• Vergiye tâbi olacak geliri tesbit etmek için safi kazançtan : 
1. Amortismanların; 
2. Geçmiş sene zararları ve diğer bâzı zararların; f 
İndirilmesi kabul edilmiştir. 
D) Fransa : 
— Fransa'da, zirai kazançlar «Taxe proportiomıeile» (Mütenasip Vergi) ve «Surtaxe prog-

ressive» (Müterakki Munzam Vergi) isimlerini taşıyan vergi kanunlarının çerçeveleri dâhilinde 
vergilendirilmektedirler. 

Bu kanunlar «cedulaire» değil «unutaire» mahiyettedir. 
Bu şekilde, Fransa'da, zirai kazançlar, Gelir Vergisi manzumesine dâhil muhtelif kaynaklar

dan birini teşkil etmekte ve diğer kaynaklardan mütevellit gelirlerle birlikte vergilendirilmekte
dirler. 

— Fransa'da, «Taxe proportionnelle» hem arazi rantını hem de arazinin işletilmesinden müte
vellit geliri kavramaktadır. 

Arazinin rantından (rente du sol) maksat, o arazinin, maliki tarafından işletilmediği ahvalde 
sahibine getirdiği gelirdir. 

Arazinin işletilmesinden mütevellit gelir (expl ûtation dul sol» ise, işletme sahibinin emeği ile 
zirai vasıtalar, hayvanlar, tohum, gübre v. s. gibi kıymetlerden mürekkep sermayeden mütevellit 
gelirdir. 

— Fransa'da, kanun, «zirai kazançlar» tâbirini değil «zirai işletme kazancı» tâbirini kullan
maktadır. (Benefices de l'exploitation agricol) 

Bunu tarifi şu şekilde yapılmıştır. 
«Gerek servetlerini bizzat işliy enler, gerekse kiracılar, yarıcılar, veya ortakçılar tarafından 

zirai servetlerin işletilmesi suretiyle temin edilen kazançlar zirai işletme kazançlarıdır.» 
Bu tarife ilâveten; ormancılık, mantarcılık, arıcılık, istirityecilik gibi bâzı kültür nevileri ayrıca 

ve tahsisen zikredilerek bu gibi faaliyetlerden mütevellit gelirlerin de vergiye tâbi olduğu açıklan
mıştır. 

Fransız Gelir Vergisi sisteminde zirai kazançlar, doğrudan doğruya, yani «directe» sistem 
dâhilinde ve umumiyetle bu sistemin götürü esasa müstenit şekli içerisinde tesbit edilmektedir. 

Gerek mükellefin, gerek idarenin götürü esası ret hakları vardır. Bu takdirde götürü usul ye
rine hakiki kazanç usulü kaim olur. Şu halde Fransa'da zirai kazancın tesbitinde götürü usul esas, 
hakiki kazanç usulü ise istisnadır. 
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Götürü usul : ,' ' 
— Fransız gelir vergisi sistemi iki türlü götürü esas tesbit edilmiştir. Bunlorm birine «Forfait 

individuel» (ferdi durumları istihdaf eden götürü esas), diğerine «Forfait collectif» (maayyen 
fert topluluklarının durumunu istihdaf eden götürü esas) denmektedir. 

«Forfait individuel» in bahis mevzuu olduğu ahvalde bu «forfait» nin eczasını teşkil eden muh
telif ve muayyen unsurlar her mükellef nezdinde ayrı ayrı tetkik edilerek ayrı ayrı kıymetlendirli-
mekte ve bunların muhassalası o mükellefin gelirini vermektedir. 

«Forfait collectif» e gelince : Bunda «forfait» nin eczasını teşkil eden muhtelif ve muayyen un
surlar idare tarafından umumi bir şekilde tetkik edilmekte ve bu tetkik neticesinde istihraçolu-
nan neticeler o zümre veya sınıfa dâhil bütün mükelleflere teşmil edilmektedir. «Forfait» nin kolek-
lektif olma vasfı buradan gelmektedir. 

Fransa'da, zirai kazançların tesbitinde kullanılan götürü usul işte bu ikinci usul, yani «forfait 
collectif» usulüdür. 

Forfait collectif : 
«Forfait collectif» te usul şudur : 
a) Cüzütam «departement» dır. Her departmanda, salâhiyeti bu departmanın hudutlariyle 

mukoyyet ve «forfait» yi tâyine vazifeli uzuvlar vardır. 
b) Her departmanda, bu departmanın arz ettiği hususiyetlere göre, «umumi kültür» ve 

«hususi kültür» ıstılahlariyle tercüme edilebilecek olan «polyculture» ile «cutures specialisees» nevi-
lerinin tefriki yapılır: 

Bund'an maksat şudur : 
Bâzı yerlerde, bâzı ziraat nevileri, diğer ziraat nevilerinin heyeti umumiyesine .nazaran fark 

edilir derecede daha fazla kâr bırakabilirler. Şu halde bu münferit nevileri heyeti umumiyeden tef
rik etmek ve gelirini ona göre tesbit etmek icabeder. işte bunun içindir ki, «umumi kültür» - «hu
susi kültür» tefriki yaratılmış ve her ikisinde de «forfait» nin tâyini ayrı usullere tâbi tutulmuş
tur. 

c) Umumi kültür : 
Departman, randıman farkları esas tutulmak suretiyle muhtelif mıntıkalara (regions agricoles) 

ayırdedilir. 
— Bu mıntıkalar, gene randıman ve prodüktivite esasları yönünden muhtelif kısımlara 

(categoris) tefrik edilir. Bu ameliye icra edilirken, esas olarak, hemen hemen daima, ka
dastro geliri nazarda tutulur. 

— Her kısım (cetegories) için ayrı ayrı olmak üzere hektar başına safi gelir tâsyin edilir. 
Komisyon, bu takdiri icra ederken, daha evvel idare tarafından yapılmış anketlere ve gene 

idare tarafından bu anketlere istinaden hazırlanmış ve civar departmanlarla meslek teşekkülle
rinin hesapları ile karşılaştırılmış bulunan tip hesaplara (comptes - types) dayanır. 

d) Hususi kültür : 
— Yukarda bahsedilen mıntaka (r&gion) esası burada da uygulanır. 
— Kısım (categorie) esası uygulanmaz. 
— Her kültür nev'i ayrı ayrı nazara alınır. 
— Safi gelirin hektar başına tâyini şart değildir. Gelir, başka mahiyette unsurlar esas tutul

mak suretiyle de tâyin olunabilir. 
, — Burada da, komisyon, safi geliri takdir ederken, idarenin yukarda bahsedilen anket ve 

tip hesaplarını esas tutar. 
Orman işletmeleri : 
Orman işletmeleri de götürü esas üzerinden vergilendirilmekle beraber bunlar istisnai bir 

usule tâbi bulunmaktadırlar. Filhakika, bunlarin geliri, gayrimenkul vergisine (imöt forcier) 
esas olan irade atıf yapılmak ve bunun iki misli alınmak suretiyle tâyin edilmektedir. 
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Burada bir de şu hususiyet vardır : Orman işletenler ve idare usulü kabule mecburctulaî*. 

Başka bir ifade ile, diğer kültür nevilerinde mükellef ve idare, yukarda belirtildiği üzere, 
icabında götürü esası reddetmek hakkına malik oldukları halde, ormancılıkta, götürü esası 
ret ile gerçek kazanç esasına geçmeye mezun değillerdir. 

Hakiki kazanç rejimi : 
Hakiki kazanç rejiminde gelir şu unsurlara göre taayyün etmektedir : 
a) İşletme gelirleri ; • , 
— Alâkalı hesap dönemi içerisinde vukua gelen mahsul satışları (mahsul hangi hesap dönemi 

içerisinde idrak edilmiş olursa olsun), 
— ölü veya canlı hayvan satışları, 
— İşletme sahibinin zatî ve ailevi ihtiyacı için istihlâk ettiği mahsulâtın bedeli. 
b) İşletme masrafları; 
— Alâkalı hesap dönemi içerisinde ihtiyar edilmiş olan işletme masrafları (envestisman mas

rafları, yani amortismana tâbi olabilecek aktif kıymetler için ihtiyar olunacak masraflar 
hariç), 

e) Stok mahsulâtın kıymeti, 
d) Tekrar satılmak üzere satınalman hayvanların maliyet fiyatı, 
e) Aktif kıymetlerin satışından mütevellit değer artığı veya eksiği (gayrimenkuller haricolmak 

üzere), 
f) Amortismanlar, » 
E) Almanya : 
— Almanya'da, zirai kazançlar, başka menşeli diğer bütün gelirler gibi, «ünitair» mahiyetteki 

«Enıkommeiısteuer» dâhilinde vergilendirilmektedirler. 
— Almanya'da zirai gelirler şu şekilde tarif edilmektedir : 
«Tabiat kuvvetlerinin yardımiyle nebat veya nebat eüzüleri istihsal eden işletmelerin gelirleri 

zirai gelirdir.» 
Hayvancılık, sütçülük, kümes hayvancılığı balıkçılık, orman, av ve benzeri faaliyetlerden-

mütevellit gelirler de zirai gelirler meyanmdadır. 
Ziraatte müteferri sınai işletmelerin gelirleri keza zirai gelirlere girmektedir. 
Çiftçi ikâmetgâhının icar kıymeti ve nihayet bir ziraat veya orman işletmesinin satışından mü

tevellit kârlar da zirai gelirlere ilâve edilmektedir. — Almanya'da, zirai gelir «directe» sistem dâ
hilinde tesbit edilmektedir. Sistemin her iki şekline de, yani gerek muhasebe esasına, gerekse götü
rü esasa tatbikatta yer verilmiştir. 

1. Muhasebe esasına istinadeden şekil : 
Bu usulde, safi gelir, muhasebeye istinaden tesbit olunur. 
Sâfigelir, işletme sermayesinin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müs

pet farktır. 
İşletmenin kıymeti 100 000 markı aştığı veya kâr 6 000 markı tecavüz ettiği veya muamele hacmi 

40 000 markı geçtiği ahvalde, safi gelirin muhasebe esasına müsteniden hesaplanması mecburidir. 
2. Götürü esasa istinadeden şekil : 
Sair ahvalde, mükellef dilerse, gelirinin götürü usule göre hesabedilmesini istiyebilir. 
Bu usulde, safi gelir, işletmenin tekabül ettiği sermaye kıymetine göre tesbit edilir. 
İşletmelerin sermaye kıymeti, gayet sahih neticeler veren çok mütekâmil ve teferruatlı bir sis

tem dâhilinde tesbit edilir. 
Bu suretle tesbit olunan sermaye kıymetinin muayyen bir nisbeti işletmenin safi geliri addo

lunur. 
F) Belçika : v 
—• Belçika'da, zirai gelirler, Gelir Vergisi ve şahsi mütemmim vergi kanunlarının şümul ve 

çerçeveleri dâhilinde vergilendirilmektedirler. 
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Belçika Geİir Vergisi Kanunu sedüler mahiyette bir kanun oİtip i 
— Gayrimenkul gelirleri, 
— Menkul sermayö gelirleri, 
— Meslekî kazançlar. 
Olmak üzere üç sedülü ihtiva etmektedir, 
Zirai gelirler, bu sedüllerden üçüncüsüne v* bu sedülün «Sınai, ticari^ zirai işletmelerin' ki* 

zançları» ismini taşıyan birinci katogorisine girmektedir. 
Şahsi mütemmim vergi bu sedüllerden mütevellit gelirleri global bir şekilde vergilendirmek

tedir. 
— Belçika'da, zirai kazançlar, «directe» sistem dâhilinde tesbit edilmektedir, 
Sistemin her iki şekli de, yani gerek muharebe esası gerekse götürü esas, tatbik edilmektedir. 

3JEsas olan birincisidir, ikincisi birincisinin tatbis edilmediği ahvalde uygulanır. 
Bu sebeple, mükellef, gelir ve giderıermı muntazam bir şekilde tesbit ve tevsik etmek mecbu

riyetindedirler. Şayet, mükellef böyle bir duzeue veya imkâna mâlik değilse, o takdirde gelir, gö
türü esasa göre tayın olunur. 

Bu usuıcte, ktare, memleketin muhtelif mmtakaları ve muhtelif kültür çeşitleri itibariyle hek
tar başına olan gelirleri tesbit eder. Bilâhara bu rakamlar, mükellefin elinde bulunan hektar sa
yısı ile çarpılarak gelir tesbit edilir. 

G) isviçre : 
— isviçre de, zirai gelirler, konfederasyon t «rafından, «Federal Millî Savunma Vergisi Kamı* 

mı»- ismini taşıyan kanunun çerçevesi dahilinde vergilendirilmektedir. 
Bu kanun bir Gelir Vergisi Kanunudur. Ve. «unıfaire» sisteme istinadetmektedir. 
Gene konfederasyon tarafından, bu vergiye zamimeten, bu vergiyi tamamlayıcı mahiyette 

olan «Surtaxe specıale» alınmaktadır. 
Kantonların ayrıca «Umumi gelir vergil. ri mçvcudolup her kantonda elde edilen zirai gelir

ler», bu kantondaki Gelir Vergisine de tâbi bulunmaktadır. 
— isviçre'deki gerek rederal gerekse kantonal mevzuattaki «zirai gelir» tâbirinden ne anla

şılması icabettiği tesbit edilememiş tarifleri elde edilememiştir. 
Fakat, federal vergi beyannamelerinin muhtevası tetkik edildiği takdirde, bu hususta bir fi

kir edinilebilmesi mümkündür. Bu beyannameler muhteviyatına göre aşağıda yazılı kaynakların 
kâffesinden elde edilen gelirler zirai gelir telâkki edilmektedir : 

— işlenen araziden elde edüen mahsulât, (Tabiî çayır ve meralar dâhil) 
— Bağcılık, 
— Ormancılık, 
— Meyvacılık, 
— Hayvancılık, (Kümes hayvanı ve arıcılık dâhil) 
—• Sütçülük, 

/ — Hayvancılığın jtalî mahsulâtı, 
İsviçre'de, zirai kazançlar, diğer kaynaklardan tahassul eden gelirlerle birlikte hem konfederas

yon, hem de kantonlar tarafından vergilendirilmektedir. Zirai kazanç, Konfederasyonda başka, kan
tonlarda başka esaslara göre tesbit edilmektedir. Konfederasyonda «direete» esas ve bu esasın muhase
beye müstenit şekli kabul edilmiş olduğu halde, kantonlarda, ekseriyetle, zirai kazancı vasıtalı bir şe
kilde tesbit eden sistemler yer almıştır. 

a) Konfederasyondaki tatbikat : 
Tarhiyat mükellefin beyannamesine istinadeder. Mükellef gayet tafsilâtlı bir kestioner doldurur. 

Ektiği araziyi, gayrisâfi randımanını, işletme masraflarını ve kanunun cevaz verdiği sair indirimleri 
birer birer gösterir. Netice, mükellefin kabili teklif zirai gelirini gösterir. 

b) Kantonlardaki tatbikat : 
Kantondan kantona değişmektedir. Cenevre Kantonunda, gelir, < bir eksperler heyeti tarafından 
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zaman zaman yapılan takdirlere istinadeder. Bu takdirler, isletmenin kira kıymeti esas ittihaz edil
mek suretiyle tekemmül ettirilmektedir. 

H) İtalya : 
İtalya'da, zirai gelirler, arazinin işletiiiş Çek'ine göre iki şekilde vergilendirilmekte ve bu iki şe

kil bir birinden ayrı iki kanun tarafından idare edilmektedir : 
a) Şayet arazi bizzat sahibi tarafından işletiliyor veya ortakçılık, yarıcılık gibi şekiller altında 

istismar ediliyorsa, o takdirde, arazi sahibi, bu ara siden elde ettiği zirai gelirler dolayısiyle 4 Ocak 
1923 tarihli kanun dâhilinde vergilendirilmektedir. 

Bu kanun bir nevi Arazi Vergisi mahiyetindedir. Tamamen «aynî» esaslara istinadetmektsdir. 
Gelir, kadastral metoda göre tâyin edilmektedir. 

b) Şayet, arazi, onu kendi nam ve hesabına imleten başka birisine kiraya verilmişse, bu takdirdj, 
bu şalısın elde ettiği zirai gelir, diğer gelirler gibi «Menkul Servet Gelirleri» Vergisine tâbi tutu
lur. 

Bu kanun «eedulaire» mahiyette bir Gelir Vergisi Kanunudur. Zirai gelirler (B) stdülüne gir 
inektedir. 

Görülüyor ki, İtalya'da, birinci şekil müterakki olmıyan bir sisteme isthıadetmekte, zirai kazanç
ların ayni ve gayrişahsi olarak vergilendirilmesine matuf bulunmaktadır.. 

İkinci kanun ise, «direete» usulü istihdaf etmekte ve bu usulün muhasebe esasına, müstenit, şekli
ne istinadetmektedir. 

fakat, birinci şekil üzerinden vergilendirilen mükellefler dahi, mecmu gelirleri muayyen istisna 
haddini aştığı takdirde, ikinci zümredeki mükellefler gibi «Tamamlayıcı Müterakki Vergi» ye tâbi 
tutulmakta, ve bu takdirde beyanname vermek mecburiyetinde kalmaktadırlar. 

BÖLÜM : 3. 

KANUN TASARİSİ ÜZERİNDE UMUMİ İZAHAT 

L 
SİSTEMİN KURULUŞUNDA MÜLHEM OLUNAN ANA FİKİRLER 

Zirai kazançların Gelir Vergisinin şümulüne alınmasını icabettiren zaruret tesbit edilmiş v.-
gene bu kazançların teklif tarzına taallûk etmek üzere teessüs etmiş olan sistemler incelenmiş 

bulunmaktadır. 
Şimdi sıra memleketimizde kurulacak sisteme gelmektedir. Acaba, Türkiye'de zirai kazançlar 

vergilendirilirken nasıl bir sistem ihtiyar edilmelidir! 
Şüphesizdir ki, Garpta mevcudolduğunu gördüğümüz sistemlerden birini, velevki en mükemmeli 

dahi olsa, olduğu gibi almakla bu meselenin halledilmesine imkân yoktur. İçtimai müesseselerin 
zaman ve mekân unsurlariyle muka yy edolıışu bu şekildeki bir sureti halle mânidir. Binaenaleyh, 
memleketimiz için muvafık olan sistemi seçerken, garptaki sistemlerden bir veya birkaçından isti
fade etmek mümkün olsa dahi, bu istifade kısmîolacak ve alman unsurların memleketimizin şart
larına intibak ettirilmesi zarureti ile karşılaşılacaktır. 

Gene şüphesizdir ki, bir müessese teessüs edeıken, bu müessese, her şeyden evvel, kendisini do
ğuran ihtiyaçlara ve bu ihtiyaçların içerisinde vücut bulduğu muhitin şartlarına göre şekil alacak
tır. Binaenaleyh, aranılan sistemin bu unsurlara göre tekevvün etmesi zaruridir. Buna göre, mem
leketimizde zirai kazançların vergilendirilmesine matuf sistemi tâyin edecek ana fikirlerin bu un
surlar muvacehesinde aranması iktiza eder. 
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Bu esastan hareketle .sistemin nirengi noktalarıru. teşkil edecek ana fikirleri şu şekilde sıralıya-

bi liriz : 
a) Zirai kazançlar Gelir Vergisinin çerçevesi clâlıihıde vergilendirilin el i ve bu verginin pren

siplerine âzami nisbette sadık kal manialıdır. 
Birinci bölümdeki izahlar meyanmda arz edildiği üzere, zirai kazançların vergilendirilmesi, bil

hassa, Gelir Vergisi sisteminin tamamlanması istikametinde beliren zarurete istinadetmektedir. 
(b) Vergi ödeme gücü bulunmıyan «küçük çiftçi» dikkatle tefrik edilerek vergiden muaf kılın

maktır. • 
e) Gelir Vergisi sistemi, mahiyeti icabı olarak, mükellefle, kayıt tesisi, vesika tanzimi, beyan mü

kellefiyeti giibi birtakım külfetler tahmil eden bir sistemdir. 
Vakaa, «küçük çiftçi» vergiden muaf kılınmak suretiyle bu sahada baş gösteren mahzurların ehem

miyetli bir kısım esasen berteraf edilmiş olmaktadır. Fakat, «küçük çiftçi» veya «küçük zirai işlet
me» dışında kalan bütün çiftçi veya zirai işletmelerin bu külfetlere mıü't'elhammil oldukları da iddia 
edilemez. Blnaenaleyih, küdük işletme dışında kalacak, dolayısiyle vergiye tâbi olacak olan zirai islet
meler muayyen normlara göre muayyen gruplara irca edilerek her birine taihammülleri nisbetini 
katiyen aşmıyaeak bir rejim tahmil edilmelidir. 

d) Türkiye gibi, esas itibariyle zirai karakter taşıyan, vâsi bir araziye saihibolan, türlü iklim 
nrıntıkalarmı ihtiva eden ve her bölgesinde muhtelit ziraat yapılan bir memlekette, zirai gelirlerin 
vergilendirilmesi cihetine gidilirken, esasen büyük ebem<miyeti haiz olan koritnol tedbirleri büsbütün 
ehemmiyet kesbeder. Binaenaleyh, bu mesele dikkatle nazarda tutulmalıdır. 

e) Çiftçinin, malî kanunları takip ve malî İmkümleri kavramak hususlarında ticari ve sınai 
sahada faaliyette bulunan mükelleflere nazaran ar;-: ettiği nâmüsait durum sebebiyle, zirai kazanç
lara taallûk eden hatalı tatbikattan bahis mevzuu olurluğu ahvalde, müeyyide sisteminde bâzı tahfif
ler yapılması cihetine gidilmelidir. 

f) Gene zirai teşdblbüsün, ticari ve s-nai teşebbüse nazaran arz ettiği hususiyetin icabı olarak, 
bu teşebbüse ait verginin ödeme zamanlarını tesbit eden hükümlerde bir elastikiyet temin edilmelidir. 

Sistemin, etrafında kuıuılacağı prensipler bu şekilde tesbit edildikten sonra, şimdi, sistem, yani 
tasarının ana hatları görülecektir. 

II. 
TASARININ ANA HATLARI 

Tasarının ana hatları, vergi tekniğinin gerektirdiği plân dâhilinde, aşağıda arz edilmiştir. 
A) Mükellefiyet : 1 
Malûm olduğu üzere, tasarı, zirai kazançların da GeMr Vergisinin çerçevesinin içerisine sokul

masını istihdaf etmektedir. Binaenaleyh, tasarın mer'i mevzuat üzerindeki ilk müdahalesi, Gelir Ver
gisi Kanunundaki veriginin mevzuunn tâyin ed:en hükümleri, mevcutlara ilâveten, zirai kazançları da 
kavrıyacak şekilde genişletmiştir. / 

B) Muafiyet : 
Muafiyet meselesi, zirai kazançların vergilendirilmesi teşebbüsünün en ehemmiyetli noktalarından 

birini teşkil etmektedir. Filhakika; bir taraftan birinci bölümde mâruz çok ehemmiyetli sebeplerle 
!z:rai kazançların Gelir Vergisinin çerçevesi içerisine girmesi ve mümkün olduğu kadar geniş ölçüde 
girmesi katî olarak lâzım gelirken; diğer taraftan, memleket realitelerinin icaibı olarak, bu sahaya, 
.«on az geçim indirimi müessesesi» tarafımdan tesbit edilmiş olan haddin fevkinde bir muafiyet ta
nımak iktiza etmektedir. Başka bir ifade ile, Gelir Vergisinin sınırları içerisine sokulan zirai gelir
lerden bir kıısınım, bu sefer aksi bir ameliyeye tâbi tutarak ,tekrar mezkûr hudutların dışına çıka
rılması gerekmektedir. Mesele hakikaten naziktir. Zira, bir taraftan, Gelir Vergisi sisteminin bün
yesini kurtarmak, teklif adaletini tesis etmek, Devleti giriştiği işlerin lâzımı gayrimüfarikı olan ge-
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lirle teçhiz etmek zarureti; diğer taraftan, memleketin yüzde seksenini, «unsuru asliyesi» nî teşkil 
eden zümreden bir kıştanım takati fevkinde bir yükk altında kalması tehlikesi mevcuttur. 

Şüphesizdir ki, bir taraftan bahis mevzuu edilen zaruret cevaplandırılırken diğer taraftan mâ
ruz tehlikeye meydan vermemek lâzımdır. Birbirine zıt istikametlere çeken bu iki temayülün muva
zene bulaibaleeekleri kıyam noktasını bulmak şarttır. 

a) Kriter meselesi : 
Kıvam noktasına, şüphesiz, vergiye tâbi kılınacak kazançlarla vergiden muaf tutulacak kazançları 

birbirlerinden tefrik etmek üzere tesis olunacak «kriter» üzerinde kaydedilecek isabet nislbetinde 
yaklaşacaktır. Binaenaleyh, levam noktasını bulmak bir kriter tesisi meselesidir. Şu halde, evvelâ, 
muhtemel kriteryumları araştırmak ve esas ittihat edilecek kriterin mahiyetini tesbit etmek lâzım gel-

'inektedir. 
<b) Kriterin mahiyeti : 
•Mevizuunıuzu zirai işletme teşkil ettiğine göre muhtemel bir kriter olarak düşünülebilecek ilk un

sur «arazinin vüsati» dir. 
Böyle bir kriteryomun, bu sahada düşünülebilecek olan kıstasların en pratiği olacağında hiç 

şüphe yoktur. Zirai kazançların vergilendirilmesi »gibi bir mevzuda ise, tassavvur olunan müessese
lerin, bilhassa ameli kıymetleri bakımından değerlendirilmeleri icabedeoeği tabiîdir. Ancak, bu 
duruma ve bu durum zaviyesinden haiz olduğu müşahade edilen meziyetine rağmen «arazi vüsati» 
kriterlerini esas ittihaz etmemize imkân yoktur. Bu neticenin sebepleri, kısaca; 

— Bütün memlekete şâmil olmak üzere arazi vasatine istinadedecek bir tek kriter tesis edebil
menin imkânsız olması ; 

— Böyle bir kriterin tesis edilebilmesi mümkün olsa, dahi, hiçbir kıymeti ifade ödememeye 
mahkûm bulunması ; 

— Bu kriterin, muhtelif iklim ve stürüktür gösteren muhtelif mıntıkalar ve çeşitli mahsul nevi
leri itibariyle taaddüt ettirilmesi mümkün olsa daln, bu kıstasların, «polyculturc» (aynı işletmede 
çeşitli ziraat tatbik edilmesi) sebebiyle gene de bir değer ifade etmelerine imkân olmaması; 

— Nihayet, hayvancılık gibi hâizi kültür nevilerinin arazi vüsati kriteri ile telif edilebilmelerine 
imkân bulunmaması ; 

Şeklinde hülâsa edilebilir. 
Arazi vüsati kriterini takiben düşünülmesi mümkün diğer bâzı kıstasların da, aynen arazi vü

sati kriteri gibi, arz ettikleri bâzı mahcurlar sebebiyle, düşmeye mahkûm oldukları müşahade edil
mektedir. 

Bu cümleden olmak üzere, meselâ «araizi tahrir kayıtları»: 
ıBu kayıtların bugünün şartlariyle hiçbir alâka ve münasebeti kalmamış olması, 

mahzuru mevcudolmasa dahi, işletmelerin durumlarında husule gelecek tahayvüMtı ta-
kıbedebilecek mahiyette bir müessese olmaması, 

—• Ve nihayet, arazi vüsati kriterinde müşahade edildiği üzere, hayvancılık gibi ziraat işletme
leri ile telifine imkân bulunmaması, 

Gribi sebeplerle kabule şayan görülemez. 
«lîstihsal vasıtaları» nı hedef ittihaz edecek bir teşebbüs de aynı neticeye müncer 'olmaktadır. 
Filhakika ; 
— îetdbsal vasıtalarının, memleketimizde, ancak büyük işletmelerde ehemmiyeti haiz bir unsur 

olması ; 
— Bunların idarece takibindeki mevcut müşkilât ; 
— Bu sahada mülkiyet ile beraber kiracılık rejiminin de taammüm etmiş bulunması ; ' 
— Ve nihayet, «arazi vüsati» kriterinden son olarak bahis mevzuu edilen jpziyetin burada da 

aynen mevcudolması ; 
İstihsal vasıtaları kıstasının da bir tarafa bırakılmasını icabettirmektedir. 
«İşçi sayısı» na istinadedecek kriter de bir evvelki kıstasta raslanan hemen hemen aynı mah-

( S. Sayısı: 181) 



- 5 8 -
zuriarı arz etmekte ve ziraî işletmelerimizi tefrik edebilecek bir kriter olmaktan uzak bulunmak
tadır. 

Karine olarak düşünülebilecek bir unsur da (gerçek kazanç) tır. Ancak gerçek kazanç 'bir 
yıllık faaliyet sonunda elde olunan zirai mahsullerin satışı sonunda belireceğine, muafiyetin ise, ge
rek idare gerek mükellefler yönünden bidayeten bilinmesi zaruri bulunduğuna göre bu unsurun 
muafiyeti tâyin bakımından ölçü olarak nazara alınması, birtakım ihtilâfların zuhuruna sebebi
yet verecektir. 

«Satış yekûnu» hemen hemen aynı mahzurları arz etmektedir. Binaenaleyh, bu unsur üzerin
de 'de durulamaz. 

«Kadastral gelir» ise memleketimizde henüz teessüs etmemiş bir müesseseye istinadetmektedir. 
Yukarda arz olunan ölçülerin mahzurları nazara alınarak tasanda, gerek muafiyet gerekse 

gerçek veya götürü usullerde vergilendirmenin sınırlarını tâyinde (İstihsal değeri) unsuruna is-
tinadedilmiş bulunmaktadır. 

istihsal değerinden maksadın ne olduğu, Vergi Usul Kanununa bu kanun tasarısı ile eklenmiş 
bulunan hükümlerde belirtilmiştir. 

Mezkûr hükümlere göre istihsal değeri; çiftçilerin zirai işletmelerinden bir yılda sağlıyabile-
eekleri tahmin olunan hasılatın değeridir. 

istihsal değeri, salahiyetli komisyonlar (Zirai kazançlar vilâyet, merkez komisyonları) tara
fından birtakım zirai kazanç ölçüleri (Ortalama randıman ve ortalama satış fiyatları) nazara 
alınmak suretiyle tesbit edilecektir. 

Tefrik ölçüsü olarak ele alman (istihsal değeri) şüphesiz çiftçilerin gerçek hasılatlarını ifade 
etmemektedir. Ancak mezkûr değeri tesbit edecek komisyonların bu sahada 'salâhiyetleri ve mü
kelleflerin yapacakları ekim ve sayım beyanlarının da ölçünün tâyininde nazara alınacağı göz 
önünde tutulacak olursa, >mevzuubahis değerin gerçeğe en yakın miktarı vereceği şüphesizdir. 

Diğer taraftan tefrik ölçüsünün tâyininde, geniş mikyasta objektif unsurlara istinadedildiğm-
den, mükellefler arasında farklılık doğmamakta ve bir çiftçinin Gelir Vergisinden muaf mı yok
sa bu vergiye tâbi mi, bulunduğunun ve mükellefiyetinin başladığı tarihin tâyinine de imkân 
vermektedir. 

c)' Tefrik ölçüsünde nazara alınacak had : 
Tefrik ölçüsünün mahiyeti yukarda izah edilmiştir. 
Muafiyet sınırlarının tâyininde, istihsal değerinin haddi ne olacaktır? Tasarı hükmüne göre bir 

çiftçinin muafiyetten faydalanabilmesi için draiişlet m elerinin yıllık istihsal değerlerii tutarının 
20 000 lirayı aşmanrası ıgerekmektedir. 

Bu tasarı ile vergiye tâbi tutulacak çiftçiler, işletmelerinin yıllık istihsal değerleri tutarı 
25 000 liranın üstünde olanlardan ibarettir. 

ölçünün, böyle bir rakam üzerinde tesbit edilmiş 'olması şüphesizdir ki, küçük çiftçinin hi
mayesine matuf endişeleri külliyen ve katiyyen bertaraf etmektedir. 

Gelir VergSsi sisteminin bünyesine ve bu bünye ile birlikte bahis mevzuu olan memleketin di
ğer yüksek menfaatlerine gelince: 

25 000 liralık had bu istikamette ihtiyar edilebilecek fedakârlığın son hudududur. Bu raka
mın fevkinde kalacak ölçüler tasarının zikredilen istikametteki faydalarını büyük ölçüde berta
raf edecektir. Binaenaleyh, ibre, tara dengeyi işaret etmekten ziyade, çiftçinin himayesine matuf 
mülâhazaların bulunduğu istikamete eğik bir durumda bulunmaktadır. 

d) Ver'gi memleket ziraatini ne nispette kucaklamaktadır? 
Bu mülâhazalar etrafında daha salim bir fikir edinilebilmesini temin etmek üzere, memleke

timizde mevcut zirai işletmelerin ve bilâhara ekili arazinin hangi nispetler dâhilinde muafiyet vf 
mükellefiyete girebileceklerini tesbitte faide vardır. 

Ancak, şunu derhal zikretmek icabeder ki, bu ameliyeyi, bütün kültür nevileri veya bunlarım 
belli başlıları itibariyle yapabilmemize imkân yoktur. Çünkü, elde muhtelif kültür nevileri itiba
riyle, işletmelerin sayısını ve vüsatlerini tesbit eden istatistikler mevcut değildir. Bu bakımdan el-

KS. Sayısı: 181) 



— 56 -
de mevcudolan yegâne muta, 1952 yılında yapılmış olan ziraat anketidir ki, bu anket de zikre
dilen tefriki icra etmemiş, neticeleri umumi olarak tesbit etmiş bulunmaktadır. 

Bu mahiyetteki bir dokümandan hareketle, bahis mevzuu malûmatın, meselâ tütün, pamuk ve 
narenciye gibi münferit bir kültür nevi etrafındı tesbit edilebilmesine imkân yoktur. Ancak, mem
leket ziraatünin en başlı kolunu teşkil eden hububat için, biraz takribi bir şekilde de olsa, bâzı is
tidlaller yapılabilir. Başka bir ifade ile, dokümandaki global rakamlar, en fazla, bu rakamlar içe
risinde en yüksek hisseyi teşkül eden ve yalnız en yüksek hisseyi işgalle kalmayıp, yalnız başına, 
münferiden, nazara alındığı zaman dahi zikredilen yekûn rakamların % '57 sine varacak kadar yük
sek bir nispete bâ'l'iğ olan hububat bıranşmı temsile yetkilidir. Binaenaleyh, bu mülâhazanın teşkil 
ettiği kaydı ihtirazi dâhilinde, hiç olmazsa hububat için bâzı rakamlar verilebilir. (*) 

Zirai istatistiklerimize göre buğday ve arpa ekili saha hububat ekili sahanın % 80 nini teşkil 
etmektedir. (1) 

Şu halde hububatı tenMlen ele yalnız buğday ve arpa alınmakla iktifa edilebilir. Tahminî ve 
vasati hesaplar, buğday ve arpada 25 000 liralık hasılatın temin edilebilmesi iç'in, 500 dönümlük 
araziye ihtiyaç göstermektedir. Buna göre: ' 

— Bu sahada mevcut telâıkki edilen 1 440 000 'işletmeden yalnız 22 000 i bu şartı haiz bulun
makta, mütebaki 1 418 000 aded işletme muafiyet hudutları dâhilinde kalmaktadır; 

— Bu neticelere muvazi olarak, hububat ekili 11 090 000 hektarlık araziden yalnız 2 750 000 
hektarı vergilendirilen ısahaya girecek ve mütebaki 8 340 000 hektar muafiyet sınırları içerisin
de kalacaktır; 

— İştigal mevzuları hububat olan işletmelerin ancak yüzde bir buçuğu vergiye tâbi sahada ka-
lacalk, yüzde doksan sekiz buçuğu ise muafiyet hudutları içerisine gireceklerdir; 

— Hububat ekili salhanın % 25 i mükellefiyet, % 75 i ise muafiyet sınırları dâhilinde kala
caktır. 

Rakamlar, yukarda bahis mevzuu edilen çiftçiyi himayeye matuf gayretlerin kati delili ve beliğ 
bir ifadesidir. 

e) Mükellef olup olmadığını tâyinde çiftçiye kolaylık sağlanmıştır. 
Yetkili komisyonlarca tâyin ve tesbit edilecek zirai kazanç ölçülerine göre kimlerin G-elir Ver

gisine tâbi olduğu, kimlerin muafiyetten faydalanacağını vergi daireleri tesbit ve alâkalılara teb
liğ edecektir. 

Böylece, mükellefiyetlerini tesis • ettirmede çiftçilere büyük bir kolaylık sağlanmış olmakta ve 
mükellefiyete (girdikleri halde sırf bilgisizlikleri sebebiyle mükellefiyetlerini tesis ettiremiyenlerin 
vergi ıkanunlarına göre suçlu addolunmaları önlenmiş bulunmaktadır. 

f) Muafiyetin kaybolduğu noktada vergi öd mı e mecburiyeti derhal başlamamaktadır : 
Burada -hemen şu noktayı tebarüz ettirmek habeder ki, kurulan sisteme göre, muafiyetin orta

dan* kalktığı anda vergi ödeme mecburiyeti derhal başlamamaktadır. Muafiyetin zayi olmasını 
müta'akıp vergi ödeme mecburiyetinin başlıyabilmesi, ancak, mütaakıp bölümlerde görüleceği 
veçhile ve bu bölümlerde teisibit edilmiş olan esaslar dairesinde, 

— Ya çiftçinin bizzat kendisi tarafından, 
— Veya, yani çiftçi bizzat tesbite muktedir olamadığı ahvalde, çiftçi ile idarenin iş birliğine is-

tmadeden usul dâhilinde, 
5 000 lirayı ve bu meblâğa zamimeten, en az geçim indirimi haddini, tecavüz edecek bir safi ge

lirin tesbitine vabestedir. Binaenaleyh, muafiyetin 'bittiği yerde, çiftçi, derhal vergi ödeme mecbu
riyeti ile karşılaşmamaktadır. 

g) Aile geliri esası 
Bundan evvelki bahislerde izah edildiği üzere, küçük çiftçiye tanınan 5 000 liralık muafiyet, 

(*) 1952 Sonbahar ziraat anketine n'öre memleketimizde işlenen arazi yekûnu 19 452 000 hektar
dır. Hububat ekilen saha ise 11 077 200 hektardır. («Zirai bünye ve istihsal» sah. 5) Nispet % 57 

(1) «Zirai bünye ve istihsal» 1955. Sayfa 5. 
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muayyen bir içtimai durumun icabı olarak ortaya çıkmaktadır. Şüplbe'siz, bu içtimai ve iktisadı du
rum kıymetlendirilirken, çiftçi, mücerret Ibir varlık olarak nazara alınmamış, bilâkis, karı ve ço-
cuklariyle birlikte ve bu unsurlardan müteşkkil ailenin başında, bu aileyi yürüten, bu ailenin ge
çimi için zaruri olan geliri sağlıyan insan olarak telâkki edilmiştir. Kahir çoğunluk itibariyle 
fiiliyatta tahaddüs edecek durumun bu olacağında da şüp'he yoktur. 

Ancak, azınlık dahi olsa, bu tip ailenin yanında, başka (tip ailenin da ibulunması ve bu 
ailelerde aslen çiftçi olan veya dlmıyan aile reisi yanında, ailenin diğer fertleri tarafından da 
iktisadi bir faaliyet ile iştigal ve zirai gelir elde edilmesi mümkündür. Bu ahvalde, şayet, yukar
da 'belirtilen aynı esas tatbik edilecek olur ve aile içinde zirai gelir temin eden her ferdin, 
yegân yegân, 25 000 liralık muafiyetten istifade edebileceği kabul edilir ise, o takdirde, bu nevi 
aileler, derpiş edilenin çok fevkinde bir duruma sokulmuş ve memlekette, iktidarları olduğu hail
de vergi vermiyen imtiyazlı bir sınıf yaratılmış olurdu. Aynı zamanda, arzu ektikleri takdirde ni
hayet her aile böyle bir duruma kolayca iktisabedebileeeğinden, sistemde kaçakçılığa müncer olan 
büyük bir rahne açılmış olurdu. 

Binaenaleyh, karı, koca ve velayet altındaki küçük çocuklardan mürekkep ailelerin bahis mev
zuu olduğu ahvalde, şahsi kazanç yenine, ailenin yekûn zirai kazancınım ikame olunması, vakıaların 
ortaya çıkardığı bir zaruret olarak telâkki edilmiştir. 

C) İstisna : 
Muafiyete talhsis edilmiş olan bölümde müşahede edilmiş olacağı veejhile, çiftçiye, bu mües

sese ile bahşedilen himaye iki cephelidir. Filhakika, bu müessese ile küçük çiftçi, yalnız vergi öde
mekten değil, aynı zamanda kazancını tesbit ve tevsik etmek, beyanname vermek gibi, küçük çift
çi için müşkül olacağı kabul edilen külfetlerden de kurtulmaktadır. 

işletmelerinin yıllık istihsal değerleri toplamı 25 000 lirayı aştığından dolayı küçük çiftçi muaf
lığından faydalanamıyanlar, mükellefiyetleri için lüzumlu kanuni formaliteleri yerine getirmekle 
beraber, zirai kazançlarının yıllık safi tutarı 5 000 lirayı aşmamakta ise (istisna sebebiyle), 
bu kazançları dolayısiyle vergilendirilmiyeeekler, yıllık safi kazançları 5 000 lirayı aşmakla be
raber 10 000 lirayı aşmamakta ise sadece 5 000 lirayı aşan ki'smı vergiye tâlbi tutulacaktır. 
Vergilendirmede en az geçim indiriminin ayrıca nazara alınacağı yukarda izah edilmiştir. 

Bu suretle muafiyetten mükellefiyete intikal halinin sert köşe teşkil etmemesi temin edilmiş bu
lunmaktadır. 

Gelirleri aile reisi tarafından bildirilecek eşhas arasında birden fazla zirai kazanç sahibi bu
lunması hallinde, muafiyet müessesesinin bu ahvale müteveccih olarak kabul etmiş olduğu hal 
tarzına burada da aynen verilmiştir. Zirai faaliyetleri yanında başka nevi bir faaliyet idare eden
lerden, zirai faaliyetlerinin vüsati itibariyle muafiyet veya istisna müessesesinden istifade edebi
lecek durumda bulunanların bu müesseselerden istifade edebilmeleri, diğer faaliyetlerin «küçük 
çiftçi» statüsünü değiştiremiyecek bir mahiyette bulunması şartı ile takyidedilmiştir. 

D) Zirai kazancın ve çiftçinin tarifi : 
Zirai kazançların Gelir Vergisine tâbi tutulmasını istihdaf eden bir tasarıda zirai kazancın ve 

çiftçinin tarifi, şüphesiz, büyük ehemmiyet arz eder. 
Zirai kazancın tarifi, «Tarım kazançları istisnası» müessesesi sebebiyle, bugünkü Gelir Vergi

si Kanununda da yapılmış bulunmaktadır. Bu defa zirai kazançlar verginin şümulü içerisine 
alınırken tarifin külliyen kaldırılması cihetine gidilmemiş, yerleşmiş ve zamanla işlenmiş olan 
hükmün ana hatlariyle olsun muhafaizası hususunda hususi bir itina gösterilfmiışrtir. 

Ancak, yukardaki ifadeden de anlaşıldığı veçhile, bu gayretler tarifin ancak ana hatlarını kur
tarabilmiştir. Zirai kazançlar verginin çerçevesi dışında bırakılırken yapılmış olan bir tarifin, bu de
fa aksi bir rejime doğru yönelirken bâzı rötuşlara tâbi tutulmasını, ameliyenin zaruri ve tabiî 
bir neticesi olarak telâkki etmek icabeder. 

Yapılaın tadiller, tarifin, bâzı yönlerden tevsiine, diğer bir yönden tadiline ve nihayet zirai, faa
liyetler ile ticari ve sınai faaliyetlerin tedaihül etmeleri ihtimali olan sahadaki hududun, bu teda
hülleri önliyecek şekilde ıslâhına matuf bulunmaktadır. 

( S . Sayısı: 181) 
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Tarifin tevsii : 
Muhtelif devletlerin Gelir Vergisi (kanunlarında, zirai kazançların tarifi ekseriyetle gayet umu

mi bir esasa istinaıdetmekte veya ziraat içersinde mütalâa edilebilecek bâzı. ana istihsal kolları
nın tadadı ile iktifa edilmektedir. Tatbikatta tahaddüs edece/k ve tereddüdü mucilbolabilecek me
selelerin halli kazai ve idari mercilerin içtihatlarına bırakılmıştır. 

Bu bakımdan memleketimizin (Mir Vergisi Kanununda yer almış olan tarif' oldukça geniş 
addedilebilir. Bununla beraber, zirai kazançların da bu verginin şümulüne alınacağı, şu sırada, bu 
tarifin muhtelif yönden tevsii zaruri görülmüştür. Bu sebeple tevessül edilen ameliyeler, bilhassa, 
zirai kazançların vergiden muaf tutulduğu bir zamanda formüle edilmiş olan bir tarifteki, o 

\ devrin bu hususiyeti sebebiyle, o zaman büyük bir mahzur arz etmiyen ve fakat şimdi ehemmi
yet ihraz eden bâzı noksan ve boşluklarım ikmal ve telâfisine matuftur. 

Tarifin /tahdidi : 
Meri bulunan tarifin şümulüne, kümös hayvancılığı ve , evlerin bahçe ve' avlularında münhası

ran ev ihtiyacı için yapılan ufak tefek faaliyetler de girmektedir. Zirai faaliyetleri topyekûn 
verginin dışında bırakan bir rejimde bu bir mahzuur değildi. Ancak, o zaman bir mahzur arz et
miyen bu tarif, bahis mevzuu olan reformun tekemmülünlden sonra dahi aynen ipka edilecek 
olursa, büyük bir mahzur arz edecek, büyük bir kütleye, tasarının İhtiva •ettiği 'sistem sebebiyle 
vergi ödenmesine müntehi olan bir mükellefiyet tamil etmese dahi, tasarı ile ihdas olunan for
maliteleri icra mecburiyetini yükleyecektir. Neticesi yalnız iz'açtan ibaret kalan Iböyle bir usul 
şüphesiz hiçbir şekilde terviç, edilemez. Hükümdeki tahdide matuf ameliye bu maksatla icra edil
mektedir, 

Tedahüllerin önlenmesi : 
Zirai faaliyetlerin ticari ve sınai faaliyetlerle tedahülünü önlemek, hem eski rejimin, hem de 

bugünkü teşebbüs neticesinde teessüs edecek rejimin, bîr zaruretidir. 
Bugüne kadar zirai faaliyetler (Mir Vergisinden istisna edilmiş bulunuyorlardı. Binaenaleyh, 

ancak zirai olan faaliyetlerin Ibu istisnadan istifade edebilmelerini temin etmek üzere, bu nevi 
faaliyetlerin, bâzı vaziyetlerde tedahül edebilecekleri ticari veya sınai faaliyetlerden dikkatle tef
riki icabediyordu.-

işbu tasarı ile'zirai kazançlar da vergiliendirilecek gelirler meyanma intikal etmektedir. Bina
enaleyh, yefcnazarda, bu intikalden sonra, tedahüllerin artık bir ehemmiyet taşıyanııyacağı dü
şünülebilir. Çünkü, aslında ticari veya sınai mahiyette olan bir faaliyet zirai bir kisveye Ibü-
rünebilmek imkânını bulmakla kendisini mükellefiyetten kurtar aımyacakt ir. 

Ancak, ilk bakışta mümkün gibi görünen bu neticenin gerçekle alâkası yoktur. Filhakika, 
zirai kazançların vergilendirilecek gelirler meyanma intikali, geniş bir 'muafiyet müessesesi ile 
müterafik olduğu gibi, zirai 'kazançların tesbit sekli de, bu hususta çiftçi lehine temin edilmiş 
olan büyük kolaylıklar sebebiyle, ticari veya sınai kazançların tâbi olduğu rejimden; tahalüf et
mektedir. Binaenaleyh, ticari ve sınai faaliyetlerin zirai faaliyetlerle tedahüle mâtüf temayülleri 
işbu tasarının kanııniyet ke'sbetmesini takiben dalı5 devamı edecektir. Bu «ebepile, ticari ve sınai 
saha ile zirai saha arasındaki sınırı tam mânasiyle sanlı ve kati bir hale ifrağ bugün dalhi kuvvet
le hissedilen bir zaruret halindedir. 

Ticari faaliyetlerle olan tedahül : 
Gelir Vergisi Kanununun meri' olan şeklinde, zirai faaliyet ile ticari faaliyet arasındaki sınır, 

«dükkân ve mağaza» unsurlarına atıf yapılmak suretiyle çizilmiştir. Şayet, zirai faaliyet netice
sinde elde edilen mahsullerin satışı «'dükkân ve mağaza açılmaiksiKin» icra ediliyor ise o takdir
de, ıbu faaliyet zirai, aksi takdirde ticari telâkki edilecektir. 

Bu kriteryumu bugün dahi muhafazaya mecburuz. Aksi halde, kanunu, bâzı ahvâlde içinden 
çıkılabiMesi çok müşkül olacalk birtakım teferruata boğmak zarureti hâsıl olacaktır. Filhakika, 
zirai mahsulün dükkân ve mağara açılarak satulması demek Ibu dükkân veya mağaza muamelâ
tına icâbında normal ticaretin de inzimam edebileceği bir ihtimali demektir ki, bu takdirde, zirai 
kazançlar ticari kazancın tefrik edilebilmesi bir mesele olacaktır. Bu vaziyette kanuna, husule 

* r(S. Sayısı: 181) 
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gelen kazanç şu veya bu esaslar dairesinde taksim edilir şeklinde birtakım esasların vaz'ı ıcab-
edecektir. Böyle bir hareket tarzı da, şüphesiz, vücuda getirilen sistemi mudilleştirecektir. Hele 
açılacak dükkân veya mağazanın esnaf mnafiyetinden istifade ettiği hallerde, ortada bu türlü 
esasların tatbik edilebileceği bir hesap veya kayıt da bulunabilmek mijmkün olamıyacağı cihetle, 
esasen mudil olan durum büsbütün karışacaktır. Binaenaleyh, üzerinde durulan kriteryomun mu
hafaza edilmesi lâzımdır. 

Bu neticeye ulaşılmasını mütaakıp, gene bu mevzu ve netice ile ilgili ve kabul edilmiş olan 
hal tarzına suples verilmesini tazammun eden iki noktanın belirtilmesi lâzımdır. 

a) Satışların dükkân veya mağaza açılarak yapılması halinde, ticari faaliyet addedilecek 
olan çiftçinin tekmil faaliyeti değil, yalnız, işin, dükkân veya mağazada icra edilen son safhası
dır. Daha sarih bir ifade ile, çiftçi, satış safhasına, yani muamelâtın dükkân veya mağazada icra 
edilen safhasına kadar olan faaliyetleri dolayısiyJe zirai kazançlara taallûk eden gerek muafiyet 
veya istisna (1) gerekse kazancın tesbiti ile ilgili lebdeki bütün hükümlerden istifade edecek ve 
dükkân veya mağazada husule gelen faaliyet bu safhaya kadar olan faaliyetlerden tefrik edile
rek, mükellef, yalnız bu safhaya taallûk eden kazancı dolayısiyle ticari kazanç hakkındaki hüküm
lere tâbi olacaktır. Bu suretle, çiftçinin, iktisadi faaliyetini, dükkân veya mağaza açarak tevsi ve 
neticelendirmiş olduğu ahvalde zirai kazançlara taallûk eden müsait hükümlerden istifadesine bü
yük nispette imkân bırakılmış bulunulmaktadır. 

b) Yukarda da temas edildiği veçhile, çiftçinin, mahsullerini dükkân veya mağaza açarak sat
ması demek, burada, icabında başkalarının mahsul veya mallarını da satabileceği vaziyet demek
tir. Fakat, çiftçi, piyasa yerindeki bu iş yerini açarken, berveçhi peşin, bu iş yerini yalnız kendi 
zirai işletmelerinin ihtiyacı için kullanmayı kararlaştırmış ve efali de bu karar dâhilinde tecelli 
etmiş olabilir. Zirai faaliyet, hiç şüphesiz, mahsulün satış safhasını da şümulüne alacağına ve 
mahsulün muhakkak tarlada veya ağaç üzerinde satılması zirai ekonominin icaplarından bulun
mamasına göre, çiftçilerin, sırf kendi zirai işletmelerinin alım ve satım işlerini teshil etmek üze
re açtıkları bu iş yerlerini, mahiyetleri yukarda belirtilmiş olan dükkân veya mağaza telâkki et
memek ve buradan vukubulacak satışları zirai faaliyetin hudutları içerisinde mütalâa etmek ica-
beder. tşte bu sebepledir ki, dükkân ve mağaza mefhumlarına mukabil «yazıhane» mefhumu ihdas 
edilmiş ve dükkân veya mağazada cereyan eden faaliyet ticari kazancı tazammun etmesine mu
kabil yazıhanede vukua gelen muameleler zirai faaliyetin hudutları içerisinde kalan bir safha 
telâkki edilmiştir. 

Sınai faaliyetlerle olan tedahül : 
Zirai faaliyetlerin sınai faaliyetlerle tedahül ihtimali, ticari faaliyetlerle olan tedahül ihtima

line nazaran daha ziyade ehemmiyet arz etmektetedir. Filhakika, bu sahadaki tedahülleri önliye-
cek sınırın tesbiti, diğer sahadaki sınırın tesbitine nispetle daha müşkül bulunmaktadır. 

Müşkilât bilhassa şu vaziyetten doğmaktadır- Zirai mahsullerin ehemmiyetli bir kısmı, istihsal 
edilmelerini mütaakıp, istihsal edildikleri şekilde satışa arz edilemezler. Bunların satışa arz edi
lebilmeleri, daha evvel bir manipülâyona tâbi tutulmalarını icabettirir. Şüphesiz, bu türlü ameli
yeler zirai sahanın hudutları içerisinde kalır ve sınai sahaya sirayet edemez. Ancak bu türlü faa
liyetler acaba nereye kadar gider-ve nerede sınai bir hüviyet iktisabetmeye başlarlar. Bu sualin 
cevabı oldukça müşküldür. 

Tasarıda, bugün mer'i'olan metinde olduğu gibi, bu mesele, «zirai istihsale müteferri» faaliyet
lere atıf yapılmak suretiyle halledilmeye çalışılmıştır. Bundan maksat, biraz evvel de temas edil
diği üzere, mahsule, pazara arz kabiliyetini verebilecek olan ameliyelerdir. 

Bu noktada derhal şu cihetin tebarüz ettirilmesi icabeder ki, bu türlü 'ameliyelerin «zirai» te
lâkki edilişi doğrudan doğruya çiftçi, daha kati bir ifade ile, bizzat istihsali yapan yönündendir. 

(i) Tasarının muafiyet veya istisnadan istifade edilmesine cevaz vermemi* olduğu ahval müs* 
tesna olmak şartiyle. 
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Bu ameliye, başka bir şahıs tarafından icra edildiği takdirde, bu şahıs zaviyesinden faaliyetin 
zirai bir hüviyete inkılâbı katiyen varidolamaz. 

Hangi ameliyelerin «zirai istihsale müteferrik karakterde olduğu, bazan kolayca tâyin edilebi
leceği halde, bazan da bu tefriki yapabilmek oldukça müşkülât arz edecektir. Bu takdirde mahal
lî örf ve âdetten istiane edilecek ve tatbikata bu unsurlara istinadeden içtihatlar istikamet vere
cektir. 

Bu şekilde «zirai» mahiyette olduğu tebeyyün eden ameliye üçüncü şahsa ait bir işletmede vu
kua geldiği takdirde, ortada, yukarda bal1 i.s mevzuu edilene inzımamen başka bir müşkülât, muşa" 
hede edilmiyecektir. Çiftçinin, bu ameliye mukabilinde işletme sahibine ödediği ücret o ana ka
dar olan maliyete ilâve olacak ve bu şekilde teşekkül eden maliyet fiyatı ile zikredilen ameliye 
neticesinde satışa arz edileDİlir bir durum iktisabeden mahsulün satış bedeli arasındaki müspet 
fark çiftçinin kârını, menfi fark ise zararını teşkil edecektir. 

Ancak bahis mevzuu olan amelîye, bizzat çiftçiye ait bir işletmede icra edildiği takdirde, orta
ya halli ieabeden bâzı meseleler daha çıkmaktadır. Şöyle ki : 

a) Bahis mevzuu olan ameliye, istihsale müteferri olmak ve aynı teşebbüs dâhilinde kalan bir 
işletmede vukua gelmekle beraber, şayet bu işletme sınai bir müessese ehemmiyet ve vüsatinde 
ise, şüphesiz, işin bu safhasında cereyan eden faaliyetin mahiyeti de kurulan ipotezin zaruri neti
cesi olarak, sınaidir. Binaenaleyh, bu ameliyenin cereyan ettiği merhalede zirai faaliyetin devam 
etmekte olduğunu kabule imkân yoktur ve ziraatlc sanayi arasındaki sınırı bu ahvalde zikredi
len ameliyenin başladığı noktaya kadar çekmekiktiza etmektedir. 

Esasen, bu şekildeki bir sınai müesseseyi, zirai işletmelere bahşedilen himayeden istifade ettir
menin mantıki bir izahı da mevcudolamaz. Bu şekildeki bir hareket, bâzı sanayi kollariyle diğer
leri arasında «discrimination» a müncer olacağından, bilâkis mahzurlar tevlıdedecektir. 

b) Sınai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmamakla beraber, faaliyetini, cüzünü teş-
kilettiği teşebbüs mahsullerine hasretmemiş olan ve üçüncü şahıslara ait mahsulleri de mânipü-
lâsyona tâbi tutan işletmelerin faaliyeti de, şüphesiz zirai telâkki edilemez. Bir cepheleri itiba
riyle ziraate dönük olmakla beraber, üçüncü şahıslarla olan bütün münâsebetleri itibariyle tam 
mânasiyle imalât piyasasına müteveccih olan bu işletmelerin, sınırın sanayie ait kısmında mütalâa 
edilmeleri, işin mahiyeti iktizasıdır 

Netice : 
Hulâsa, zirai faaliyetlerle sınai faaliyetleri ayırdedecek sınır, ana istikameti itibariyle, sanayiin, 

zirai istihsale müteferri faaliyetlerini de zirai sektörde bırakarak ilerlemekle beraber, bu nevi 
faaliyetlerin, zirai işletmenin mensubolduğu teşebbüs dâhilinde kalan bir işletmede vukua gel
mesi halinde bâzı girintiler yapmakta ve böylece sınai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde 
olan işletmelerle, aynı zamanda üçüncü şahıslara karşı da hizmet deruhde eden işletmelerde cere
yan eden faaliyeti sanayie taallûk eden mmtakada bırakmaktadır. 

E) Zirai kazancın tesbiti : 
Zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi dâhilinde teklifi teşebbüsünün en ehemmiyetli meselele

rinden birini de, şüphesiz, bu kazançların tesbit şekli teşkil etmektedir. Teşebbüsün muvaffaki
yeti bilhassa bu bölümde yer alacak olan hükümlerin isabet derecesine bağlıdır. 

Ana esaslar : 
Zirai kazançların tesbit şeklini tâyin eden rejimi tesis ederken bâzı esasların teşkil ettiği müş

terek zeminin hudutları dışına çıkmamak hususunda bilhassa dikkat gösterilmiştir. Tasarının bu 
kısmında yer alan hükümlerin aynı zamanda daha kolaylıkla takibi imkânını verecek ohn bu 
esaslar şu şekilde hulâsa olunabilir : 

a) Gelir Vergisi tekniğinin, mükellefi ı birtakım imkanlarla mücehhez bulunmasını istilzam 
eden cephesi, bilhassa gelirin tesbiti ile ilgili cephesidir. Çiftçiler ise, bu imkânlar zaviyesinden, 
umumiyetle, hiçte zengin olmıyan bir zümreyi teşkil ederler. Binaenaleyh, tasarının bu kısmında, 
esas itibariyle gayet basit bir rejimle iktifa etmek mecburiyeti vardır. Zirai kazançları Gelir Ver
gisi sistemi içerisinde ver^ilendirebilmiş oian hemen hemen bütün devletlerin de bu yolu ihtiyar 
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etmiş olduklarını yabancı memleketlerin sistemlerine tahsis edilmiş olan bölümde görmüş bulunu
yoruz. 

b) Çiftçiler, ba'his mevzuu imkânlar zaviyesinden, durumu müsaidolmıyan bir kütle teşkil et
mekle beraber, bu vakıa, yukarda da işaret edildiği üzere, «umumiyetle» vâridolan bir vakıadır. 
Başka bir ifade ile, çiftçiler, bu zaviyeden, tam mânasiyle mütecanis bir karakter arz etmezler. Bu 
zümrenin içerisinde, yer yer, kuvvetli, hattâ gayet kuvvetli imkâna malik tâli zümrelerin de mevcu
diyeti bir vakıadır. Binaenaleyh, esas itibariyle gayet basit bir rejimle iktifa etmek bir zaruret ol
makla beraber, bu rejimi, bir tek usul etrafında tesis etmekten katiyen içtinalbetmdk ve ihtiyaçla
rın farklılaştığı yerde farklı usullere ve gene bu ihtiyaçlar sebebiyle mütekâmil usullere de yer 
vermek faydalı olacaktır. 

c) Kazancın, «indirecte» yani vasıtalı bir şekilde tâyinine müstenid usullerden içtinabedile-
rek, geliri, doğrudan doğruya, yani «directe» olarak tesbit eden sistemlerin çerçevesi içerisinde ka
lınmıştır. Bu şekilde bir hareket tarzı ihtiyar edilmiş olmasının sebeplerini; bir taraftan, «kadastral 
gelir» gibi mutavassıt rolünü oymyacak kıymetlerin memleketimizde henüz teessüs etmemiş olması, 
bu bakımdan ele alınabilmesi mümkün tek unsur olan arazi tahririne müstenit kıymetlerin türlü 
mahzurlar arz etmesi, diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun bu mevzuda kabul etmiş olduğu 
prensibe uyulması yolundaki fayda ve zaruretler teşkil etmektedir. 

Usuller ve mükelleflere tanınan serbesti : 
Tasarıda, zirai kazancın tesbiti ile ilgili olmak üzere dört usule yer verilmiştir. Bunlar basitten 

mürekkebe doğru olmak üzere, şu şekilde sıralanabilir : 
1. Götürü gider usulü, 
2. Zirai işletme hesabL esası, 
3. Envanterli işletme hesabı esası, 
4. Bilanço esası. 
Mükelleflere, bu dört usulden birini intihap hususunda oldukça büyük bir serbesti tanınmış

tır. işletmelerinin yıllık istihsal değerleri tutarı L00 000 liranın dununda kalan çiftçiler bu usul
lerden her hangi birini ihtiyar edebilirler. Seçim haklarını kullanmadıkları takdirde, kazançları 
birinci usule göre tesbit olunur. 

İşletmelerinin yıllık istihsal değerleri tutarı 100 000 lira veya daha fazla olan mükellefler, 
birinci usul müstesna, diğer üç usulden her hangi birini seçebilirler. Bu haklarını istimal etme
dikleri takdirde, ikinci usule tâbi olurlar. 

3 ve 4 ncü usuller ise tamamen ihtiyara kalmıştır. Çiftçiler bu iki usulden birine diledikleri 
takdirde yer verirler. Bu usullerin mecburen tatbik edileceği hiçbir hal yoktur. Ancak, bir kere 
bu iki usulden, birini seçmiş bulunanlar iki yıl geçmedikçe ihtiyar etmiş oldukları usulden döne
mezler. 

Çiftçilerin götürü gider veya gerçek (2 -4 numarada zikrolunan) usullerden hangisine tâbi 
bulundukları hususu, muafiyet hadlerini tâyinde olduğu gibi, vergi dairelerince tesbit ve kendi
lerine evvelden duyurulacağı cihetle mükellefler bakımından işin müşkülât arz eder bir tarafı 
mevcut değildir. 

Götürü gider usulü : 
Götürü gider usulü zikredilen dört esastan en basit olanıdır. Bu usulde çiftçinin mükellefiyet

leri asgari seviyede tutulmuştur. Defter tutmaya mecbur olmadığı gibi vesika tanzimi mükellefi
yeti de yoktur. 

Bu usulde mükellefe taihmil edilmiş olan yegâne, mükellefiyet yıllık hasılatının bildirilmesinden 
ibarettir. Masraflar Vergi Usul Kanununa ilâve edilen hükümlerde yer alan esaslar dairesinde 
ve bu hükümlerde gösterilen uzuvlar tarafından tâyin olunan unsurlara müsteniden idare tara
fından tesbit olunur. 

Gerçek usule göre tesbit olunan hasılat ile götürü bir esas dairesinde tâyin olunan masraflar 
arasındaki müspet fark çiftçinin vergilendirilecek gelirini, menfi fark ise o yıl içerisinde kayde
dilmiş ve mütaakıp yıl kazançlarından mahsubedilecek olan zararını vermektedir. . 
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Hasılat ve masrafın muhtevaları büyük ölçüde basitleştirilmiştir. 
Hasılat şu kalemlerden terekkübetmektedir : 
1. Mahsulâtın satış bedelleri; 
2. Sigorta tazminatları; 
3. istihsal vasıtalarının başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mukabilinde alı

nan bedeller; 
4. Masraf kaydedilmesine cevaz verilen kalemlerin satış bedelleri. 
Giderler ise, 7 nei maddeye merbut 44/F maddesinde gösterilen unsurları kavramaktadır. 
Zirai işletme hesabı esası : 
Zirai kazancın tesbitine taallûk etmek üzere ihdas olunan "usullerden ikincisini zirai işletme 

hesabı esası teşkil etmektedir. 
'Bu usulde çiftçi evvelki usulün tatbikatında ki büyük ölçüde pasif olan durumunu terk etmiş, 

kazancın tesbitinde aktif bir rol oynamaya başlamıştır. Filhakika, zirai işletme hesabı esasına tâbi 
olan çiftçi, basit bir şekilde de olsa, d'efter tutmaya başlamakta, kayıtlarını tevsik mecburiyeti 
altına girmekte ve zirai kazancını bu kayıtlara istinaden bizzat kendisi tesbit etmektedir. 

Tutulan defterin bir tarafına hasılat, diğer tarafına masraflar yazılmakta ve bunların vergi
lendirme dönemi sonundaki yekûnları arasında tesbit edilecek müspet fark çiftçinin vergilendi
rilecek kazancını, menfi fark ise o dönem içerisinde kaydedilmiş ve mütaakıp yıl kazançlarından 
mahsubedilecek olan zararını vermektedir. 

Bu durumu ile gerçek kazanç esası, esas itibarîyle, bugün ticari kazançların tesbitinde kulla
nılmakta olan işletme hesabı esasına tekabül etmektedir. Bu usulde kısmen mevcudolan envanter 
mecburiyeti bir tarafa bırakılacak olursa aradaki yegâne fark ^hasılat» ve «masraf» meyanma gi
rebilecek olan kalemlerin şümulündedir. Filhakika, zirai işletme ihesabı esasında da hasılat ve 
masraf, meyanına girebilecek unsurlar, yukarda,götürü gider usulünde zikredilen unsurların 
aynıdır. 

Envanterdi işletme hesabı esası : 
Envanterli işletme hesabı esası, mahiyeti yukarda belirtilen zirai işletme hesabı esasmm envan

ter kayıtlarını da kavrıyan şeklidir, tki usul arasındaki yegâne fark bundan ibarettir. 
Bilanço esası : 
Ticari kazançlardaki bilanço esasmm aynıdır. Bu esasa gelinceye kadar nispeten malıdut bir 

çerçeve içerisinde kalmış olan hasılat ve masraf mefhumları bu usul ile birlikte genişlemekte ve 
ticari kazançlardaki gelir ve gider mefhumları ile tedahül etmektedir. 

ÎCMAL 

Zirai kazançların tesbitinde tatbik olunacak dört usulün mahiyetleri yukarda belirtilmiş bu
lunmaktadır. Müşahede edilmiş olacağı veçhile, bu usullerin kâffesi, zirai kazancın doğrudan 
doğruya, yani «directe» bir şekilde tesbitini tazammun eden sistem dâhilinde bulunmakta ve bi
rinci usul, bu sistemin kısmen götürü esasa müstenit bir şeklini teşkil ederken diğerleri muhase
be esasına dayanan şeklinin derece derece basit veya münkeşif numunelerini vermektedirler. 

Birinci usulde'kısmen mevcudolan «götürülük» ıhaiz olduğu karakter itibariyle, «kolektif» bir 
mahiyet taşımaktadır. Filhakika, bu usulde götürü olan kısmın unsurlarını teşkil eden muhtelif 
ve muayyen elemanlar belli organlar tarafından umumi bir şekilde tetkik edilmekte ve bu tetkik 
neticesinde istihracolunan neticeler o zümreye dâlhil bütün mükelleflere teşmil edilmektedir. 

F) Verginin emniyeti : 
Her verginin, bünye ve yapı itibariyle ne kadar müsait bir manzara arz ederse etsin, emni

yetini sağlıyacak birtakım tedbirlerle takviyesi şarttır. Nitekim, bugünkü vergi sistemimizde de, 
muhtelif mahiyetteki müeyyidelerle birlikte, idari tetkikat, ortalama kâr haddi ve saire gibi mües
seseler yer almış bulunmaktadır. 
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Diğer taraftan, ziraat, evvelce görüldüğü üzere, bizzat bünyesinde, Gelir Vergisi tekniğine mu

kavemet eden unsurlar taşımakta, zirai kazançların vergilendirilmesi ticari ve sınai kazançların ver
gilendirilmesi kadar kolaylık husule gelmektedir. 
. Binaenaleyh, bilhassa Türkiye gibi vâsi bir araziye malik ve bu arazinin hemen hemen her 
tarafında çeşitli usulleıie çeşitli ziraat yapılan bir memlekette, zirai kazançların vergilendiril
mesi cihetine gidilirken, bu teşebbüsün, verginin emniyetini sağlıyaeak Ibirtakını munzam ve hu
susi tedbirlerle takviyesi bir zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. 

Asgari kâr haddi esaısı: 
Gelir Vergisi Kanununun 98 nci maddesiyle, hasılatlarının tesbiti müşkülât arız eden, kontrol 

ve murakabe ile gerçek hasılatın tesbiltiine imkân bulunmıyan bâzı nevi itieari faaliyetler için, 
hususi komisyonlar tarafından tâyin edilmiş *lan kâr hadleri nazara alınmak suretiyle gerek ka
zancın re'sen takdir komisyonlarınca takdiri cihetine gidilmesi kabul edilmiştir. 

Bu hükme mütenazır bir hükmün zinai kazançlar içinde ihdası bir zarurettir. Zira, bu sektörde 
gerçek istihsal miktarının ve satışların tâyin ve tesbiti ticari kazançlara nispetle daha fazıla zor
luklar arz etmektedir. 

Tasarıda, bu zirai 'hasılatın gerçek miktarlara yakın olarak tesbite imkân veren birtakım öl
çüler ('ortalama randıman, ortalama satış ortalama işçilik gibi) kabul edilmiş olduğundan emni
yet hükmünü tesis diğer sektörlere nispetle daha kolay olacaktır. 

Mevzuubalhis zirai kazanç ölçüleri ve mükelleflerin yapacakları ekim ve sayım beyanları nazara 
alınarak tesbit olunacak kazanca nispetle mükellefin beyan edeceği veya götürü usulüne göre 
hesaplanacak kazancı bariz şekilde düşük bulunduğu takdirde mesele re'sen takdir mevzuu ola
caktır. 

G); Zirai kazanç ölçüleri - bu Ölçüleri tesbit edecek organlar ve takdir prosedürü : 
Taşarının Vergi Usul Kanununa eklenen yeni hükümleri ile zirai kazanç ölçüleri olarak (işlet

melerin yıllık istihsali değeri, götürü emsali, ortalama randıman, ortalama işçilik tutarı ve ortalama 
saltış fiyatı) mütalâa edilmiştir.' 

Tasarının ihtiva ettiği sisteme göre, gerek zirai kaşane ölçülerini tesbit edecek organllar ve bu 
organların tarzı terekkübü meselesi gerekse takdirde takibedilecek prosedür meselesi büyük ehem
miyeti haiz bulunmaktadır. O kadar ki, tasarının muvaffakiyete ulaşıp ulaşmaması bilhassa bu prob
lemlerin çözümünde gösterilecek isabete bağlıdır. 

Bu ehemiyetin kavranabilmesi için tasarımın ana haltlarına şöylece bir göz atmak kâfidir: 
— Malûm olduğu üzere, zirai işletmelerinin yıllık istilhsal değerleri tutarı 250 000 liranın du

nunda kalan çiftçiler vergiden muaf tutulmuşlardır. Keza, vergiye tâbi tütulaeaMarın büyük bir 
kısmının kazançları da götürü gider usulü diye adlandırılan bir esasa göre tesbit edilecektir. Her iki 
halde de yani gerek muafiyet gerekse teklif tarzını tâyin bakımından çiftçilere hidbir mecburiyet 
tahmil edilmemiştir. Bu meseleyi, götürü mahiyetteki bir usul, daha başka bir ifade ile, «ziirai ka
zanç ölçüleri» halledecektir. Bu ölçüleri de tasarı ile ihdas olunan organlar, yine tasarı ile tesis 
olunan usul dâbiılinde tesbit edeceklerdir. Demekki, memleket nüfusunun % 70 - 74 ünü teşkil eden 
köylü nüfusun tasarı muvacehesinde mükellef ve muaf olarak iki sınıfa tefriki bu organlara ve bu 
organlar tarafından takibedilecek usule bağlı bulunm'akltadır. 

— Vergiye tâbi olacak zirai işletmelerin büyük bir kısmının götürü gider usulünün çerçevesi 
içersinde kalacağı şüphesizdir. Bu zümre, gayrisâfi kazançlarından tenzil edebilecekleri masraflar 
niöktai nazarından götürü gider emsali ölçüsüne bağlı kalacaklardır. Bu da bir organ, organın tarzı 
terekkübü ve takdirde takibedilecek prosedür meselesidir. 

— Nihayet, verginin emniyeti bahsinde temas olunan müesseselerin, bir taraftan mükellefin hu
kukunu haldldar, diğer taraftan verginin müössiriyetini müteessir etmeksizin is/liyebilmesi de yine 
tasarının bu bölümünde kaydedilecek isabete vabestedir. 

Tasarının bu bölümünün tanziminde rehber olan nâzım fikirler şu şekilde hulâsa edilebildi- : 
a)] 'ölçülerin bütün memlekete şâmil birtakım vasatilerden hareketle tesbitini derpiş eden ve 

memleketin bilâtefrik her mıntakasında aynı rakamların istimali neticesini doğuracak olan bir 
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prosedürden kaçınılmıştır. Filhakika, memleketimizin gayet vâsi oluşu, değişik iklimlere tâbi muh
telif mıntakaları ihtiva etmesi, toprak strüktürü bakımından bölgeden bölgeye gayet ehemmiyetli 
farklar arz etmesi ilk olarak böyle bir prensip üzerinde durulmasını ve bu prensibin hareket nok
tası olarak kabulünü zaruri kılmıştır. 

b) !Bu prensibim zaruri neticesi, ölçülerin mahallî organlar tarafından tesbit edilmesi, hiç de
ğilse esas itibariyle mahallî organlar tarafından tâyin alunmiası veya, daha başka bir ifade ile, tak
dir prosedürünün mahallî organlardan başlamasıdır. Mahallin hususiyetlerine vulkuf lüzumu muva
cehesinde böyle bir sureti hal şüphesiz tabiî bulunmaktadır. 

c) Aşağıda mâruz sebeplerle mahallî organdan sâdır olan kararların ikinci bir organın tetkiki
ne arz edilmesinde büyük fayda müşahede edilmiştir. 

aa) Zirai 'kazanç ölçülerinin haiz oldukları ehemmiyete yukarda temas edilmiş idi. Bu derece
de ehemmiyeti haiz unsurların bahis mevzuu olduğu ahvalde mahallî organların takdirleri ile 
iktifa ötmek şüphesiz battalı olurdu. Binaenaleyh, amahallî organlardan sâdır olan takdir kararları
nım yüksek bir ihtisasın ışığı altında murakabeye itâlbi tutulması icabetmektedir. 

bb) 'Mahallî organlarla üktifa edildiği takdirde, bu organların kararlarında, talbiî âmillerin teha-
lüfü ile izah edilemiyecök birtakımı farklar müşahede edilmesi mukadderdir. Bu durum, aynı kanuna 
istinadeden tamamen aynı mahiyette bulunan mükellefiyetlerin memleketin şu köşesinde daha ağır, 
bu köşesinde daha hafif düşmesini intacedecektir. Böyle bir durum, şüphesiz, hiçbir şekilde terviç 
edilemez. Binaenaleyh, yurdun muhtelif bölgelerine müteaallik takdirleri ımütecanis kılacak şartla
rını ihzarı şarttır. Bu vakıa da mahallî organların üzerinde kalan bir diğer organa zaruri kılmak
tır. 

Bu fonksiyonu icra edebilecek olan bir organ şüphesiz merkezî bir organ olabilir. 
c)ı ölçülerin takdirinde takibedilecek usul hakkımda tasarıda teferruata inilmesinden içtinabedi-

lerek umumi mahiyetteki birkaç kaideye işaretle iktifa etmenin daha uygun bir hal çaresi olacağı dü
şünülmüştür. Tamamen teknik mahiyette olan bu iş sinesinde memleketin en «salahiyetli eleman
larını cemetmiş olan merkez Komisyonunun tanzim edeceği talimatnameye bıralMmıştır. 

Bu satırlar- aynı zamanda mükelleflere veya mükellefleri temsil eden teşekküllere ne için husu
si bir itiraz hakkı tanınmamış ve halen mevcudolan malî kazaya bu mevzuda ne için vazife ve
rilmemiş olduğunun da izahını teşkil etmektedir. 

H) Müeyyide sistemi: 
Çiftçinin, gerek Gelir Vergisi sistemi içerisine ilk defa girişi, dölıayısiyle zirai, kazançlara taallûk 

eden hususlarda çok basit tutulmuş olmakla beraber, bu verginin muamele ve formalitelerine yabancı 
oluşu; gerekse, malî kanunların takip ve tatbikatındaki tüccar veya sanayici kadar müsaidolmıyan 
durumu sebebiyle, mevcut müeyyide sisteminde, çiftçi lehine, bu vakıalara mütenaizıran, geçici veya 
daimî bâızı tahfifler yapılması cihetine gidilmiştir. 

Ezcümle : 
a) îlik def a vergiye tâbi olacak dlan çiftçilere, mükellefiyete girdikleri ilik yıl içinde ika ettikle

ri kanuna aykırı fiiller dolay ı'siyle hiçbir ceza tatbik edilmiyecektir. 
b.) Mütaakıp iki yıl içinde ika edilen kanuna ayfarı fiiller dolayısiyle, bu fiililerin mahiyeti her 

ne olursa olsun, yâlnız kusur veya usulsüzlük cezası uygulanabilecektir. 
c) Vergi Usul Kanununun 221, 223, 224 ve 225 nci nıadeleri muhteviyatına aykırı hareketle

rin bahis mevzuu olduğu ahvalde, çiftçi, diğer mükelleflere nazaran daha hafif müeyyidelere mâruz 
kalacaktır. 
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BÖLÜM : 4 

TASARI MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 
Malûm olduğu üzere, Gelir Vergisi Kanunu, bugün nıer'i bulunan şekli ile, zirai kazançları 

kavramamakta, dolayısiyle, kanunun, gelirin unsurlarını tesbit eden 2 nei maddesi, ihtiva ettiği 
muhtelif kazanç ve iratlar arasında zirai kazançlara yer vermemiş bulunmaktadır. 

Zirai kazançların da Gelir Vergisinin şümulü içerisine alınmasını istihdaf eden tasarı, ilk tesi
rini gayet tabiî olarak, mezkûr 2 nci madde üzerinde göstermiş ve maddenin muhtevi olduğu hük
mü zirai kazançları da. kavrayacak şekilde genişletmiştir. 

Madde 2. — 
Gelir Vergisi Kanunu, mer'i olan şekil ile, rdrai kazançları ihtiva etmediğinden dar mükellefi

yetle ilgili bulunan 7 nci maddesinde de zirai kazançlar mütalâa edilmemiş bulunmamaktadır. Mad
deye bu maksadı temin için bir fıkra eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde : 14/A) (Vergiden muaf çiftçiler) : 
Tasarı, zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi içerisinde vergilendirilmesine matuf olmakla bera

ber, bundan evvelki bölümlerde de temas ve izah edildiği üzere, katiyen memleket ziraatinin topye-
kûn vergilendirilmesini istihdaf etmemekte ve vâki teşebbüsü, kabul etmiş olduğu bâzı rezervelerle, 
memleketin bünyesine intibak edecek şekilde yumuşatmış bulunmaktadır. 

Tasarının 14/A maddesinde yer almış olan küçük çiftçi muaflığı müessesesi, bu görüşün ilk ve 
en ehemmiyetli tezahürünü teşkil etmektedir. 

Küçük çiftçi, işletmelerinin yıllık istihsal değerleri tutarı nazara alınmak suretiyle tâyin edil
miştir. İşletmelerinin yıllık istihsal değerleri tutar 25 000 liranın dununda kalan çiftçiler küçük 
çiftçi telâkki edilmişler ve bu sıfatla vergiden muaf tutulmuşlardır. 

Gene küçük çiftçinin içinde bulunduğu şart ve hususiyetler nazarda tutularak, istihsal değeri
nin zikredilen had dâhilinde kalıp kalmamış olduğu hususunun tesbitinde, çiftçiye, hiçbir mükellefi
yet tahmili cihetine gidilmemiştir. Başka bir ifade ile, küçük çiftçi, kazancının zikredilen haddin 
dununda kaldığını tevsik veya ispatla mükellef değildir. Bu husus idarece tesbit ve kendilerine 
Tebliğ edilecektir. 

İdare bu tesbiti, çiftçilerin yapacakları ekim ve sayım beyanlarını ve tasarının 17 nci madde
siyle ihdas edilmiş bulunan zirai kazançları takdir komisyonlarınca tesbit edilmiş olan zirai kazanç 
ölçülerini nazara almak suretiyle yapılacaktır. 

Tasarı, mahiyet ve şümulü yukarda gösterilen küçük çiftçi muafiyetini, muayyen sebeplerle, iki 
noktada takyit etmiştir : 

a) Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olan Gelir Vergisi mükellefleri 
muafiyetten istifade edemiyeceklerdir. 

Vergi Usul Kanununa göre defter tutmak mecburiyetinde olan Gelir Vergisi mükellefleri, ma
lûm olduğu üzere, adı geçen kanunun 163 ncü naddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Müşahade edileceği üzere, bu hüküm, küçük çiftçi muafiyetinin bir takyidini tazammun et
mekten ziyade, küçük çiftçinin daha mazbut bir şekilde tâyin ve tesbitine matuf bulunmaktadır. 
Filhakika, küçük çiftçi muafiyeti muayyen bir içtimai ve iktisadi durumun neticesidir. Şehirde 
bir ticari veya smai müessesesi mevcudolan veya bir serbest mesleki icra eden kimselerin, köyde
ki, muafiyet normları dâhilinde kalan zirai işletmeleri sebebiyle zikredilen içtimai ve iktisadi du
rumu ihzar edemiyecekleri tabiîdir. 

b) Gelirleri aile reisi beyannamesinde gösterilmesi gereken şahısların bahis mevzuu olduğu ah
valde, 25 000 liralık had ile yap:lacak olan mukayesede, umumi kaidenin hilâfına olarak, şahsi ka
zanç değil, ailenin yekûn zirai kazancı esas tutulacaktır. 
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Meselâ, beş kişilik bir ailede, aile âzasından ikisi zirai faaliyetle iştigal ve on üçer bin liralık 

zirai gelir temin ettikleri takdirde, ailenin yekûn zirai istihsal değeri, bıı şekilde, 26 000 liraya 
baliğ olduğundan, yani 25 000 liralık haddi tecavüz ettiğinden, mezkûr iki şahıs, haddi zatında 
gelirleri muafiyet haddinin dununda kalmasına rağmen, vergiye tâbi olacaklardır. 

Kimlerin gelirleri aile reisi beyannamesine ithal edileceği Gelir Vergisi Kanununun 78 ne i. 
maddesinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

Bu 'hüküm de, suVeta küçük çiftçi muafiyetini takyideden'bir hüküm gibi gözükmekle be
raber, haddizatında, müesseseyi takyitten ziyade tanzime ve müesseseden yabancı unsurları 
tasfiyeye matuftur. Tasarının ana hatlarını izaha tahsis edilen bölümde tebarüz ettirilmiş olduğu 
veçhile, küçük çiftçi muafiyeti müessesesi tanzim edilirken, çiftçi, mücerret bir varlık olarak 
nazara alınmamış, bilâkis muayyen unsurlardan müteşekkil ailenin başında bu aileyi yürüten in
san olarak telâkki edilmiştir. Başka bir ifade ile, muayyen safi kazanç ölçüsü, ye'knezarda çift
çinin şahsı etrafında şekillenmekle beraber-, hakikatta, çiftçiyi ailevî durumu ile beraber kav
ramaktadır. Binaenaleyh, işbu aile içerisinde, ıstisnaen, birden fazla zirai kazanç temin eden 
şahsın mevcudiyeti halinde, ferdî zirai kazancın yerine ailenin yekûn zirai kazancının ikâme edil
mesi prensibi tağyir veya takyit değil, bilâkis teyidetmektedir. 

Üzerinde durulmakta olan 14/A maddesi ile ilgili mütalâalara son vermeden önce bir noktaya 
daha temas zarureti vardır : 

Bahis mevzuu olan hükümle küçük çiftçiye bahşedilen muafiyet doğrudan doğruya zirai faa
liyete münhasırdır. Daha sarih bir deyimle, 14/A maddesi, küçük çiftçiyi Gelir Vergisinden, bu 
vergi muvacehesinde gelir telâkki edilen (2 nci madde) bütün unsurlara sirayet edecek çeşilde, 
yani tanı olarak muaf kılmamakta; kendisine, mezkûr unsurlardan yalnız zirai kazançları kav
rayan kısmi bir muafiyet bahşetmektedir. Binaenaleyh, küçük çiftçi, şayet, zirai 'kazanç dışın
da kalan bir kazanç veya irada sahip ise, bu kazanç veya irat üzerinden umumi hükümler daire
sinde vergiye tâbi olacaktır. 

Ticari kazançlar (esnaf müstesna.) ile serbest meslek kazançlarının (götürü usule tâbi olan
lar müstesna) küçük çiftçi muafiyeti ile kabili telif olmadığım esasen görmüş bulunuyoruz. 
(14/A maddesinin 5 nci fıkrası), ücret, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları 
ile sair kazanç ve iratlara gelince : Küçük çiftçi muafiyeti bu unsurlarla kabili telif olmakla be
raber, çiftçinin bu unsurlar muvacehesindeki mükellefiyeti bakidir. 

Muafiyetin tatbikatında esas olan çiftçinin yekûn zirai kazancı olduğu cihetle, çiftçinin bir
den fazla zirai işletmeye sahip bulunduğu ahvalde bu işletmelerin kâffesine taallûk eden safi 
kazancın birleştirilmesi ve çiftçinin muaf olup olmadığının ona göre tâyini icabettiği gibi, gene 
çiftçinin ortak olarak işlettiği bir zirai işletme muvacehesindeki durumunun da - bu vaziyette 
çiftçi bu işletmenin safi kazancına ancak kısmen sahibolabildiği cihetle - bu ortaklıktaki hissesi
ne göre tesbiti tabii bulunmaktadır. 

Madde : 3 
X 

Madde : 14/B) (Muafiyetten mükellefiyeti;, mükellefiyetten muafiyete intikal) 
Madde, muafiyetten mükellefiyete ve mükellefiyetten muafiyete intikal hallerinde mebdelevi 

tâyin ve tesbit etmektedir. 
a) Muafiyetten mükellefiyete intikalde : 
Bundan evvelki maddede muafiyet şartlarını incelemiş bulunuyoruz. Bu şartlardan her hangi 

birini zayi edenler, bu durumun husule geldiği tarihten itibaren ve takvim yılının geçmişteki 
kısmına da şâmil olmak üzere muafiyetlerini kaybederler. 

Görülüyor ki, şartlardan birinin zıyaı halinde, muafiyetin kalkışı, yalnız takvim yılının mü
tebaki kısmına inhisar etmemekte, yılın geçmişteki kısmına da sirayet etmektedir. Muafiyetten 
mükellefiyete intikalin husule geldiği yıl içerisndeki kazançlar, tasarının 44/B maddesi mucibin-
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ee götürü gider usulüne göre hesaplanacağından ve V. U. K. nun tasarısının 30 ncu maddesiyle 
değiştirilmiş bulunan 238 nci maddesi mucibince, çiftçi, ister muaf, ister vergiye tâbi olsun, satış 
muamelelerine taallûk eden vesikaları muhafaza ile mükellef olduğundan, bu şekildeki bir sureti 
hal her hanıgi bir mahzur ile muallel bulunmamaktadır. 

Bu şekilde mükellefiyete girenler, muafiyet şartının kalktığı tarihten itibaren, V. U. Kanu
nundaki esaslara göre, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye ve mükellefiyetle ilgili diğer ödevleri 
yerine getirmeye mecburdurlar. .̂ 

b), Mükellefiyetten muafiyete intikal : 
Mükellef durumda iken muafiyet şartlarını ihraz edenlerin mükellefiyeti, bu durumun husule 

geldiği vergilendirme dönemi sonuna kadar devam eder. Muafiyet, mütaakıp vergilendirme dö
nemi bidayetinden itibaren başlar. Binaenaleyh, bu şekilde muafiyet şartlarını ihraz edenlerin, 
kayıt ve saire gibi hususlardaki mükellefiyetleri vergilendirme dönemi sonuna kadar devam ede
ceği gibi bu dönemi mütaakıp mezkûr dönemin neticeleri ile ilgili beyan ve saire şeklindeki mec
buriyetleri de aynen bakidir. 

Madde : 4. 
X 

Madde : 19. (Zirai kazançlar istisnası) 
Tasarının 3 neü maddesine merbut 14/A maddesinin izahına başlarken, vâki teşebbüsün, işbu 

teşebbüs zirai kazançların Gelir Vergisi sistemi içerisinde vergilendirilmesine matuf olmakla be
raber, katiyen memleket ziraatinin topyekûn vergilendirilmesini istihdaf etmediği noktası üze
rinde durulmuş ve küçük çiftçi muafiyeti müessesesinin, bu görüşün ilk tezahürünü teşkil ettiği 
ifade edilmiş idi. Bu görüşün ikinci tezahürünü şimdi üzerinde durulacak olan 4 neü maddeye 
merbut 19 ncu madde vücuda getirmektedir. 

Muafiyetten mükellefiyete intikali yumuşatmak, tam mükellefiyet hududu üzerinde veya bu 
hududun hemen ötesinde bulunan, dolayısiyle, vergiden muaf çiftçilere nazaran pek farklı bir 
durumda bulunmıyan mükelleflerin çok farklı ;bir muameleye tâbi tutulmalarını önlemek mak-
^adiyle, bir vergilendirme dönemi içinde elde edilen ve toplamı 10 000 liraya kadar olan zirai ka
zan çların 5 000 lirası vergiden istisna edilmiştir. 

14/A numaralı maddenin izalhına tahsis edilen kısımda bahis mevzuu edilen iki takyit burada 
da aynen caridir (Mezkûr maddeye tahsis edilen kısımdaki (a) ve ('b) paragrafları). Bu takyit
ler hakkında zikredilen kısımda geniş izahat verilmiş olduğundan burada bu hükümler hakkın
da tekrar izahat arzı cihetine gidilmiyecektir. Buizafhatın bir hulâsası verilmesi ica'bederse, 

— V. U. K. na göre defter tutmak mecburiyetinde olan Gelir Vergisi mükelleflerinin, zirai 
kazançları 10 000 liralık had dâhilinde kalsa dahi, 5 000 liralık istisnadan istifade eedmiyecek-
leri; 

— Gelirleri aile reisi beyannamesinde gösterilmesi gereken şahıslar meyanında zirai kazanç, te
min eden birden fazla kimse bulunması halinde, istisna hükmünün tatbikatı bakımından, ferdî 
zirai kazanç yerine ailenin yekûn zirai kazancı ikame edileceği ve böylece 5 000 liralık istisna
dan ailece istifade edileceği, bu istifadenin de beyannamedeki yekûn zirai kazancın 10 000 lirayı 
aşmamasiyle mukayyet bulunduğu; 

ifade edilebilir. 
Ailenin fertleri, istisnadan zirai gelirleri nispetinde istifade eedceklerdir. 

Madde : 5. 
Tasarının 5 nci maddesi, Gelir Vergisi Kanununun bir maddesi ile diğer bir maddesindeki bir 

hükmü kaldırmakta ve gene aynı maddede yer alan diğer bir hükmü tadil etme'ktedir. 
Kaldırılan madde, avcılık ve balıkçılık kazançları istisnası ile ilgili olan 20 nci maddedir. 
Avcılık ve balıkçılık faaliyetleri tarım faaliyeti tarifi içine alındığı ve binnetice tarım faali

yetlerine mütaallik muafiyet ve istisnalar meyanında mütalâa edileceği cihetle mezkûr maddenin 
yürürlükte kalmasının sebebi zail olmuştur. 

(S. Sayısı: 181) 



— 68 — 
Bâzı hükümleri kısmen kaldırılan kısmen de tadil edilen madde' ise 24 ncü maddedir. 
Tadile uğrıyan hüküm, maddenin 2 numaralı bendinde yer almış olan hükümdür. Bendin yü

rürlükte olan şekli ile, kazancı Gelir Vergisinden müstesna olan tarım işlerinde bilfiil çalışan işçile
rin ücretleri vergiden isUisna edilmiş bulunmaktadır. Kanun üzerinde tasarının istihdaf ettiği şekilde 
yapılmasına teşebbüs edilen ameliyeden sonra, hükümde icra olunduğu şekilde bir tefrika lüzum 
görülmemiş ve çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri, çiftçinin kazancı vergi
den istisna edilmiş olsun olmasın, Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 

Kaldırılan hüküm, maddenin 3 numaralı fıkrasında yer almış olan hükümdür. Bendin yürürlük
te olan şekli ile, kazancı Gelir Vergisinden müstesnsa olan kara ve su avcılığı işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri vergiden istisna edilmiş bulunmaktadır. Kanunun 20 nci maddesini kaldıran tasarı 
bu bendi de ilga etmiştir. 

Kara ve su avcılığı, tarım faaliyeti ve bu işi yapanlar da çiftçi addedildiğine göre 2 numaralı 
fıkra hükmü, bu işlerde çalışan işçilerin ücretlerini de istisna şümulüne sokmuş bulunmaktadır. 
Ayrıca hüküm vaz'ı, karışıklığa sebebiyet verecektir. Mezkûr hüküm bu bakımdan kaldırıldı. 

M'adde : 6. 
X 

Madde : 44/G) (Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, çiftçi ve mahsulün tarifi) 
Bu madde zirai kazancın, zirai faaliyetin, zirai işletmenin, çiftçinin ve mahsulün tarifini ver : 

inekte ve zirai faaliyet ile ticari ve sınai faaliyetler arasındaki hududu çizmektedir. 
Bu unsurların tarifi yapılırken esas olarak «zirai faaliyet» alınmış, diğerleri ile ilgili tarif: 

ler, doğrudan doğruya veya dolayısiyle «zirai faaliyet» e atıf yapılmak suretiyle, tekemmül et
tirilmiştir. 

Zirai faaliyetin tarifinde, Gelir Vergisi Kanununun mer'i metnindeki esas ana hatları itiba
riyle muhafaza edilmiştir. Bu bakımdan iki metin arasındaki farklar şu noktalara inhisar etmek
tedir : 

a) Mer'i metinde, zirai faaliyetin tarifine, yalnız, insanın tabiata aktif bir şekilde müda'hale-
de bulunduğu vaziyetler ithal ediTmiştir. Ekmek, dikmek, blakmak ve yetiştirme'k gibi. Ancak, öyle 
vaziyetler de vardır ki, insan bu vaziyetlerde tabiat karşısında tamamen pasif bir vaziyette bu
lunmasına rağmen faaliyet aşikâr olarlak zirai bir karakter taşır. Meselâ, meralardan istifadeyi 
tazammun eden faaliyetlerde olduğu gibi. Bu faaliyetler, maddenin bugünkü şekli ile, tarifin dı
şında kalmaktadır. Binaenaleyh, .mer'i metin üzerinde icra edilen ilk ameliye bu noksanın telâfi
sine matuf olmuştur. Maddenin ikinci fıkrasına ilâve olunan « . . . veyaihut doğrudan doğruya 
tabiattan istifade etmek suretiyle . . . . » ibaresi bu maksatla vaz'edilmiş bulunmaktadır. 

b) Mer'i metinde zirai faaliyetin tarifi «arazi» unsuru ile takyideidilmiş bulunmaktadır. Buna 
göre doğrudan doğruya arazi üzerinde icra edilmiyen ve fakat aşikâr bir şe'kilde zirai karakter 
taşıyan ipekböcekçiliği gibi bâzı kültürlerin zirai faaliyetin çerçevesi dışında kalması gibi bir va
ziyet hâsıl olmaktadır. Madde üzerinde icra olunan ikinci ameliyenin sebebini bu durum teşkil 
etmektedir. Yeni metindeki, 

«Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin d'oğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez» 

Şeklindeki ikinci fıkra bu esbabı mucibe ile vaz'edilmiş bulunmaktadır. , 
c) Zirai faaliyetin son safhası olarak, mer'i metinde yalnız, satış muamelesine yer verilmiş 

bulunmasına mukabil, yenisinde, mahsulden satıştan gayrı bir şekilde faydalanılmasını tazammun 
eden muamelelerin de zirai telâkki edileceği kabul edilmiştir. 

Bu şekilde, mahsulün satıştan gayri bir cihete talısis olunduğu ahvalde zirai kazancın tekevvün 
edememesi gibi bir durum önlenmiştir. 

d) Çiftçiye ait her türlü ziraat makima ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde 
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çalıştırılması, ısla'h ve aşım yaptırmalk maksadiyle erkek damızlık beslenmesi de, bu faaliyetlerin 
taşıdıkları zirai karakter sebebiyle, zirai faaliyetler meyanına ithal edilmişlerdir. 

Tasarı, zirai faaliyetin mer'i metindeki tarifini bu şekilde tevsi elttilkten-sonra iki noktada da 
aksi istikamette bir ameliyeye tevessül ederek bu tarifi bir cepheden tahdidetmİştir. Filhakika; bi
naların mütemmimi sayılan veya mücavirinde bulunan avlu ve bahçelerde vukua gelen faaliyet, fon 
faaliyet esafs itibariyle mübadeleye müteveccih olmamaık şartiyle, zirai telâlkki edilmiyece'ktir. 

Keza, müstakillen icra edilmİyen ve zirai faaliyetleri meyanmda tali Ehemmiyette bulunan ta
vukçuluk ve arıcılık faaliyetleri de zirai telâkki edilmemiştir. Bu şümuldeki faaliyetler, daha zi
yade çiftçilerin ailevi ihtiyaçlarını temin maksadına matuf olduğu bir kazanç membaı olarak mü
talâa edilmediği bir vakıadır. 

Zirai faaliyetleri topyekû'n verginin dışında bırakılan'bugünkü metinde şüphesiz böyle bir hük
me lüzum yoktur. Ancak, işbu tasarı ile zirai faaliyetler muafiyetten çıiktığın'dân, bunlarla birlikte 
evin avlu veya, bahçesinde doğrudan doğruya, evin ihtiyacı için yapılan istihsalin de vergi sahasına 
intikal etmesini, doJayısiyle yüz binlerce aileye hiç/bir müspet netiyece varamıyacak bir mukelle-' 
fiyet taîhmilini önlemek üzere bir hüküm sevkı zaruri görülmüştür. 

Zirai faaliyetler ile ticari ve sınai faaliyetleri ayırt eden sınır daha belirli bir hale getirilmiş
tir. 'Bu nokta üzerinde tasarının ana 'hatlarının izaihuıa tal-lûk eden kısımda geniş izalhat verilmiş 
bulunduğundan aynı mevzuda burada ayrıca açıklama yapılması cihetine gidilmemiştir. 

Tasarı, yukarda yer alan esaslar dairesinde zirai faaliyetin tarifini yaptıktan Sonra, zirai ka
zancı, zirai işletmeyi, çiftçiyi ve malhsulü doğrudan doğruya veya do'layıS'iyle zirai faaliyete atıf 
yapmak suretiyle tari'f etmiştir. 

Madde, sevk etmiş olduğu gon. fıkra ile, kolektif şirketlerle komandit şirketlerin, zirai faaliyet
lerle iştigal etseler dahi, çiftçi aiddedilemiyecekleri esasını kaibul etmiş olduğu ıgibi bu şirketler or
taklarının şirketlerden aldıkları hisselerin de zirai kazanç telâkki edilemiyeceği hükmünü vaz'etmiş
tir. Filhakika, kolektif veya komandit şirket halinde taazzuv etmiş olan teşebbüslerin, köylünün 
hususi durumu göz önünde tutularalk ilhdas edilmiş ve birtakım imtiyazlarla müteferrik rejimden 
'istifadelerini mucib'olacaik 'hiçbir zaruret tasavvur edilemez. iRuna göre, kolektif ve komandit şir
ketler, zirai telâkki edilen faaliyetlerle iştigal etseler daihi, defter rejimi bakımm'dan V. II. K. 
nun 16'8 nci maddesine tâbi olacakları gibi, ortaklarının şirket kârından aldıkları hisseler de ticari 
kazanç (Gelir Vergisi Kanunu. Madde 38) veya menkûl sermaye iradı (Gelir Vergisi Kanunu. 
Madde 59) telâkki edilecektir. 

Madde : 6 
X 

Madde : 44/H — (Zirai kazancın tesbit. şekilleri) 
Tasarı, zirai kazancın tespiti 'hususunda, ikisi esas, ikisi de mükelleflerin ihtiyarına kalmış ol

mak üzere, dört usule yer verilmiştir. 
Mükelleflerin ihtiyarına kalmış olan iki usul, tasarının 7 nci maddesine merlbut 44/N madde

sinin tetkiki esanasında görüleeeiktir. Üzerinde dı*rulmakta olan madde, mükellefler hu şeMlde 
tercih 'haklarını kullanmadıkları takdirde tatbik 'olunacak olan usulleri göstermektedir. Başka bir 
ifade ile 44/N maddesi istisnai ahvalde tatbik olunacak usulleri gösterdiği halde, üzerinde duru
lan madde kaideten uygulanacak esasları ime etmektedir. 

Btt esaslar, yukarda da ifade edildiği üzere ikidir. 
1. Götürü gider usulü ; 
2. Gerçek kazanç esası. 
Hangi aihvalde götürü gider usulünün, ıhangi aihvalde de gerçek kazanç 'esasının tatbik edileceği 

meseles üzerinde milyar olarak işletmelerin yıllık istihsal değerlerine atıf yapılmıştır. Filhakika, 
yıllık istihsal değerlerinin tutarı 100 000 liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü gider 
usulüne, hu değerler yekûnu 100 000 liraya veya da'ha fazıla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek 
kazanç esasına göre tesbit edilecektir. 
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Gerçek kazanç esası, götürü gider usulüne nazaran, mahiyeti itibariyle, isminin de ifade ettiği 
veçhile, dalha mütekâmil bir sistemi temsil etmektedir. Bu esasın yanında götürü gider usulüne de 
yer verilmiş olmasının sebebi, muayyen ölçülerin altında kalan bir zümrenin zikredilen esasın tah
mil ettiği 'külfetlere karşı -bu külfetler çok şümullü olmamakla beraber- pek müsait olmıyan du
rumlarıdır. Ancak, bâzı mükellefler, zikredilen ölçünün dununda kalmakla beraber, bahis mevzuu 
esasın icaplarına cevap verebilecek imkânları ihzar etmiş olabilirler. (Bu 'mükellefler, işletmeleri
nin hesabını, yukarda da ifade edildiği veçhile, götürü gider usulüne nazaran daha mütekâmil 
bir sistemi tecessüm ettiren gerçek kazanç esası dâhilinde tesbit etmek istiyebilirler. [Kurulan sis
temin icabı olarak memnuniyetle karşılanması icabeden bu arzunun tahakkukuna imkân vermek 
üzere, 'kazançları götürü gider esasına göre tesbit edilecek çiftçilerden bu usûlden faydalanmak is
temediklerini yazı ile vergi dairesine bildirenlerin, bu şekilde yapılan talepleri takibeden vergi
lendirme dönemi başından yani işe baslıyanlarm bahis mevzuu olduğu ahvalde ise, işe başlama 
tarihinden itibaren, gelirlerini, gerçek kazanç usulüne göre tefcbit edebilecekleri esası kabul edil
miş ve bu imkânı veren hüküm maddenin 4 ncü ve sonuncu fıkrasına dercedilmiştir. 

Madde : 6 
X 

Madde : 44/1 — (Götürü gider usulü) 
Bu madde götürü gider usulünün mahiyetini tâyin ve bu usulde kazancın ne şekilde teshil 

edileceğini göstermektedir. 
Tasarı tarafından ihtiva edilen ana esasların izahına tahsis edilen bölümde de tebarüz ettiril

miş olduğu veçhile, götürü gider usulü, yarı götütü bir sistemi ifade etmektedir. Filhakika, bu 
usulde, masraflar tam mânasiyle götürü olarak tâyin edilmekte (kira unsuru ve ayni mahiyetteki 
vergiler müstesna), buna mukabil gelirlerin teşbihinde gerçek esas câri bulunmaktadır. 

Bu usulde, mükellefe, esas itibariye tahmil edilmiş olan yegane mükellefiyet, hasılatını beyan
dan ibarettir. Giderler, Vergi Usul Kanununa ilâve edilen hükümler dairesinde ve yine bu kanu
na eklenen maddelerde gösterilen organlar tararafmdan tâyin edilecek olan «gider emsali» dela
letiyle, yani götürü olarak hesaplanacak ve mükellefin safi kazancı, bir taraftan mükellefin bil
direceği hasılat, diğer taraftan yukarda belirtildiği şekilde tâyin olunacak giderler esas ittihaz 
edilmek suretiyle, idarece tesbit edilecektir. 

Masrafların, gider emsali delaletiyle götürü olarak tesbiti şu şekilde husule gelecektir: 
Yukarda da ifade edildiği üzere, götürü gider emsali, Vergi Usul Kanununa ilâve olunan hü

kümler dairesinde muayyen organlar tarafından tâyin edilecektir. Bilâhara, bu emsal, idarece, 
mükellef tarafından bildirilen satış yekûnuna tatbik edilecek ve bu suretle elde 'olunan rakam 
işletmenin masraf yekûnunu gösterecektir. 

Masraflar götürü olarak tâyin edilecek olmakla beraber, iki unsur, kira unsuru ile zirai işlet
meye ait ayni mahiyetteki vergiler, bu kaideden istisna edilmiştir. Bu istisna şu sebebe istinad-
etmektedir: 

Biraz evvel temas edildiği üzere, bahis mevzuu olan usulde, masraflar, ^gider emsali delale
tiyle tâyin edilecektir. Vergi Usul Kanununa eklenen hükümlerde gösterilen organlar bu emsali 
tâyin ederlerken, şüphesiz, umumi vaziyeti, yani kira ödemiyen, ektiği arazinin sahibi bulunan 
çiftçinin şartlarını nazarda tutacaklardır. Bu takdirde kiracı vaziyetinde bulunan çiftçiler mu
tazarrır olacaklardır. îşte bu duruma mâni olmak, aynı ızamanda gerçek kazanç esasında bu im
kândan kolayca faydalanabilecek vaziyette oaln çiftçi ile bahis mevzuu durumda olan çiftçiler 
arasında müsavaat tesis etmek üzere, esasen diğer nevî masraflara nazaran nispeten daha kolay 
bir şekilde tesbit edilebilecek mahiyette olan kira unsurunun gerçek miktarı ile nazara alınması 
maslahata uygun bulunmuştur. 

Zirai işletmeye ait ayni mahiyetteki vergilere gelince: Bunların da götürü gider emsali me-
yanmda mütalâası imkânsızdır. Halbuki, bu unsur, çiftçinin, aldığı makbuzlara istinaden kolay
ca beyan edebileceği bir kalemi teşkil etmektedir. Kira unsuruna mütaallik paragrafta bahis mev-
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zuu edilen diğer sebepler bu unsur muvacehesinde de aynen ileri sürülebilir. Bu esbaba binaen 
bu unsurun da, hasılattan gerçek miktariyle düşülmesinde faide mülâhaza edilmiştir. 

Madde : 6. . 
'X 

Madde : 44/J) (Gerçek zirai Ikazanç) 
Bumalde, gerçek kazanç esasının mahiyetini tesbit etmektedir. 
Gerçek kazanç esası, zirai işletme hesabı usulüne istinadetmektelir. Bu usul, ilgili bulunduğu 

esas tarafından taşman ismin de ifade ettiği veçhile, gerek geliri, gerekse gideri gerçek olarak 
testyit eden bir sisteme istinadetmektedir. 

Hesabın mekanizması, bu hesabı tecessüm ettirecek olan «çiftçi defteri» ne taalûk eden mad
denin izahı sırasında gösterilecektir. (19 ncu maddeye merbut 203/A maddesi) 

Madde : 6. 
X ' 

Madde : M/K) (Gerçek ve götürü usulde hasılat) 
Bu madde hasılata taalûk etmekte, götürü gider usulü ile zirai işletme hesabı esasında ve bu 

sonuncu esasa atıf yapmış olması münasebetiyle, envanterli işletme hesabında (Madde 44/N) ha
sılatın hangi unsurlardan terekkübedeeeğini tesbit etmektedir. 

Madde, zikredilen üç usulde hasılat telâkki edilen unsurları dörde irca etmektedir : 
1. Zirai faaliyet neticesinde elde edilen bilcümle mahsullerin satış bedelleri. (Mahsûlün, sa

tıştan gayri bir şekilde elden çıkarılması da satış hükmündedir); 
2. Mahsullerini idrak edilmeden evvel veya. idrak edildikten sonra, hasara uğraması sebebiy

le alman sigorta tazminatları; 
3. Zjraat makina ve eletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mukabi

linde alman bedeller; 
4. Gerçek usuldeı masraf kaydedilmesine cevaz verilen kalemlerin satış bedelleri. 
Unsurlar, üzerlerinde her hangi bir izahatı zait kılacak kadar basit bir mahiyet taşımaktadırlar. 

Bu noktada yapılması lâzımıgelen yegâne açıklama, bu unsurların tadadî değil takyidi bir mahi
yeti haiz olduğudur. Başka bir ifade ile, çiftçi, zirai gelir olarak, yalnız bu dört bentte yazılı 
unsurları (irae etmeye mecburdur. Elde edilmiş olmakla beraber mahiyeti itibariyle bu dört bent
ten birinin şümulü içerisine giremiyecek olan bir geliri, çiftçi, zirai hasılatı meyanma ithal et
meyecektir. 

Maddenin ikinci fıkrası üzerinde durulmaya değer bir ehemmiyet taşımaktadır. Bu fıkrajya 
nazaran satışn doğrudan doğruya müstehlike yapıldığı veya mahsulün satıştan gayrı bir cihete 
tahsis olunduğu ahvalde, satış bedeli yerine emsal bedeli kaim olacaktır. 

Fıkra, müşahede edildiği üzere, hususiyet arz eden iki vaziyeti tefrik etmekte ve bu iki vazi
yete şâmil ve münhasır olmak üzere istisnai bir hüküm sevk etmektedir. 

Tesis edilen hüküm, bahis mevzuu olan iki halde,satış bedeli yerine, emsal bedelinin kaim ola
cağıdır. Bu hükmün tatbik olunacağı iki hal ise şunlardır: 

a) Satışın doğrudan doğruya müstehlike yapıldığ ahval; 
lb) Mahsulün satıştan gayrı bir cihete tahsis olunduğu ahval. 
Satışın doğrudan doğruya müstehlike yapılğı ahvalde satış bedeli yerine emsal bedelinin 

ikame edilmiş olmasının sebebi murakabe mülâhazasıdır. Gelir Vergisi sisteminde, hususiyle bu 
verginin zirai faaliyetlere teşmil edilmiş olduğu ahvalde, murakabenin ne kadar ehemmiyetli bir 
mesele teşkil ettiği, bundan evvelki bölümlerde görülmüş bulunmaktadır. Çiftçiler tarafından 
zirai mahsullerin doğrudan doğruya müstehlike satıldığı ahvalde, vakaa ortada bir satış fiyatı 
mevcuttur. Ancak, bu nevi muamelâtın büyük bir kısmının da, kurulan sistemin icabı olarak, bu 
muamelelerin vesikaya istinaden tevsiki mümkün olamıyaeaktır. Binaenaleyh, bu ahvalde, satış 
bedelinin, yerini, emsal bedeline terk etmesi bir zaruret olmaktadır. 
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İkinci hale, yeni mahsulün satıştan gayrı bir cihete tahsis olunduğu ahvale gelince : 
Bu -ahvalden maksat, mahsul işletmeden çakmakla beraber ortada bir satış muamelesinin 'bu

lunmadığı vaziyetlerdir. Meselâ, mahsulattan bir kısmını çiftçinin zatî ihtiyacına veya ailesi
nin ihtiyaçlarına talhsis etnrösi veya ayni mübadeleye tâbi tutması gibi. Bu gibi vaziyetlerde 
ortada bir fiyat mevcut olamayacağından mahsulün bu kısmı, normal olarak, gelire inkılâbede-
miyecektir. İşte bu ahvalde emsal, bedelinin tatbiki zikredilen neticeye mâni olacak, gelirin se
bepsiz olarak tenkisini önliyecektir. 

Satıl maksızm mütaakıp yıla devreden mahsul hâsılat meyanına ithal edilmiyecektir. Bu mah
sulün, nevi ve miktar itibariyle, beyannamede gösterilmesiyle iktifa edilecektir. 

Madde : 6 
X 

Madde : 44/L) (Gerçek ve götürü usulde giderler): 
Bu madde giderlere taalûlk etmekte, 'götürü gider usulü ile zirai işletme hesabı esasında ve bu 

esasa atıf yapmış olması münasebetiyle, envanterli işletme hesabında giderlerin hangi unsurlardan 
terekkübedeceğini tesbit etmektedir. 

Madde, ihtiva ettiği «tediye edilen veya borçlanılan meblâğları ihtiva eden giderler» ibaresi ile, 
evvelâ, hasılatta olduğu gibi, masraflarda da tahakkuk esasının cari olacağına işaret etmektedir. 
Bunu mütaakıp giderlerin unsurlarına -geçmekte dir. 

Giderlerin terekküb edeceği unsurlar dokuza irca edilmiştir. 
En şümullü hükmü ihtiva eden 1 numaralı benttir. Bu bent, esas itibariyle, ticari kazanç

larda gayrisâfi kazançtan indirilecek giderleri tesbit eden 41. maddenin(l) numaralı bendine aynen 
mütenazırdır. 6 numaralı bent ile 9 numaralı bentte gene temas olunan maddenin 3 ve 7 numa
ralı bentlerine mütenazırdırlar. Diğer bentler de gayet vazıh hususlara taalûk etme'kte ve üzerlerin 
de verebilecek her türlü izahatı zait kılmaktadırlar. 

Madde, yukarda da tebarüz ettirildiği üzere, hem gerçek usule, hem de götürü usule taalûk et
mektedir. Diğer taraftan götürü usulde masrafların götürü bir şekilde hesaplanacağı malûmdur. > 
Binaenaleyh, madde, bu durumu ile ve götürü usul zaviyesinden, komisyonlara bir direktif mahiye
tini taşımaktadır. 

Ancak, vaz'olunan usulün haiz olduğu mahiyet,götürü gider emsalini tâyin ve tesbit edecek 
olan komisyonların dokuz bent halinde yazılı bulunan masrafların kâffesini nazara alabilmelerine 
müsait değildir. Bu durum, maddedeki son fıkranın esbabı mucibesini teşkil etmektedir. Filhakika, 
bu fıkraya göre, komisyonlar, götüm gider emsalinin tesbitinde, maddede dokuz fıkra halinde yazı 
lı bulunan masraflardan yalnız kabili hesabolanlarına istinadetmekle iktifa edeceklerdir. 

Madde : ti •"'? • • •; " 
• X • K 

Madde 44/M) (Hasılattan indirilmiyecek ıgiderler): 
Bu madde ile hasılattan indirilmiyecek olan giderlere işaret edilmektedir. 
Madde, esas itibariyle, Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesine atıf yapmaktadır. İlâveten 

ihtiva ettiği hükmün, zatî istihlâk karşılığı olarak: aile ferdi başına 200 lira indirilebileceği hakkın
daki kısımdır. Bu hüküm, esbabı mucihjesini, tasarıya hâkim bulunan, çiftçinin vergi muvacehesin
deki durumunu mümkün olduğu kadar yumuşatmak istikametindeki prensipte bulmaktadır. 

Madde : 6 
• X V 

Madde 44/N) (Envarterl i işletme hesabı ve bilanço esası) 
Bu maddede, zirai kazancın tesbdti hususunda çiftçinin ihtiyarına kalmış olan usuller bahis mev 

zuu edilmektedir. Esasa mütaallik usuller ile ilgili maddenin (Madde 44/B) izahı sırasında da te-
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mas edildiği üzere, mükelleflerin diledikleri takdirde bu usullerin dışına çıkarak tatbik edebilecek
leri esaslar ikidir : 

1. Envanterli işletme hesabı. 
2. Bilanço esası. 

Envanterli işletme hesabı, 44/J maddesinin izahı sırasında temas edilmiş olan zirai işletme he
sabı esasına envarter kayıtlarına da yer veren şeklidir. İki usul arasındaki yegâne fark, ikinci
sinde, ilk usuldekilere ilâveten, vergilendirme dönemi baş ve sonundaki mahsul mevcuduna müta-
allik kayıtların da yer almasından ibarettir. 

Görülüyor ki, iki esas arasında yegâne farkı teşkil eden envanterin şümulü dar bir çerçeve içe
risinde tutulmuş, envanter yalnız mahsule hasredilmiştir. 

Envanterli işletme hesabının izahında bu kadarla, yani, esasın, zirai işletme hesabına nazaran 
arz ettiği farkın tebarüz ettirilmesiyle iktifa edilecektir. Bu farkın dışında, zirai işletme hesabına 
ait esaslar bu usulde de aynen tatbik edilecektir ki, bu esaslar da. ilgili maddenin izahı sırasında, 
esasen görülmüş bulunmaktadır. 

Bilanço esasına gelince : 
Bu usulün tatbikinde, ticari kazancın bilanço esasına göre tesbitine mütaallik hükümler aynen 

uygulanacaktır. Binaenaleyh, bu esas üzerinde daha etraflı bir şekilde durmaya mahal bulunma
maktadır. 

Yukarda da temas edildiği üzere, envanterli işletme hesabı ve bilanço esası mükelleflerin ih
tiyarına kalmış olan usullerdir. Binaenaleyh, bu esaslardan birinin uygulanabilmesi için mükelle
fin iradesini izhar etmesi icabetmektedir. Tasarı bu maksatla yapılacak irade izharını şekle rap
tetmiş ve muamelenin, vergi dairesine gönderilecek ve hangi usulün tercih edilmiş olduğunu gös
terecek bir yazı ile tekemmülünü şart koşmuştur. 

Bu şekilde vergi dairesinin yazılı olarak müracaatte bulunanlar, müracaatlerini takibeden ver
gilendirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlar ise işe başlama tarihinden itibaren, kazançlarını, 
ihtiyar etmiş oldukları usul dairesinde tesbit ederler, îhtiyar olunan usulden, bu usul en az iki 
vergilendirme dönemi tatbik edilmedikçe, dönülemez. 

Madde : 6. 
X 

Madde : 44/D) (Götürü gider usulünden gerçek kazanç esasına veya bu usulden diğerine in
tikal) 

Bu madde götürü gider usulünden gerçek kazanç esasına ve gerçek kazanç esasından götürü 
gider usulüne vukua gelecek intikallere temas ve mebdeleri tâyin etmektedir. 

Madde, her iki istikametteki intikallerde de, mebde olarak, şartın vukua geldiği vergilendir
me dönemini takibeden dönem başını esas ittihaz etmiştir. 

Madde : 6. 
Madde 44/P) (Muafiyet ve kazanç tesbit usullerinin idarece tâyini) 
Gerek vergiden muaf tutulacak çiftçilerin tâyini gerekse vergiye tâbi çiftçilerin kazançlarını 

gerçek ve götürü usullerden hangisine göre tesbit edecekleri hususu vergi dairelerince tâyin olu
narak çiftçilerin bağlı oldukları muhtarlıklar vasıtasiyle kendilerine duyurulacaktır. 

Böylece çiftçiler, mühim iki mevzuda, her nevi külfetten kurtulmuş olmaktadır. 

Madde : 7. 
I 

Gelir Vergisi Kanununun, menkul sermaye iradının tarif ve mahiyetiyle alâkalı bulunan ve 
zirai kazançların bu vergiden istisna edilmiş olduğu bir zamanda kaleme alınmış olan 59 ncu 
maddesinin, zirai kazançların da verginin şümulü içerisine almmasını mütaakıp husule gelen ye
ni duruma göre tadili icabetmiştir. 7 nci madde, tasarıya bu maksatla ithal edilmiştir. 
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Madde : 8. 
Bu Madde ile, Gelir Vergisi Kanununun yıllık beyannamenin şekil ve muhteviyatiyle alâkalı 

76 ncı maddesine bir fıkra eklenmekte ve zirai kazançların bahis mevzuu olduğu ahvalde verile
cek yıllık beyannamenin ihtiva edeceği malûmatın tesbiti Maliye Vekâletine bırakılmaktadır. 

Zirai işletmelerin arz ettikleri hususiyetler bu şekilde ki bir hükmü zaruri kılmaktadır. 
Beyannameye, ekim ve sayım ilmühaberlerinin ekleneceğini bildiren hüküm de, lüzumuna 

binaen, maddeye ilâve edilmiştir. Filhakika, ekim ve sayım ilmühaberinin mevcudiyeti sıhhatli 
bir tarhiyat için şarttır. 

Madde : 9. 
X 

Madde : 98/A,B) (Ziraatte asgari kazanç esası) : 
Her verginin bu meyanda Gelir Vergisinin birtakım emniyet tedbirlerine lüzum gösterdiği, 

hususiyle Gelir Vergisinin zirai kazançlara teşmil edildiği noktada bu lüzumu büsbütün katiyet 
ve ehemmiyet kesbettiği hususlarına bundan evvelki bölümlerde temas edilmişti. 

Gerek gefçek istihsal miktarının ve masrafların gerekse gerçek satış bedellerinin tahkik ve 
kontrolundaki müşkülât nazara alınırsa bu konuda ihdas edilecek bir emniyet hükmünün sebepleri 
açıkça anlaşılır. 

Bu maksatla Gelir Vergisi Kanununun 98 nci maddesinden sonra, *bu maddedeki espiri dâhi
linde yeni bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Bu hükme göre, vergiye tâbi çiftçilerin yaptıkları ekim ve sayım beyanları da nazara alın
mak suretiyle zirai kazanç ölçülerine göre hesaplanacak kazançlarına nazaran bildirdikleri zirai 
kazançları açık bir şekilde düşük olur ve bu düşüklüğün sebepleri de mükelleflerce izah edile
mezse beyanına göre, taayyün eden kazanç yerine re'sen takdir komisyonlarınca tesbit edile
cek kazançlar nazara alınacaktır. 

Madde : 10. 
Malûm olduğu üzere, verginin tahsilini, mükellefe en uygun gelen zamanda temin etmek lâ 

zımdır. Bu kaide, hususiyle, kısmen d-e olsa ayır mübadele ile ı^ gören zirai işletmelerin h?Av<. 
mevzuu olduğu sahada büyük önem arz eder. Bu ihtiyacı göz önünde tutan tasarı, verginin 
çiftçiye en uygun gelecek bir zamanda tahsilini temin etmek üzere, Maliye Vekâletine yetki 
tanınmıştır. 

Maliye Vekâleti, bu salâhiyeti, çiftçileri, muayyen istihsal mıntıkaları ve kültür nevileri iti
bariyle, muhtelif zümrelere tefrik etmek suretiyle istimal edecektir. Bundan başka, gene Maliye 
Vekâleti her zümre için hususi ödeme zamanları tâyin edebilecektir. Ancak, taksit adedi, umumi 
kaideye tebaan, ikiden fazla olamıyacaktır. Bu hususi ödeme zamanlarının mütaakıp malî yıla 
sirayet edemiyeceği tabiîdir. 

Madde : 11. 
Kurumlar Vergisi Kanununun bu verginin mevzuunu tâyin eden 1 nci maddesinin son fıkrası 

şöyledir : 
«Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda gösterilen kazanç ve iratlarla tarım faaliyetlerin

den elde edilen kazançlardan teşekkül eder.» 
Tasarı ile, tarım faaliyetlerinden elde edilen kazançlar da Gelir Vergisine tâbi kazanç ve irat

lar meyamna alındığına göre, badema, mezkûr fıkrada, tarım faaliyetlerinden mütevellit kazançla
rın ayrıca zikrine lüzum kalmamaktadır. 

Tadil, bu maksadın istihsaline müteveccihtir. 

Madde : 12. 
Madde 44/A) (Zirai kazanç ölçülerinin tarifi) 
Umumi gerekçe kısmında, küçük çiftçi muaflığının ve zirai kazancın tesbiti usullerinin tâyi

ninde zirai kazanç ölçülerinden bahsedilmişti. 
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Filhakika, bu esaslar, tasarının 16 jıeı maddesiyle Vergi Usul Kanununun 1 nci kitabının 2 nei 

kısmına ilâve edilen yeni bir bölümde «Zirai kazanç ölçüleri» başlığı altında toplanmış ve mezkûr 
bolümde yer alan 44/A maddesinde tarif edilmişlerdir. Şimdi bu tarifler tetkik edilecektir. 

Verilen izahattan anlaşılmış olacağı veçhile, zirai kazanç ölçüleri beştir : 
1. İşletmelerin yıllık istihsal değeri; 
Tasarının bu hükmünün tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, işletmelerin yıllık istihsal değeri bjı 

işletmelere dâhil çeşitli ziraat kollarında her ziraat kollarında her ziraat biriminden bir yılda elde 
olunacağı tahmin edilen mahsulün satışa arz olunması takdirinde ele geçecek bedelin mukabili zira
at birimlerine çarpılması suretiyle hesaplanmaktadır. 

Bir ziraat birimindeen elde olunacak mahsul ve bu mahsulün satış bedelleri, mahiyetleri biraz 
sonra izah olunacak ölçüler (ortalama randıman, »rtalama satış fiyatı ölçüleri) nazara alınmak su
retiyle tâyin ve tesbit olunmaktadır. 

Ziraat birimi; dönüm, ağaç sayısı veya hayvan adedi gibi zirai işletmelerin genişlikleri tâyin 
olunurken kullanılan birimlerdir. (Bu hususta 44/0 fıkrasiyle alâkalı kısımda geniş izahat mevcut
tur.) 

Mahallî ve merkez zirai kazanç komisyonları tarafından bir ziraat biriminden, işletmenin bu
lunduğu mahallin şartları nazara alınarak, bir yılda sağlanacak ortalama randıman tesbit edilecek 
mevzuübahis mahsulün yılı içinde satılması takdirinde getirebileceği bedel tâyin olunarak bu ziraat 
biriminin istihsal değeri bulunacaktır. Bu suretle bulu nacak rakam işletmede aynı nevi ziraat birim
leri ile çarpılarak 8 ziraat nevinden çiftçinin elde edebileceği gelir tesbit olunacaktır. 

Her bir ziraat birimi için mezkûr ameliye tekrar olunarak işletmenin veya işletmelerin getirebi
leceği gelir hesaplanacaktır. 

Bu gelir tesbit olunduktan sonradır ki, o çiftçinin Gelir Vergisinden muaf olup olmadığı, ver
giye tâbi ise kazancı gerçek usulde mi yoksa götürü gider esasına göre mi tesbit edeceği tâyin olu
nacaktır. 

Bütün bu ameliyeler*komisyonlar veya idare tarafından yapılacağı cihetle mükelleflere bu yön
den bir külfet tahmil edilmemiştir. Mükellef sadeee, her yıl yapacağı ekim ve sayım beyanı ile ikti
fa edecektir. l 

2. Götürü gider emsali : 
Zirai kazanç ölçülerinin ikincisni götürü gider emsali teşkil etmektedir. 
Bu ölçü tasarıda şu şekilde tarif edilmiştir : 
Götürü gider emsali, ziraat birimi başına elde edileceği tahmin olunan mahsulün ortalama satış 

fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki yüzde nispetidir. 
Tarifte geçen muhtelif unsurlar her lıangi bir izahatı icabettirmiyecek kadar basit mahiyettedir

ler. 
Göttürü gider emsali, bundan evvelki bahislerde de tebarüz ettirildiği veçhile, götürü gider usu

lünde masraf yekûnunu • (kira ve işletme ile ilgili aynı vergiler müstesna) tâyin ve tesbit eden bir 
ölçüdür. Aynı zamanda yıllık satış tutan ölçüsünün tekevvününde de gayet ehemmiyetli rolü olan 
bir unsurdur. 

Şüphesiz bu ölçü de, muhtelif ziraat mıntakalan ve muhtelif kültür çeşitleri itibariyle ayrı ayrı 
tesbit edilecektir. Bu münasebetle, monokültürdeki tatbikat kolaylığına mukabil polyculture vazi-
yei]erindeki nispî müşkülât, evvelki ölçülerde olduğu gibi, bu ölçüde de aşağı - yukarı aynen mev
cuttur. Ancak, 44/B maddesi gereğince/- her işletmeye ait götürü giderin tesbit ve hasılattan tenzili 
doğrudan doğruya vergi dairelerine bırakılmış olduğundan, bu ölçü ile ilgili olarak çiftçiye teret-
tübedecek hiçbir zorluk mevzuübahis değildir. 

3. Ortalama randıman miktan : 
Zirai kazanç ölçülerinin dördüncüsünü ortalama randıman miktan teşkil etmektedir. 
Maddede bu ölçünün tarifi, ziraat birimlerinden elde edilen vasati mahsul miktarı, şeklinde icra 

edilmiştir. 
Tarif, müşahade edilmiş olacağı veçhile, izahı icabeden hiçbir unsur ihtiva etmemekte, gayet ba-
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sit bir mahiyet taşımaktadır. Bu zaviyeden üzerinde durulabilecek tek unsur olan «ziraat birimi» 
daha evvel izah edilmiş bulunmaktadır. 

Bu ölçünün de, şüphesiz muhtelif kültür çeşitleri ve muhtelif mıntakalar itibariyle, ayrı ayrı 
tesbiti iktiza etmektedir. Ancak, ölçü, bir murakabe vasıtası olması sebebiyle doğrudan doğruya 
idareye hitabettiğinden, bu Ölçü ile ilgili olarak çiftçiye müteveccih hiçbir müşkülât bahis mevzuu 
bulunmamaktadır. 

4. Ortalama işçilik tutarı : 
Zirai kazanç ölçülerinin beşinci ve sonuncusunu ortalama işçilik tutarı teşkil etmektedir. 
Tasanda bu ölçü aynen şu şekilde tarif edilmiştir.: 
Ortalama işçilik tutarı, ziraat birimlerine isabet eden vasati işçiliktir. 
Tarif, ölçünün mahiyeti sebebiyle, gayet basit olup izahı icabettirecek hiçbir unsuru muhtevi 

bulunmamaktadır. 
Ortalama randıman miktarı mı taallûk eden kısmın son paragrafında serd edilmiş olan mütalâa 

bu ölçü için de aynen varittir. 
Madde : 12 

X 
Madde 44/B) (Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti) . 
Bu madde, zirai kazanç ölçülerinin hangi uzuvlar taralından ve nasıl tesbit edileceğini gös

termektedir. 
Zirai kazanç ölçülerini tesbit edecek uzuvlar : 
Zirai kazanç ölçüleri, zirai kazançlar vilâyet ve merkez komisyonları tarafından tesbit edile

cektir. Bu hükmün esbabı mueibesi hakkında tasarının 3 ncü bölümünde (sayfa 84) geniş izahat 
verilmiş bulunduğundan bu mevzu üzerinde burada ayrıca durulmasına mahal görülmemiştir. 

Zirai kazanç ölçülerinin nasıl tesbit edileceği : 
Yine yukarda zikredilen bölümde işaret edildiği veçhile, usul üzerinde, tasarı, teferruata 

girmeyi uygun görmemiş ve bu mevzuu, esas itibariyle, bir ihtisas uzvu olan Merkez Komisyonu 
tarafından ihzar edilecek talimatnameye bırakılmıştır. 

Madde metninde bu mevzu ile alâkalı olarak yer alan esaslar dört nokta etrafında toplanmış
tır : 

a) Tabiî ve iktisadi bakımlardan ehemmiyetli farklar arz eden mıntakalar tefrik edilir; 
b) Muhtelif kültür nevileri ve çeşitli ziraat makina ve aletleri ayrı ayrı, şartlar bakımından 

yekdiğereine uygunluk arz edenler muayyen grupla.)- içerisinde birleştirilmek suretiyle nazara alınır. 
c) Ortalama verim kabiliyeti esas tutulur : 

.'•• d) Ortalama satış fiyatının tesbitinde, Hükümetçe tâyin olunan ve yürürlükte bulunan fi
yatlar, fiyatları Hükümetçe tâyin olunmıyan mahsullerde, takdire takaddüm eden son takvim 
yılı içerisindeki mahallî toptan piyasa Fiyatı esas tutulur. Fiyatın temevvücettiği hallerde vasa
tisine itibar olunur. 

•«. ve b bentlerindeki esaslardan, bir evvelki maddenin izahı sırasında, zirai kazanç ölçüleri
nin herbirine tahsis edilmiş olan kısmında, uzun uzun bahsedilmiş ve bu iki esas sebebiyle ortaya 
çıkan hususiyetler etraflı bir şekilde tahlil edilmiş bulunmaktadır. Binaenaleyh, burada bu iki 
esas üzerinde ayrıca durulmayacak, verilen buizahatla iktifa edilecektir. 

Üçüncü esasa, zirai kazanç ölçüleri takdir edilirken ortalama verim kabiliyetinin esas tutu
lacağını âmir olan hükme gelince : 

Her hangi bir izahatı zait kılacak derecede sarih bir mahiyet taşıyan bu esas gayet ehemmi
yetli bir noktaya temas etmektedir. Esasen üzerinde, sırf taşıdığı bu ehemmiyet dolayısiyle, 
biraz durmak icabetmektedir. 

Burada kasdedilen «ortalama verim» mekân veya mmtakaya, bölgeye muzaf ortalama verim 
değildir. Şüphesiz, bu zaviyeden mülâhaza olunacak ortalama verim de ehemmiyetlidir ve bu ve
rimin de takdirler esasında nazarda tutulması icabeder. Filhakika bu mahiyetteki devrime de 
tasanda yer verilmiştir. Ancak, ortalama verim, bu mahiyeti ile, zikredilen üç esastan üzerinde 
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durulmakta olan üçüncüsüne değil birincisine taallûk etmekte, birinci esasın hudutları içerisin
de kalmaktadır. Filhakika, birinci esas, tabiî ve iktisadi bakımlardan ehemmiyetli farklar arz 
eden mıntakalarm tefrikini âmirdir. Komisyonlar, bu hükmü tatbik ederlerken, şüphesiz, araziyi, 
diğer bâzı esaslar yanında verim bakımından da inceliyecekler ve birtakım vasatilerden hareket
le, gene araziyi, muhtelif mmtakalara tefrik edeceklerdir. 

Üzerinde durulmakta olan üçüncü esasta yer almış olan «ortalama verim» ise «zamana» mu-
zaftır. Başka bir ifade ile, arazi, evvelâ, birinci esasın istihdaf ettiği şekil dairesinde ve, bu me-
yanda fizik yapısına takabül eden vasati verim dâhilinde muhtelif mmtakalara irca edilecektir. 
Fakat, bilâhara, her mmtakada, türlü şartların tesiri altında zamanla husule gelen tahavvülât 
nazara a-macak ve bu mmtakaların, uzun bir zaman fasılası içerisinde üstüste temin ettiği verim 
esas tutulacaktır. 

Dördüncü esas, ortalama satış fiyatı hakkında bir direktifi hâvi bulunmaktadır. Malûm oldu
ğu üzere, zirai mahsullere ait fiyatların bir kısmı Hükümetçe tâyin olunmaktadır. Şayet ortada 
böyle bir fiyat mevcut ise ilk plânda bu fiyata itibar edilecektir. Fiyatları Hükümetçe tâyin 
olunmıyan mahsullerin mevzuubahsolduğu ahvalde de takdire takaddüm eden son takvim yılı içe-

'risindeki mahallî toptan piyasa fiyatı nazara alınacaktır. Bu fiyatın temevvüeettiği hallerde vasa
tisine itibar olunacaktır. 

Maddenin mütalâasına son vermeden önce bir noktaya daha temas lüzumu vardır. Maddenin 
heyeti umumiyesi ile ilgili bulunan bu nokta grlduı* : 

Zirai kazanç ölçülerini takdir edecek komisyonların, bu fonksiyonlarını icra ederken riayet 
edecekleri esaslar, şüphesiz, maddedeki bu dört faktörden ibaret değildir. Aksi takdirde, ehem
miyet arz eden diğer birçok noktalarda, komisyonların indî hareketlere tevessül etmeleri ihtimali 
ile karşılaşılır ki, böyle bir netice hiçbir zaman tervicedilebilecek olan bir sonuç değildir. 

Üzerinde durulan madde, bâzı ana esaslara temasla iktifa etmiştir. Diğer esaslar, yukarda da 
temas edildiği üzere, aralarında Üniversite mensubini ile Ziraat Odaları Birliği Mümessiline de 
yer verilmiş bulunan Devletin merkez teşkilatındaki salahiyetli ve yüksek memurlarından mürek
kep heyet tarafından hazırlanacak talimatnameye bırakılmıştır. 

Madde : 12 
X 

Madde : 44/C) „.. (Ziraat birimleri) 
Bu madde, ziraat birimlerine temas etmekte ve ziraatir. muhtelif kollarında birim olarak 

kullanılabilecek unsurları göstermektedir. 
44/A maddesinin izahı sırasında temas edildiği üzere, birim meselesi, zirai kazanç ölçülerinin 

tesbitinde ehemmiyetli bir mevki işgal etmektedir. Bu ölçülerin, kendilerinden beklenilen hizmeti 
ifa edebilmeleri, uygun ve yeknesak birimlere müstenit bulunmaları ile kaimdir. Binaenaleyh, ta
sarıda, bu nokta üzerinde de durmak ve tanzimi hükümler sevk etmek zarureti hâsıl olmuştur.' 

Maddenin ihtiva ettiği (a), (b) ve (c) bentleri hiçbir izahatı icabettirmiyecek kadar basit bir 
mahiyet arz etmektedirler. 

Bu bentlerde tesbit olunan birimlerin bâzı hallerde kifayet edemiyeceği düşünülerek, bu ahval
de, bahis mevzuu olan kültür nevinin mahiyetine uygun başka birimler ihdası hususunda, madde
nin ihtiva ettiği son fıkra ile. Maliye ve Ziraat vekâletlerine yetki tanınmıştır. 

Madde : 12 
X 

Madde : 44/D) (Tasdik ve ilân) 
Bu maddede, zirai kazanç ölçülerini ihtiva edecek cetvellerle ilgili olarak, ehemmiyetli bâzı 

esaslara temas edilmektedir. Buna göre; 
— Çok geniş bir zümreyi alâkadar eden ve bu zümreye dâhil bulunan vatandaşların vergi 

karşısındaki durumları üzerinde gayet ehemmiyetli neticeler tevlidedecek olan zirai kazanç ölçü-

( S . Sayısı: 181) 



— 78 — 
lerinin, vazifeli organlarca takdir ve tâyin edilmelerini mütaakıp, derhal yürürlüğe sokulmaları
na müsaade edilmemiş, bu ölçüleri havi cetvellerin meriyete girebilmesi Vekiller Heyetinin tas
dikimi vabeste* tutulmuştur. 

— Biraz evvel ifade edildiği üzere, çok geniş bir vatandaş kütlesini alâkadar eden ve ehem
miyetli neticeler tevlidedeeek olan bu cetvellerin Devletin Resmî Gazetesi ile ilân edilmesi zaruri 
görülmüştür. 

— Bahis mevzuu olan kütlenin, kahir ekseriyeti itibariyle, köylü vatandaşlardan teşekkül etti
ği malım;dur. ölçülerin; Resmî Gazeteyi takibedebilmesine imkân olmıyan, fakat, bu ölçülerle en 
yakından alâkalı bulunan köylüye de duyrulabi İm esini temin etmek üzere, cetvellerin her bölgeye 
aidolan kısımlarının tefriki ile bu kısımların o bölgelerdeki ihtiyar heyetlerine gönderilmesi esası 
kabul edilmiş ve bu ödevle Maliye Vekâleti vaziMendirilmiştir. 

Madde : 12 
X 

Madde : 44/E) (Meriyet müddeti) * 
Bu madde, zirai kazanç ölçülerini havi cetvellerin ne kadar müddetle meriyette kalacakların} 

tâyin etn ektedir. 
Bundon evvelki maddelerin izahı sırasında görüldüğü üzere, gayet ehemmiyetli bir mahiyet ta

şıyan zirai kazanç ölçülerinin ihzarı Vekiller Heyetine kadar sirayet eden uzun tetkikleri, etraflı 
çalışmaları icabettirmektedir. Her bölgede ziraat, veteriner ve orman idarelerinin teknisiyenleri ta
rafından yapılacak şümullü tetkiklerle başlıyacak mesai Zirai Kazançlar Vilâyet Komisyonuna in
tikal edecek, bu komisyon tarafından tesbit olunacak ilk neticeler, Hükümet merkezinde Zirai 
Kazançlar Merkez Komisyonuna gelecek, Merkez Komisyonu, bu neticeleri, memleketin her tara
fından gelen neticelerle mukayeseli bir şekilde tetkik ettikten sonra nihai neticelere varacak ve ni
hayet yine bu neticeler Vekiller Heyetinin tasdikma iktiran edecektir. 

Bu kadar şümullü bir çalışmanın her sene veya bir iki senelik fasılalarla tekrarına elbette ki 
imkân yoktur. Bundan evvelki maddelere taallûk eden izahlar meyanmda görüldüğü üzere birta
kım «vasatiler» den hareketle tesbit olunacak olan bu öJçülerin esasen her sene yeniden hesap
lanmalarına lüzum da yoktur, işte bu müşkülât ve zarureti göz önünde bulunduran tasarı cetvelle
rin meriyet müddetlerini üç yıl olarak tâyin etmiştir. 

Ancak, hususi halleri de göz önünde bulunduran tasarı, icabında, yani cetvellerdeki ölçülerin 
tesbitins esas» teşkil eden ansurlarda ehemmiyetli değişikliklerin husule geldiği ahvalde, üç yıllık 
müddet dolmadan da tadilât yapılabileceğini kabul etmiştir. 

Bu şekildeki bir tadilâta lüzum bulunup bulunmadığı, her sene toplanacak olan, Merkez Komis
yonu tarafından kararlaştırılacaktır. 

Madde : 13 
X 

Madde : 76/A) (Zirai Kazançlar Vilâyet ve Merkez komisyonları - Kuruluşu) : 
Bundan evvelki bahislerde zirai kazanç ölçülerinden bahsedilmiş ve bu ölçülerin muayyen or

ganlar tarafından takdir ve tâyin edileceği belirtilmişti. 
îşte şimdi üzerinde durulan 76/A maddesi bu organları tesbit ve kuruluşlarını tâyin etmekte

dir. 
Bu organlar, «Zirai Kazançlar Vilâyet Komisyonu» ve «Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu» 

olmak üzere ikidir. Vilâyet komisyonu vilâyet merkezlerinde, merkez komisyonu da Hükümet mes, 
kezinde faaliyette bulunacaktır. 

Bu komisyonların kuruluşları maddede gayet sarih bir şekilde gösterilmiştir. Maddenin bu hu
susa mütedair paragrafları hiçbir izahatı ieabettirmeınektedirler. Bu konu ile ilgili olarak burada 
belirtilmesi icabeden yegâne husus, komisyonlarda, âmme sektörüne mensup mütehassıs elemanla
rın yanında, çiftçi mümessillerine ve üniversite mensubinine de yer verilmiş bulunmasıdır. Bu şe
kilde komisyonlarda muhtelif görüşlerin bahis mevzuu edilerek münakaşa edilmesi temin edilmiştir. 
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Madde : 13 

X 
Madde : 76/B) '(Üyelerin seçilmesi) 
Bu madde, Zirai Kazançlar Vilâyet Komisyonuna seçilecek üyelerin nerelerden ve ne şekilde in-

tihabedileeeklerini göstermektedir. Madde gayet sarili ölüp hiçbir izahatı icabetjtirmemektedir. 

Madde : 13 
X 

Madde 76/C) (Komisyonların yetkileri) 
Komisyonların, görevlerini ifa edebilmeleri için, bâzı tetkiklerde bulunmaları şüphesiz zaruridir. 

Bu tetkikler esnasında bâzı malûmata ihtiyaç hissedileceği vârestei izahtır. Komisyonlarım, Ibu ma
lûmatı, sıhhatle ve aynı zamanda süratle temin edebilmeleri işlerin .matlubolan şekilde yürüyebilme
si için elzemdir. 

Yine komisyonlar tarafından icra olunacak incelemeler esnasında, ihtisas erbabının yardım
larına lüzum gösterecek meselelerin tahaddüs etmesi, şüphesiz daima mümkündür. 

îşte bu sebepledir ki, komisyonlarun, kamu idare ve müesseseleri ile devlet ekonomi kurumların
dan ve görevlerinin lüzumlu kıldığı saiir gerçek ve tüzel kişilerden her türlü malûmatı istiyebilecek-
leri ve gerekli 'gördükleri haillerde bilir kişiye müracaat edebileceküieri hükmünün vaz'ı zaruri gö
rülmüştür. 

Müşahede edildiği üzere bu hükmün âmme şahıslarına ve hususi şahıslara bir mükellefiyet tahmil 
etmefetedir. Her mükellefiyetin bir müeyyideyi' ieabeittirdiği malûmdur. Maddenin ikinci fıkrası bu 
müeyyideyi tâyin ve tesbit etmektedir. 

Madde : 14. 
Bu madde ile, Vergi Usuıl Kanununun ,takdir, tahrir ve tadilât komisyonlarının seçilecek üyele

rime verilecek ücretlere mütedair olan 82 nci maddesi iki şekilde tevsi edilmektedir: 
.a)' Bugünkü şekli ile yalnız taifedir, tahrir ve tadilât komisyonlarını şümulü içersine alam madde, 

bu tasarı ile ihdas olunan Zirai Kazançlar Vilâyet ve Merkez komisyonlarını da ihtiva edecek şek
le sokulmaktadır. 

'b)>Mer*i olan şekli ile komisyonların yalnız seçilen üyelerini kavrıyan miatdde, komisyonların bü
tün üyelerine şâmil bir hale getirilmektedir. 

82 nci maddenin, mer'i olan şekliyle, Zirai Kazançlar Vilâyet ve Merkez komisyonlarını kav
ramaması ve ücret itası keyfiyetini komisyonların yalnız seçilen azalarına hasretmiş olması sebebiyle 
böyle bir tadile lüzum hissedilmiştir. 

Madde : 15 
Vergi Usul Kanununun 146 ncı maddesi iş yerinin tarifine taallûk etmekte ve bu tarif, kanunun 

ihdası sırasındaki vaziyetin icabı olarak, yalnız ticari, sınai ve meslekî faaliyetler nazara alınarak 
yapılmış bulunmaktadır. 

Bu tasarı ile zirai faaliyetler de Gelir Vergisinin şümulü içersine girdiğinden, tarif, bu faaliyet
leri de kavrayacak şekilde genişletilmiştir. 

Madde : 16 
Vergi Usul Kanununun defter tutmak mecburi yetinde olan mükellefleri tesbit eden 163 ncü mad

desinin, tasarı ile çiftçilerin bir kısmı da bu mükellefiyete tâbi olacağından, mezkûr zümreyi de ihti
va edecek şekilde tevsii icabetnıektedir. 16 ncı madde bu maksada matuftur. 

Madde : 17' 
Vergi Usul Kanununun 164 ncü maddesi defter tutmak mecburiyetine tâbi olmıyaın mükellefleri 

tesbit etmektedir. Bu tesbit yapılırken, şüphesiz, kanunun ihdası sırasında Gelir Vergisinin şümulü 
dışında bulunan çiftçiler nazara alınmamışlardır. 
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Halbuki, bu tasarı ile çiftçiler .de verginin .şümulü içerisine alındığından ve bunların bir kısmı 

defter tutma mecburiyetiniın dışında bırakıldığından, mezkûr 164 ncü maddenin bu noktaya da temas 
edecek şekilde tadiı] ve tevsii ieabetimiştir. 17 nci madde bu maksatla sevk edilmiştir. 

Madde : 18' 
Bu madde ile, Vergi Usul Kanununun 165 nci 'maddesinin, şümulüne yalnız ticari kazançları al

mış olan son, fıkrası, 'zirai kazançları da ihtiva edecek şekilde genişletilmektedir. 

Madde : 19. 
•X' • • 

Madde: 203/A)« (Çiftçi defteri) 
Madde : 203/B) (Amortisman kayıtları) 
Kurulan sistemin icabı olarak bir kısım çiftçilere defter tutmak mecburiyetindin tahmil edilmiş 

olduğu malûmdur. İşte bu sebeple, Vergi Usul Kanununun 2 nci kitabınım 2 nci kısmına «Zirai 
kazançlarda defter tutma» başlığı altında yeni' ibir bölüm (7/A bölümü) ilâve edilmiş ve bu bölüm
de yer verilen iki madde ile bu müessese tanzim olunmuştur. 

İlk madde, yani 203/A maddesi, çiftçinin tutacağı defteri isi mlemdirim ekte ve muhtevasını tes-
bit etmektedir. 

«Çiftçi defteri» ismini taşıyan bu defter, evvelki bölüm ve maddelerde de açıklandığı üzere, iş
letme hesabına istinadetmektedir. Bu mahiyeti ile tüccarlardan, işletme hesabıma tâbi olanlar ta
rafından tutulan deftere mütenazırdır. 

Defterin bir tarafına giderler, diğer tarafına hasılat kaydolunacaktır. Gider ve hasılatın hangi 
unsurlardan terek&ülbedecekleri 6 nci maddeye meıibut 44/K ve 4'4/L maddelerinim izahında açık
lanmıştır. Maddede, gider ve hâsılat kayıtlarının ihtiva edecekleri asgari malûmata da işaret edih 
miştir. 

Maddenin son fıkrasında envanterli işletme hesabını kabul etmiş olanlarım, envanter kayıtlanın 
deftere ne şekilde geçirecekleri hususuma temas edilmiştir. Hüküm, Vergi Usul Kanununun yürür
lükte olan! metninin 186 neı maddesindeki hükme aynen mütenazırdır. (Bu münasebetle her hangi 
bir izahatı icabettirmemektedir. 

İkinci madde, yani 203/B maddesi, amortisman kayıtlarına taallûk etmekte ve 'bu hususta Ver
gi Usul Kanununun 180 nci maddesinde yer alan umumi kaideye atıf yapılmaktadır. Ancak, mad
de, çiftçiye bir kolaylık olmak üzere, bu kayıtların, çiftçi defterlerimin ayrı bir yerinde gösterilme
sini de kabul etmektedir. 

Madde : 20. 
Vergi Usul Kanununun ülıtiva ettiği sistem, zirai kazançların Gelir Vergisinin şümulü içerisine 

alınması münasebetiyle ihdas olunan çiftçi defterinim de tasdika tâbi defterler meyamında mütalâa
sını ieabettirdiğinden, ikanunun hu konu ile ilgili bulunan 209 neu maddesi bu maksadı temim ede
cek şekilde tadil edilmiştir. 

Madde V 21 
Bu madde ile, Vergi Usul Kamununum, müstahsil makbuzuma taallûk eden 224 ncü maddesi zirai 

kazançların vergilendirilmesi hâdisesine mütenazır olarak, tadil ve tevsi edilmektedir. 
Evvelâ, mer'i metinde yalnız tüccara tahmil edilmiş olan, bu vesikanın tamzim ve itası mecburi

yeti, tasarı ile, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere de teşmM edilmektedir. 
Saniyen, satıcı vaziyetinde olan çiftçiye de bu vesikayı i s tem* ve almak mükellefiyeti tahmil 

edilmiştir. 
Maddenin el defteri ile alâkalı olan son iki fıkrası kaMınlmıştır. 

Madde : 22 
Bu madde, Vergi Usul Kanunumun 225 nci maddesini tadil etmektedir. 
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Madde : 23 

X 
Madde : 230/A) (Ekim ve sayım beyanı, ilmühaberi ve defteri)1: 
Zirai kazançların vergilendirilmesine tevessül edilirken ittihaz edilen emniyet tedbirlerinden 

birisini de «Ekim ve sayım beyanı» müessesesinin teşkil ettiği bundan evveki bölümlerde belirtil
miş ,ve üzerinde ehemmiyetle durulmuş idi. 

Vergi Usul Kanununun 2 nci kitabına ilâve edilen yeni bir kısım (3/A kısmı) bu müessese
ye tahsis edilmiş ve bu kısımda yer vergilen dört madde ile müessese tanzim edilmiştir. 

Üzerinde durulmakta olan 230/A maddesi, bu müesseseyi idare edecek uzvu tesbit ve beyanın 
muhtevasını tâyin etmeklte, beyanın ne zaman ve ne şekilde icra edileceğini göstermektedir. 

Uzuv 
Ek'İm ve sayım beyanı ımüessesesini idare ile tavzif edilen uzuv ihtiyar heyetleridir. Her muh

tarlıkta, («ekim ve sayım defteri» ismini taşıyan bir defter açılacak ve çiftçiler tarafından yapı
lan beyanlar bu deftere geçirilecektir. 

(Beyanın muihtevasi: 
Beyanın muhtevasını ıteşkil edecek ,unsurlar, maddede dört grup halinde gösterilmiştir. Bun

ların kâffesi gayet sarih bir mahiyet arz 'etmekte ve hiçbir mütemmim izahatı icabettirmemekte-
dirler. 

Maddede, Ihayvancılığın bahis mevzuu olduğu ahvalde yapılacak beyanın muhtevasına ayrıca 
işaret «olunmuş ve hükme, icabında istisnai halleri de kavrıyacalk şekilde elâsttikıye't temin etmek 
üzere, idareye, yukarda zikredilen dört grupta yazılı bulunan malûmat yerine, icabında, gerekli 
diğer malûmatı ikame1 etmek yetkisi tanınmıştır. 

Beyanın zamanı: 
Kışlık ekimlerin beyanı Aralık ayı, yazlık ekim'lerim beyanı Haziran ayı sonuna kadar yapı

lacaktır. 
Hayvancılıkla ilgili beyanlar Nisan ayı içinde icra edilecektir. 
Hususiyet arz eden kültürlerin bahis mevzuu ol'duğu alhvalde beyanın ne ızaman yapılacağı 

yine idare tarafından, Maliye ve Ziraat Vekâletlerince müştereken tâyin olunacaktır. 
Grayet tabiî olarak, beyanların muhteviyatında husule ^gelecek olan değişikliklerin de bildiril

mesi icabetnıekte ve bu beyanların, değişikliğin vuku bulduğu ayı takibeden ay sonuna kadar 
yapılması lâ'zımgelm ektedir. 

Beyanın şekli: 
Ziraatle iştigal eden kütle arasında okuyup yazma bilmîyen birçok kimselerin mevcut buluna

cağı göz töriünde tutularak, beyanın hangi şeMl dairesinde yapılacağı Ihususunda, tasarıda, hem 
yazılı hem de sözlü şekle yer verilmiştir. 

Yazılı beyanların taahhütlü mektupla yapılması lâzımdır. Mamafih, köyün hususiyeti nazar
da tutularak, beyanı ihtiva edecek yazıların, makbuz 'mukabilinde olmak sartiyle, elden verilmesi 
esasına da cevaz verilmiştir. 

Sözlü olarak beyanda bulunanlar, beyanlarını, imza veya mühürle tasdik edeceklerdir. 
Ekim ve isayım ilmühaberi : 
îhtiyar heyetleri, ekim ve sayım defterlerine kaydedilen malûmata istinaden, beyanda bulu

nan çiftçilere tasdikli bir ekim ve sayım ilmühaberi vereceklerdir. 
Ücret, resim ve* harçtan muafiyet : 
Ekim ve sayım ilmühaberleri mukabilinde hiçbir ücret talep okınamıyacağı gibi beyan ve 

ilmülhaberler her türlü resim ve harçtan da istisna edilmişlerdir. 
Madde : 23. 

X 
Madde : 230/B)' (Tahkik ve ihbar ödevi) 
Ekim ve sayım beyanının muhtevasını teşkil eden malûmattan doğruluğu ihtiyar heyetlerince 
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tetkik ve tahkik edilebilecek mahiyette 'bulunanlar tefrik edilerek, üzerinde durulan madde ile, 
ihtiyar heyetlerine, bu malûmatın sıhhatini tahkik salâhiyet ve vazifesi verilmiştir. 

İhtiyar heyetleri, yapacakları bu tahkikat neticesinde, yanlış beyanda (bulunmuş veya beyanda 
bulunmaları lâzımgelirken hiç beyanda bulunmamış eşhasın mevcudiyetini tesbit ettikleri takdir
de, bu eşhası beyanda bulunmaya veya beyanlarını tashih etmeye davet edeceklerdir. Buna rağ
men süresi içinde beyanda bulunmıyanlar veya beyanlarını tashih ettirmiiyenleri, sürenin hitamı 
tarilhinden itibaren 15 gün içinde, mütalâaları ilebirlikte «ve yazılı olarak vergi dairesine bildire
ceklerdir. 

Madde' : 23. 
X 

Madde : 230/C)' (Ücret ve mesuliyet) 
Bu maddede, ihtiyar heyetleri başkan ve üyelerine, bu tasarı ile deruhde edecekleri vazifeler 

se'bebiyle verilecek ücretlere ve vazifesini kısmen veya tamamen yapmıyanlar ile ihmal veya suiis
timal edenler hakkında tatbik olunacak muamelelere işaret edilmektedir. 

'Madde izahı mucip 'bir hususu ihtiva etmemektedir. 

Madde : 24. 
Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 251 nci maddesinin son fıkrası tadil edilmiştir. Tadil iki 

noktadadır : 
•a)! Borsalardan, 'Ticaret ve Sanayi odalarından alınan fiyatların emsal bedeli yerine geçece

ği hakkındaki hüküm, hu fiyatlarla normal piyasa fiyatları arasında açık 'bir farkın husule gel
diği ahvalde büyük malızur arz etmektedir. Binaenaleyh, bu ibarenin fıkradan çıkarılması ica
betin iştir. 

b); Zirai kazanç ölçülerini tesbit eden kararnamelerde yer alan unsurlar, bu işe ehil heyet
ler tarafından gayet etraflı bir usul dairesinde tâyin edileceklerinden, emsal 'bedelinin ibu unsur
lardan birisine taallûk ettiği ahvalde doğrudan doğruya kararnamedeki hadlerin esas ittihaz edil
mesi şüphesiz her bakımdan gayet yerinde bir hattı hareket olacaktır. 

Madde : 25, 26. 
X 

Madde : 259/A)* (Ziraî mafhsuller) 
Madde1 : 259/B) (Hayvanlar) 
Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili bulunan »kısmı zirai işletmelerin hususiyetleri ile 

ilgili hükümlere yer vermemiş 'bulunmaktadır. Zirai kazançlar Gelir Vergisinin şümulü içerisi
ne alınırken bu noksanın ikmali icahetmiştir. Bahis mevzuu olan kısma yenîden ilâve olunan iki 
madde (259/A ve 259/B) ile yine hu kısma taallûk etmek üzere 265 nci maddede icra olunan 
tadil hu seheple husule gelmiş bulunmaktadır. 

259/A maddesi, zirai mahsullerin hangi 'bedel üzerinden değerlen'dirileceğini göstermektedir. 
Vergi Usul Kanununda satmalına» veya imal edilen emtianın değerlendirilmesinde kabul edi

len esasa, yani maliyet ,bedeli esasma, zirai mahsullerin değerlendirilmelerinde de yer verilmiştir. 
Zirai mahsullerin hususiyetleri şüphesiz ayrıca nazarda tutulacaktır. 

259/B maddesi, hayvanların nasıl değerlendirileceklerini göstermektedir. 
Doğrudan doğruya hayvanların değerlendirilecekleri ölçünün mahiyet ve nevine geçmeden ön

ce bu maddenin şümulüne giren hayvanlar üzerinde durulması iktiza eder. 
Bu maddenin şümulüne, madde metninin baş tarafındaıki «Satmak, üretmek veya Sütünden ve

ya diğer mahsullerinden istifade etmek gibi maksatlarla yetiştirilen veya Sa'tmalınan hayvanlar» 
İbaresinden de istidlal edileceği veçhile, demirhaş 'mahiyetinde 'bulunmıyan hayvanlar girmekte
dir. Demirbaş mahiyetindeki hayvanlar 257 nci madde dairesinde değerlendirileceklerdir. 

Üzerinde durulan maddenin şümulüne giren hayvanların, hangi ölçü ile değerlendirilecekleri
ne gelince : 

( S . Sayısı: 1&L) 
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Tasarı, bu noktada, üzerinde durulan kıymetlerin maliyetini tesbit hususundaki müşkülâtı 

göz önünde tutarak, evvelki maddedeki ölçüyü, maliyet bedeli \ ölçüsünü, esas ittihaz etmekten 
kaçınmıştır. Tasarı, bu meselede daha pratik bir yola giderek, bahis mevzuu kıymetlerin değer
lendirilmelerinde, Maliye ve Ziraat Vekâletlerince, hayvanlar cins ve yaşlarına göre muayyen 
gruplara irca edilerek hazırlanacak vasati maliyet cetvellerine yer vermiştir. Kıymetleri bu su
retle tesbit edilmemiş olan hayvanlar emsal bedelleri üzerinden değerlendirileceklerdir. 

26 ncı madde ile, Vergi Usul Kanununun 265 nci maddesine bir fıkra eklenmekte ve zirai iş
letmelerde henüz idrak edilmemiş olan mahsuller için yapılan giderlerin mukayyet değerleri üze
rinden değerlendirilecekleri tasrih edilmektedir. 

Mukayyet değerin mahiyeti Vergi Usul Kanununun 249 neu maddesinde gösterilmiş bulun
maktadır. 

Madde*,: 27 - 28 ve 29. 
Bu maddelerde Vergi Usul Kanununun cezalarla ilgili 4 ncü kitabında yer alan maddelere 

bâzı ilâveler yapılmakta, bu tasarı ile çiftçilere tahmil edilen mükellefiyetlerin müeyyideleri tes
bit edimektedir. 

l & Sat'JM: İSİ) 
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BÖLÜM : 5. 

TASARI 

Zirai kazançların Gelir Vergisine tâbi tutulma
sına ve bu sebeple 5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
ve 5432 sayılı Vergi Usul Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanunlara 
bâzı hükümler ilâvesine ve 2897 sayılı Hayvanlar 
Vergisi Kanununun ilgasına mütedair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 2 nei maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Gelirin unsurları 

Madde 2. — Gelire giren kazanç ve iratlar 
t. Ticari kazançlar; 
2. Zirai kazançlar; 
3. Ücretler; 
4. Serbest meslek kazançları; 
5. Gayrimenkul sermaye iratları; 
6. Menkul sermaye iratları; 
7. Sair kazanç ve iratlar; 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yu 

karda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitin-
de gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. 

MADDE 2. — 5421 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 7 nci maddesinin 6 numaralı ben
dinden sonra aşağıdaki 7 numaralı bent eklen
miştir ; 

7. Zirai kazançlarda : Zirai faaliyetin Tür 
kiye'de icra edilmesi; 

MADDE 3. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun ikinci kısmına, birinci bölümünden 
sonra ve aşağıda yazılı 14,/fA ve 14/B maddele
rini ihtiva etmek üzere «küçük çiftçi muaflığı» 
başlığı altında l / A bölümü eklenmiştir. 

Vergiden muaf çiftçiler 

Madde. 14/A) Zirai işletmelerin yıllık 
istihsal değerleri toplamı 25 000 liranın dununda 
kalan çiftçiler Gelir Vergisinden muaftırlar 

Gelirleri aile reisi tarafından beyan edilecek 
olanlar için 25 000 liralık had, aile reisi, eş ve 
velayet altındaki küçük çocuklara ait zirai işlet

meler ile ilgili yıllık istihsâl değerlerinin topla
mına göre hesaplanır. 

İşletmelerin yıllık istihsal değerleri Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre tâyin olunur. 

İşletmenin aded, mahiyet veya vüsatinde ver
gilendirme dönemi içerisinde değişiklik husule 
geldiği ahvalde muafiyet haddinin aşılıp aşılma
dığı âzami noktaya göre tesbit olunur. 

Diğer kazançları dolayısiyle Vergi Usul Ka
nununa göre defter tutmak mecburiyetinde olan 
Gelir Vergisi mükellefleri küçük çiftçi muaflığın
dan istifade edemezler. 

Küçük çiftçi muaflığa zirai kazançlara mün
hasırdır. Bu muafiyetten faydalanlar; varsa, 
diğer kazanç ve iratları üzerinden umumi hüküm
ler dairesinde vergiye tâbi olurlar. 

Birinci fıkranın tatbikinde; ortaklık halinde
ki işletmeler, hesaba, çiftçinin bu ortaklıktaki his
sesi nispetinde dâhil olurlar. Yarıcılık ve emsali 
müesseseler ortaklık telâki olunur. 

Muafiyetten mükellefiyete, mükellefiyetten mua 
fiyete intikal 

Madde. 14/B - 14/A) maddesinde yazılı had 
di aşan çiftçiler bu durumun husıüe geldiği tarih
ten itibaren ve vergilendirme döneminin geçmiş 
teki kısmına da şâmil olmak üzere, muafiyetlerini 
kaybederler. 

Bu suretle mükellefiyete girenler, muafiyet 
şartının kalktığı tarihten itibaren, Vergi Usul 
Kanunundaki esaslara göre, keyfiyeti vergi da
iresine bildirmeye ve mükellefiyetle ilgili diğer 
ödevleri yerine getirmeye mecburdurlar. 

Mükellef durumunda iken muafiyet şartını 
ibraz edenler, mütaakip vergilendirme dönemi 
başından itibaren, muafiyete girerin*. 

MADDE 4. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka 

( S. Sayısı : 181 ) 
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nununun 19. maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Zirai kazançlar istisnası 

Madde 19. — Bir vergilendirme döneminde 
elde edilen ve toplamı 10 000 liraya kadar olan 
zirai safi kazançların 5 000 lirası Gelir Vergisin
den müstesnadır. 

Gelirleri aile reisi tarafından beyan edilecek 
olanlar için 10 000 liralık istisna haddi aile reisi 
ile eş ve velayet altındaki küçük çocuklara ait 
zirai safi kazançların toplamlarına göre hesap
lanır. Bu toplam istisna haddini aşmadığı tak
dirde aile fertlerinden herbiri istisnadan zirai 
gelirleri nispetinde faydalanırlar. \ 

Vergi Usul Kanununa göre diğer kazançları 
dolayısiyle çfefter tutmak mecburiyetinde olan 
Gelir Vergisi mükellefleri bu maddeden istifade 
edemezler. 

MADDE 5. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 20. maddesi ile 24. maddesinin 3 numa
ralı bendi kaldırılmış 2 numaralı bent ise aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

2. Çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan 
işçilerin ücretleri; 

MADDE 6. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka 
nununun üçüncü kısmına, birinci bölümünden 
sonra ve aşağıda yazılı 44/G, 44/H, 44/î, 44/J, 
44/K, 44/L, 44/M, 44/N, 44/0, ve 44/P madde
lerini ihtiva etmek üzere «Zirai kazanç» başlığı 
altında ( l /A) bölümü eklenmiştir. 

\ 
/ 

Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme,, çiftçi 
ve mahsulün tarifi 

44/G) Zirai faaliyetten doğan kazanç 
zirai kazançtır. 

Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirler
de, ekim, dikim, bakım, üretme, yetiştirme ve 
ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya ta 
biattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, 
hayvan, balık ve bunların mahsullerinin istih
salini, avlanmasını, avcıları ve yetiştiricileri ta
rafından muhafazasını, taşınmasını, satılmasını 
veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydala
nılmasını ifade eder. 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin 
doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştirmez. Müsta-

killen yapılmıyan ve zirai faaliyetin esas kısmı
nı teşkil etmiyen tâli mahiyetteki tavukçuluk ve 
arıcılık işleri ile binaların mütemmimi sayılan 
veya mücavirinde bulunan avlu ve bahçelerde 
vukua gelen faaliyet (bu faaliyet esas itibariyle 
mübadeleye müteveccih olmamak şartiyle) ile 
kara avcılığı zirai faaliyet sayılmaz. 

Mahsulerin, değerlendirilmeleri maksadiyle 
ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı 
teşebbüsün bir cüzünü teşkil eden bir işletmede 
vukua geliyorsa, işletmenin sınai bir müessese 
ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliye
tini, cüzünü teşkil ettiği teşebbüs mahsullerine 
hasretmesi şarttır. 

Satışların dükkân ve mağaza açılarak yapıl
ması halinde, mahsullerin dükkân veya mağaza
ya gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai 
faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından 
doğrudan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili 
alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhane
ler, faaliyetleri bu mevzua münhasır kalmak şar 
tiyle, dükkân ve mağaza sayılmaz. 

Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık 
beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina 
ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal iş
lerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sa
yılır. 

Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı 
işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işleten
lere vergiye tâbi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve 
bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan madde
lere de mahsul denir. 

Kolektif şirketlerle komandit şirketler, zirai 
faaliyetle iştigal etseler dahi, çiftçi addedilmi 
yecekleri gibi ortakların bu şirketlerden aldık
ları hisseler de zirai kazanç telâkki olunmaz. 

Zirai kazancın tesbit şekilleri 

Madde 44/H) Yıllık istihsal değerleri topla
mı 100 000 lirad&n aşağı olan çiftçilerin kazanç
ları götürü gider esasına, 100 000 lira veya da 
ha fazla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek 
kazanç esasına göre tesbit olunur. 

Bu hükmün tatbikinde ortaklık halindeki iş
letmeler müstakillen nazara alınır. 

Yeni işe başlıyanların veya muafiyetten mü
kellefiyete intikal edenlerin, işe başladıkları ve
ya intikalin husule geldiği yıl içersindeki ka 

( S. Sayısı: 1S\) 



zançları götürü gider usulüne göre tesbit olu
nur. 

Kazançları götürü gider esasına göre tesbit 
edilecek çiftçilerden bu usulden faydalanmak 
istemediklerini yazı ile vergi dairesine bildiren
ler, mütaakıp vergilendirme dönemi başından; 
yeni işe başlıyanlar, işe başlama tarihinden iti
baren gerçek kazanç esasına geçebilirler. Bu şe
kilde igerçek kazanç usulünü kabul edenler iki 
yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Götürü gider usulü 

Madde 44/1) Götürü gider usulünde zirai 
kazanç, mükellefin bildireceği hasılattan götürü 
olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi 
suretiyle vergi dairesince tesbit olunur. 

Götürü gider, Vergi Usul Kanununa gö^ş tâ 
yin edilen gider emsallerinin hasılat tutarına 
tatbiki suretiyle bulunan miktardır. 

Zirai faaliyette kullanılan arazi ve binalarla 
ilgili bulunan aşağıda yazılı giderler hasılattan 
ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden indirilir : 

a) Kiralar (vergilendirme donemi içinde 
ekim ve sayım defterine kaydettirilmiş olmak 
şartiyle); 

b) Aynı mahiyetteki vergi, resim ve harç
lar (makbuzları beyanname raptedilmiş olmak 
şartiyle). 

Gerçek zirai kazanç usulü 

Madde 44/J) Gerçek zirai kazanç 44/N mad
desindeki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, zi
rai işletme hesabı esasına göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre zirai kazanç, bir hesap dönemi 
içerisinde elde edilen hasılat ile yapılan giderler 
arasındaki müspet farktır. 

Gerçek ve götürü usulde hasılat 

Madde 44/K) Tahsil edilen veya edilecek 
olan meblağları ihtiva eden hasılat aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkübeder : 

1. Bilcümle mahsullerin satış bedelleri (mah
sulün, satıştan g&yri bir şekilde elden çıkarılma-
'sı 'da saituş hükmündedir); 

2. Mahsullerin, idrak edilmeden evvel veya 
idrak edildikten sonra, hasara uğraması sebebiy
le alınan sigorta tazminatları; 
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3. Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçi

lerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması muka
bilinde alman bedeller; 

4. Gerçek usulde, masraf kaydedilmesine ce
vaz verilen madde ve kıymetlerin satış bedelleri. 

Satışın doğrudan doğruya müstehlike yapıldı
ğı veya mahsulün satıştan gayri bir cihete tahsis 
olunduğu ahvalde satış bedeli yerine emsal bedeli 
kaim olur. 

Satılînaiksuzm mütaakıp yıla 'devreden ma/hsu'l 
hasılat meyamna ithal edilmez. Bunlar, nev'i ve 

i miktar itibariyle, beyannamede gösterilmekle ik
tifa olunur. 

Gerçek ve götürü usulde giderler 

Madde 44/L) Tediye edilen veya borçlanı 
lan meblağları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkübeder; 

1. Zirai kazancın elde edilmesi ve idame etti
rilmesi için yapılan genel giderler (işletmeden 
elde edilen mahsullerin işçilerin iaşesine ve hay
vanların beslenmesine harcanması da gider sayı
lır.) 

2. İşletmede çalıştırılan işçilere, çoban, sı
ğırtmaç ve saireye ödenen ücretler; 

3. îşletme için alınan ve işletmeye harcanan 
borç paraların faizi; 

4. Ziraat makina ve aletlerinin çalıştırılması 
ve bakımı için lüzumlu yakıt, yedek parça ve bu
na benzer giderler ile istihsalde, kullanılan hay
vanların beslenmesi, hastalıklarının tedavisi için 
yapılan giderler» 

5. îşletme için satmalınan gübre, tohum, fi
de ve benzerinin bedelleri; 

6. işletme ile ilgili olmak şartiyle sözleşme
ye, mahkeme ilâmına veya kanun emrine dayana
rak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 

7. işletmede kullanılan motorlu taşıtların iş
letme ve bakım giderleri; 

8. işletmeye dâhil gayri menkuller için öde
nen ayni mahiyetteki vergi, resim ve harçlar; 

9. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ay
rılan amortismanlar (işletmede kullanılan ve 
değeri 1 000 liraya kadar olan alet ve demirbaşlar 
amortismana tâbi tutulmıyarak doğrudan doğ
ruya gider kaydolunabilirler). 

Götürü gider usulünde yukarda yazılı gider
lerden kabili hesap olmayanlar nazara alınmaz, 

(S. Sayısı: 181} 
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Hasılattan indirilmiyecek giderler 

Madde 44/M) 42 nci maddede yazılı kalem
ler hasılattan indirilmez. Ancak, zatî istihlâk 
•karşılığı olarak aile ferdi başına 200 lira indiri
lebilir. 

Aile, 78 nci maddedeki esaslar dairesinde tâ
yin olunur. 

Envanteri işletme hesabı ve bilanço esası 

Madde 44/N> Çiftçiler, diledikleri takdir
de, işletme hesabı veya götürü gider usulleri ye
rine, envanteri! işletme hesabı veya bilanço esas
larının ikame edilmesini taldbedeibilirler. 

Yazı ile yapılacak olan talep, mütaakıp ver
gilendirme dönemi başından, yani işe başlıyan-
lardan ise işe ıbaşlamıa tarihinden itibaren kabul 
edilir. Talepleri bu suretle kalbul edilenler iki 
yıl geçmedikçe ihtiyar etmiş oldukları usulden 
dönemezler. 

Envanterli işletme hesabı, 44/J maddesinde
ki usulün vergilendirme dönemi baş ve sonun
daki mahsul mevcuduna da yer veren şeklidir. 

'Zirai kazancın bilanço esasına göre tesibitin-
de ticari kazancın bu husustaki hükümleri uy
gulanır. 

Götürü gider usulünden gerçek kazanç esasına 
veya bu usulden diğerine intikal 

ıMadde 44/0) Götürü gider usulüne tâbi 
olanlardan satışlarının tutarı 44/H maddesin
deki muayyen haddi aşanlar mütaakıp vergi
lendirme diön'emi başından itibaren gerçek ka-
ızanç esasına tâfbi tutulurlar. 

Gerçek kazanç esasına tâlbi olanlardan .satış
larının tutarı aynı haîddin dûnunda kalanlar 
müteakip vergilendirme dönemi başından itiba
ren götürü gider usulüne tâibi tutulurlar. (44/H 
maddesinin son fıkrasındaki hüküm mahfuz
dur.) 

Muafiyetin ve kazanç tesbit usullerinin 
idarece tâyini 

Madde 44/P) Vergi Usul Kanunu mucibin
ce yapılacak ekim ve sayım (beyanları ('Bu ko
nuda idarece yapılmış bir taJhkikat mevcutsa bu 
tahkikat neticeleri) ve aynı kanunun 44 /A mad
desinde yazılı işletmelerin istihsal değerleri eSas 
tutulmak suretiyle vergiden muaf tutulacak ve

ya götürü gider usulüne veya gerçek kazanç esa
sına göre vergilendirilecek çiftçiler, tvergi daire
lerince tesıbi't ve tâyin olunarak ekim ve sayım be
yanlarının yapılacağı sürenin son gününü takib-
eden bir ay içinde çiftçilerin ikametgâhlarının 
veya işletmelerinin (bulunduğu yer muhtarlık
larına tebliğ olunur. Bu suretle yapılan tebliğ
ler muıhtarlııklarca umumi esaslara göre, alâkalı
lara duyurulur. 

MADDE 7. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka-
mınunun 59 ncu maddesinin ilk % fıkrası aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir. 

ıSalbiibinin ticari, zirai veya meslekî faaliyeti 
dışında, nakdî sermaye veya para ile temsil edi
len değerlerden müteşekkil sermaye dolay isiyle 
elde ettiği sermaye iradıdır. 

•MADDE 8. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir : 

Zirai kazançlar doiayısiyle verilecek yıllık 
(beyannamemin ihtiva edeceği malûmat Maliye 

, Bakanlığınca tâyin ive teSİbit olunur. 
Beyanname ekim ve sayım ilmüıha/berinin 

veya ilmühaberlerinin eklenmesi mecburidir. 

MADDE 9. — 5421 sayılı Gelir Vergisi* Ka
nununa, 98 nci maddeyi takiben aşağıdaki mad
de eklenmiştir : 

Zirai kazançlarda asgari kazanç esası 

Madde 98 /A) Zirai kazançlar üzerinden ver
giye tâibi bulunanların beyan ettikleri veya gö
türü gider usulüne gtöre hesaplanmış olan ka
zançları, Vergi Usul Kanunu hükümleri mucibin
ce, yapılan ekim ve sayım beyanları nazara alın
mak (Bu konuda idarece bir tahkikat yapılmışsa 
bu tahkikat neticeleri ayrıca nazara alınır) ve ay
nı kanunun 44/A maddesinde sözü edilen zirai 
kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle hesapla
nacak kazanç miktarlarından açık bir surette dü
şük bulunduğu takdirde, bu kazançlar yerine 
takdir komisyonunca tâyin olunan kazançlar ver-
;gi •tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebil
mesi için : 

a) Düşüklük ve fazlalığın mükellef tarafın
dan haklı sebeplerle izah olunamaması; 
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b) İnceleme'yapılmış ise düşüklük ve fazla

lık sebeplerinin inceleme ile meydana çıkarılma
mış bulunması; 

Şarttır. 
Yükarclaki sebepler dolayısıyla komisyonca 

takdir edilecek kaizançlar, mükellefin beyanın
dan az olamaz. 

Komisyonlar, takdirlerin, icrası .sırasında 
Bakanlar Kurulunun tasdikine iktiran etmiş 
cetvellerdeki hadlere istinadetmeye mecbur
durlar. Hadisenin arz ettiği hususiyete binaen, 
cetvellerde yazılı hadlerden gayrı hadlere isti-
nadedilmesi zarureti basıl olduğu takdirde, 
komisyonlar bu durumun mucip sebeplerini 
belirtmiye ve tevsika mecburdurlar. 

MADDE 10. — 5421 sayılı Getir Yergisi 
Kanununun 1.00 neü maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

'Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük kıs
mını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hak
kında, lüzum görülen hallerde, iki taksitten 
fazla olmamak üzere muayyen istihsal ramta-
fcaları ve ziraat mahsullerine göre, hususi öde
me zamanları tâyin edebilir. 

MADDE 11. — 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 1 nci maddesin'in son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Kurum kazancı, Gelir Vergisi Kanununda 
gösterilen kazanç ve iratlardan terekkülbeder. 

MADDE 12. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun birinci kitabının ikinci kısmına, dör
düncü bölümden sonra ve aşağıda yazılı 44/A, 
44/İB, 44/C, 44/ D, ve 44/E maddelerinin ihtiva 
etmek üzere «zirai kazanç, ölçüleri» başlığı al
tında 4/A bölümü eklenmiştir. 

Zirai kazanç ölçülerinin tarifi 

Madde. 44/A) Zirai kazanç ölçüleri; yıllık 
istihsal değeri, götürü gider emsali, ortalama 
randıman ve ortalama işçilikten terekkübeder. 

Yıllık istihsal değeri,: 
l. Yıllık istihsal değeri, bu maddenin 3 ve 

t> numaralı bentlerinde yazılı ölçüler nazara 
alınmak 'suretiyle her ziraat biriminden bir 
yılda elde olunacağı tahmin olunan bedelin iş
letmedeki veya' işletmelerdeki mukabil birim sa
vuları ile çarpılması suretiyle elde edilecek de- , 
ğerlerin toplamıdır. 

Götürü gider emsali : 
2. Götürü gider emsali, ziraat birimi ba

şına elde edileceği tahmin olunan rnafhlsulün or
talama satış fiyatı ile ortalama maliyet bedeli 
arasındaki yüzde nöbetidir. 

Ziraat makimi ve aletlerinin başka çiftçile
rin zirai ibtihsal işlerinde çalıştırılması muka
bilinde alman bedellerde götürü gider emsali, 
bu işlerin sebebiyet verdiği takribi masraflar 
arasında yüzde nöbetidir. 

Ortalama randıman miktarı : 
3. Ortalama randıman miktarı, ziraat bi

limlerinden elde edilen vasati mahsul miktarı
dır. 

Ortalama işçilik tutarı : 
4. Ortalama işçilik tutarı, ziraat birimle

rine isabet eden vasati işçiliktir. 

Ortalama maliyet bedeli : 
•5. Ortalama maliyet ibedeli, ziraat birimi 

başına elde olunacak malhsul için yapılması ge
reken ortalama masrafların toplamıdır. 

Ortalama satış fiyatı : 
6. Ortalama satış fiyatı, zirai mahsullerin 

44/B maddesinin (d) bendi esaslarına göre tes-
bit olunacak değerlerdir. 

Zirai kazanç ölçülerinin tesbiti 

Madde 44/B) Zirai kazanç ölçüleri, zirai 
'kazançlar Vilâyet ve Merkez komisyonları tara
fından ve Merkez Komisyonunca tanzim oluna
cak talimatname dairesinde takdir olunur. 

Zirai kazanç ölçüleri takdir edilirken : 
a) Zirai faaliyetlere müessir tabiî ve iktisa

di şartlar bakımlarından önemli farklar gösteren 
mıntakalar ayrılır; 

b) Çeşitli zirai faaliyetler ile muhtelit' ziraat 
makina ve aletleri ayın vasıf şartlar bakı
mından yekdiğerine uylgunluk afâ edenler muay
yen .gruplar içerisinde birleştirilmek suretiy
le nazara alınır -. 

e) Zirai işletmelerin bölgeler itibariyie umu
mi özellikleri ve ortalama Verim kabiliyetleri 
göz önünde tutulur; 

d) Ortalama satış fiyatının tesbftinde Hü
kümetçe tâyin olunan ve yürürlükte bulunan 
fiyatlar, fiyatları Hükümetçe tayin olunmıyan 
mahsullerde, takdire tekaddüm eden son takvim 
yılı içerisindeki mahallî toptan piyasa fiyatı esas 
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tutulur. Fiyatın temevvüç ettiği hallerde vasati
sine itibar olunur. 

Hususiyet arz eden kültür ııevilerinde, Mali
ye ve Tarım bakanlıklarınca ittihaz edilecek 
müşterek kararda gösterilecek olan, bu kültür 
nevilerinin mahiyetlerine uygun, diğer özellikler 
esas tutulur. 

• Zirai birimleri 

Madde 44/C) Ziaat birimleri 
a) Tarla, bağ ve sebze ziraati ile ormancılık 

ta dönüm; 
b) Ağaç ürünleri ziraatinde; ürün verebile

cek hale gelmiş ağaç sayısı; 
c) -Hayvancılıkta; hayvan adedidir. 
Hususiyet arz eden kültür ııevilerinde Mali

ye ve Tarım bakanlıklarınca ittihaz edilecek 
müşterek kararla, bu kültür nevilerinin mahi
yetlerine uygun birimle istimal olunabilir. 

Tasdik ve ilân • 

Madde 44/D) Zirai kazanç ölçülerini havı 
cetveller Ba'kanlar Kurulunun tasdiki ile meri
yete girer. 

Cetveller tasdiki müteakip Resmî Gazete İle 
ilân olunur. 

Cetvellerin her bölgeye ait kısıtlılarının birer 
nüshası Maliye Bakanlığınca o bölgedeki ih
tiyar heyetlerine gönderilir. 

Meriyet müddeti 

Madde 44/E) Zirai kazanç ölçülerini havi 
cetveller üç yıl için muteber olur. Ancak, cet
vellerdeki ölçülerin tesbitine esas teşkil eden 
unsurlarda ehemmiyetli değişiklikler husule 
geldiği Maliye ve Tarım bakanlıklarınca müş
tereken kararlaştırıldığı takdirHe daha evvel de 
tadilât yapılabilir. 

76/A maddesinde bahsedilen Zirai Kazanç
lar Merkez Komisyonu her yıl toplanır ve cet
vellerde değişiklik yapılıp yapılmıyacağı husu
sunda 'karar verir. Komisyonun toplanacağı za
man Maliye Bakanlığınca tesbit edilir. 

MADDE 13. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun birinci kitabının dördüncü kısmına, üçün
cü bölümünden sonra ve aşağıda yazılı 76/A, 
76/15 ve 76/C maddelerini ihtiva etmek üzere 

89 — 
«Zirai Kazançlar Vilâyet ve Merkez Komisyonla
rı» başlığı altında 3/A bölümü eklenmiştir. 

i 

! Kuruluş 
I J 

j MADDE 76/A) Zirai Kazançlar Vilâyet 
i Komisyonu, valinin başkanlığı altında, Defter-
| dar, Gelir Müdürü, Ziraat Müdürü, Veteriner 
i Müdürü, Ziraat Bankası Şube Müdürü ve seçil-
j miş üç üyeden kurulur. Ormancılığa taallûk 
} eden mevzularda, komisyona, veteriner müdürü-
| nün yerine vilâyetin bağlı bulunduğu orman i§-
i letme müdürü iştirak eder. Ziraat, veteriner ve 

orman müdürleri, toplantı tarihlerinden önce 
I gerekli tetkikleri yaparak neticeleri komisyon-
I lara arz ederler. 
| Zirai kazançlar Merkez Komisyonu, Malîye 
! Bakanlığı Müsteşarının başkanlığı altında, G-e-
| lirler Umum Müdürü, Tarım Bakanlığından üç, 
I Ticaret Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
i Yüksek Murakabe Heyeti, İstatistik Umum Mü-
j düdüğü, Devlet Üretme 'Çiftlikleri Umum Mü-
j düdüğü, Deıvlet Su işleri Umum Müdürlüğü, 
I Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü, Toprak Mah-
I sulleri Ofisi Umum Müdürlüğü, Et ve Balık Ku

rumu Umum Müdürlüğü ve Ziraat Odaları Bir
liğinden birer salahiyetli mümessili ile Ankara 
üniversitesi Ziraat, Veteriner, Siyasal Bilgiler 
ve Hukulk Fakülteleri ile Orman Fakültesine 
mensup yetkili birer profesör veya doçentten 
kurulur. 

j Komisyonlar üyeleri, refakatlerinde lüzumu 
kadar teknik personel bulundurabilirler. Şu ka-

j dar ki, bunlar reye iştirak ettirilmezler. 

11 yelerin serilmesi 

Madde 76/B)! Zirai kazançlar Vilâyet Ko
misyonunun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat, 
üçüncüsü de il ticaret odaları tarafından kendi 
üyeleri arasından veya hariçten seçilir. 

Bu teşekküller, komisyon başkanının yazılı 
talebi üzerine, en geç bir ay içinde, asıl v? ye
dek üyelerini seçerek bildirmeye mecburdurlar. 

Bu mecburijyet zamanında yerine getirilmez 
] iısc, üyeler vali tarafından seçilir. 

I Ziraat ve ticaret odasının bulunmadığı yer
lerde bunlar tarafından seçilecefk üyeler, aynı 

j esaslara göre, belediyeler tarafından seçilir. 
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Komisyonlmlm yetkileri 

Madde 76/C) Zirai kazançlar komisyonla
rı, kamu idare ve müesseseleri ile Devlet ekono
mi kurumlarından ve görevlerinin lüzumlu kıl
dığı sair gerçek ve tüzel kişilerden her türlü 
bilgileri istiyebilirler. Gerelkli (gördükleri hal
lerde bilirkişilere inceleme de yaptırabilirler. 

Bilgi istemede 138 nci maddenin fıkrası hü
kümleri uygulanır. Komisyonca bu hükümlere 
göre istenilen bilgileri vermiyenler, bilirkişi se
çildikleri ve bu isi kabul ettikleri halde gerekli 
incelemeleri yapmıyanlar hakkında 338 nci mad
de hükmü tatbik olunur. 

MADDE 14. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 82 nci maddesi aşağılaki şekilde de
ğiştirilmiştir. : 

Ücretler 

Madde 82. — Zirai kazançlar Merkez Komis
yonu haricolmak üzere, bu kısımda yazılı bulu
nan 'komisyonların üyelerine, komisyonlardaki 
görevleri dolayısiyle yapılacak ödemelerin mik
tarı, mahallî defterdarlıkça teklif ve Maliye Ba
kanlığı tarafndan tâyin olunur. 

Zirai Kazançlar Merkez Komisyonu üyeleri
ne komisyonlardaki mesaileri dolayısiyle yapı
lacak ödemeler doğrudan doğruya Maliye Ba
kanlığınca tesbit olunur. 

MADDE 15. — 5432 sayılı Vergi Usul. Ka
nununun 14-6 nci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

îş yeri 

Madde 146. — Ticari, sınai,zirai ve meslekî 
•faaliyette iş yeri; mağaza, yazıhane, idarehane, 
muayenehane, imalâthane, şube, depo, otel, 'kah
vehane, eğlence ve spor yerleri, tarla, bağ, bah
çe, çiftlik, hayvancılık tesisleri, dalyan ve voli 
ma halleri, madenler, taşocakları, inşaat şanti
yeleri gibi ticari, sınai, zirai veya meslekî bir fa
aliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyet
lerde kullanılan yerdir. 

MADDE 16. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 163 ncü maddesine aşağıdalki bent eklen
miştir : 

6. Çiftçiler. 

( S . Sa 
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MADDE 17. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka

nununun 146 nci maddesinin birinci fıkrası aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Defter tutma mecburiyeti aşağıda yazılı ger
çek ve tüzel kişeler hakkında uygulanmaz -

1. Gelir Vergisinden muaf olan esnaf ve 
çiftçiler; 

2. Gelir Vergisi Kanununa göre kazançları 
götüm olarak tesbit edilenler ile ıgötJürü gider 
usulüne tâbi olan çiftçiler; 

3. Kurumlar Vergisinden muaf olan : 
a) İktisadi kamu müesseseleri; 
b) Dernek,tesis ve vakıflara ait iktisadi iş

letmeler. 

MADDE 18. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 155 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
ştekilde değiştirilmiştir. 

Bu ınaddejye göre özel hesap dönemi tâyin 
edilenlerin ticari ve zirai kazançlerı, hesap dö
nemlerinin kapandığı takvim yılının kazancı sa
yılır. 

MADDE 19. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun ikinci kitabının ikincikısmına, yedinci bö
lümden sonra ve aşağıda yazılı 2Ö3/A ve 203/B 
maddelerini ihtiva etmek üzere «Zirai kazanç
larda defter tutma» başlığı altında 7j/A bölümü 
eklenmiştir. : 

Çiftçi defteri 

I Madde 203/A) -Çiftçiler, zirai işletme hesa-
j bun ihtiva eden tek ve basit bir defter tutarlar. 
j Bu defterlerin bir tarafına giderler, diğer tara-
| fına da hasılat kaydolunur. 

Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki 
I malûmatı ihtiva etmesi lâzımdır 

1. Sıra numarası; 
I 2. Kayıt tarihi; 
i 3. Muamelenin nevi; 

4. Meblâğ. 
j Envarterli işletme hesabı esasını kabul etmiş 
] olanlar envarter kayıtlarını, yakardaki muame-
| lelcre ait kayıtlarla karıştırmamak şartiyle, yc-
1 niden ise başlama halinde defterin bas tarafına, 
| mütaalkiben de her hesap dönemi kapandıktan 
! sonra, muamele kayıtlarım takibeden sayfalara 
i geçirirler. îstiyeııler, bu kayıtları, tutacakları 
[ ayrı bir envanter defterinde de gösterebilirler. 
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Amortisman kayıtları 

Madde 203/B) Çiftçi defteri tutanlar, amor
tismana tâbi kıymetleri ve bunların amortis
manlarını, 180 nci miaddede yazılı şekilde tutu
lan amortisman kayıtlarında gösterebilecekleri 
gibi, bu kayıtları, çiftçi defterinin ayrı bir ye
rine de geçirebilirler. * 

MADDE 20. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 209 neu maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Tasdika tâbi defterler 

Madde 209. — Aşağıda yazılı defterlerin bu 
bölümdeki esaslara göre tasdik ettirilmesi mec
buridir : 

1. Yevmiye ve envanter defterleri; 
2. işletme defteri; 
3. Çiftçi defteri; 
4. imalât ve muamele defterleri (Basit Mu

amele Vergisi defteri dâhil) ; 
5. Damga Resmi defteri; 
6. Nakliyat Vergisi defteri; 
7. Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat 

defteri; 
8. Serbiest meslek kazanç defteri. 
'Bu kanunla cevaz verilen hallerde yukarda 

yazılı olanların yerine kullanılacak olan defter
ler de tasdika tâbi tutulur. 

MADDE 21. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 224 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Müstahsil makbuzu 

Madde 224. — Tüccarlar ve defter tutmak 
mecburiyetinde olan çiftçiler, fatura kullanmak 
mecburiyetinde olmıyan çiftçilerden satmaldık-
ları mahsullerin bedelini ödedikleri sırada, iki 
nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan bi
rini imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve di
ğerini ona imzalatarak alıkoymaya, satıcı çift
çiler de bu makbuzu istemeye ve almaya mec
burdurlar. Mal, tüccar veya çiftçi namına bir 
m'elmuru veya mutavassıt tarafından alındığı 
takdirde, makbuz, bunlar tarafından tanzim ve 
imza olunur. Yazma bilmiyen çiftçiler, bu mak
buzu, zati mühürleriyle mühürlemek suretiyle 
tasdik ederler. 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaa
larda, makbuz, malın teslimi sırasında verilir. 

Müstahsil makbuzunun tüccar veya alıcı 
çiftçi nezdinde kalan nüshası fatura yerine ge
çer. 

Müstahsil makbuzunda en az aşağıda yazılı 
malûmat bulunur : 

1. Makbuzun tarihi; 
2. Malı satmalan tüccar veya çiftçinin soy

adı, adı ve unvanı; 
3. Malı satan çiftçinin soyadı, adı ve ika

metgâhı adresi; 
4. Satmalman malın cinsi, miktarı ve bedeli. 

Bu maddede yazılı makbuzlar hiçbir resim 
ve harca tâbi tutu'lmia'z. 

MADDE 22. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 225 nci maddesinin 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

2. Ücret ticari, zirai veya sınai bir işletme 
tarafından ödenmişse; 

MADDE 23. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun ikinci kitabına, üçüncü kısımdan son
ra ve aşağıda yazılı 230/A, 230/B ve 230/C 
maddelerini ihtiva etmek üzere «ekim ve sayım 
beyanı, ilmühaberi ve defteri» başlığı altında 
(3/A) kısmı eklenmiştir : 

Ekim ve sayım beyanı ilmühaberi ve defteri 

Madde : 230/A) Çiftçiler, zirai faaliyetle
rinin (gezginci hayvancılıkta kışlaklarının) bu
lundukları yerlerin muhtarlıklarına müracaatla 
orada beyana açık bulundurulacak olan ekim 
ve sayım defterine aşağıdaki malûmatı kay
dettirirler : 

a) 1. Çiftçinin soyadı ve adı; 
2. Çiftçinin ikametgâh adresi; 
3. Zirai işletmesinin gezginci hayvan

cılıkta kışlak bulunduğu yer; 
b) 1. Ekimin yapıldığı tarih (ay ve yıl 

itibariyle); 
2. Ekilen arazinin genişliği; 
3. Ekimin nev'i; 
4. Dinlendirmeye bırakılan arazinin 

genişliği; 
c) Beyana takaddüm «den vergilendirme 

dönemi içerisindeki satışların tutarı (cins, mik
tar ve nakit itibariyle); 
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d) Zirai işletmenin yıllık kirası (İşletme
nin kira ile tutulmuş olduğu ahvalde). 

Hayvancılıkta, (b) 'bendindeki malûmatın 
yerine, hayvanların cins ve miktarlarını gös
teren 'malûmat kaim olur. 

Ekim ve hayvancılığın dışında kalan faali
yetlerin bahis mevzuu olduğu ahvalde, yukar-
daki malûmattan bunların mahiyetleri ile ka-
'bi'li telif olmıyanlarm yerlerine, bu nevi faali
yetlerin bünyelerine uygun malûmat ikame 
olunur. 

Ortaklıklarda, beyanın ortaklardan biri ta
rafından yapılması kâfidir. Bu takdirde, diğer 
ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâh adres
leri ve ortaklıktaki hisseleri de beyanda bulu
nan ortak tarafından deftere kaydettirilir. 

Kışlık ekimlerin beyanı Aralık ayı, yazlık 
ekimlerin beyanı Haziran ayı sonuna kadar. 
hayvan mevcuduna ait beyan ise Nisan ayı için
de yapılır. Diğer nevi faaliyetlerde beyanın 
muhteviyatiyle zamanı Maliye ve Tarım Ba
kanlıklarınca müştereken tâyin olunur. 

Beyanların muhteviyatında husule gelen 
mükellefiyete müessir değişikliklerin, değişik
liğin vukuibulduğu ayı takibeden ay sonuna ka
dar 'bildirilmesi lâzımdır. 

Ekim ve sayım beyanları sözlü veya yazılı 
olur. Sözlü beyanlar, beyanda bulunanlar tara
fından imza veya mühürle tasdik edilir. Yazılı 
beyanlar taahhütlü mektupla yapılır. Tazıların, 
m'ak'buz mukabilinde olmak şartiyle, elden tes
limi de caizdir. 

İhtiyar heyetleri, ekim ve sayım defterleri
ne kaydedilen malûmata müsteniden, beyanda 
ıbulunan çiftçilere tasdikli bir ekim ve sayım 
ilmühaiber verirler. 

İhtiyar heyetlerince verilen ilmühaberler 
için ücret alınmaz. Ekim ve sayım beyanları ile 
ilmühaberler hidbir resim ve harca tâbi değil
dir. 

Defterler iki nüsha Olarak tanzim edilir. 
İkinci nüsha, senenin hitamını mütaakıp on beş 
gün içerisinde ilgili vergi dairesine makbuz mu-
ka'bilinde teslim edilir. 

Kayıt işlerini kendi imkânlariyle tekemmül 
ettiremiyeeek durumda olan muhtarlıklara Ma
liye Bakanlığınca gerekli yardımda bulunulur. 

92 — 
Tahkik ve ihbar ödevi 

Madde 230/B) İhtiyar heyetleri, 230/A 
maddesindeki hükümler dairesinde ve gene bu 
maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı husu-
sat müstesna olmak şartiyle, çiftçiler tarafın
dan yapılan beyanların doğruluğunu talhkik 
ederler. 

İhtiyar heyetleri, hiç beyanda bulunmamış 
olanları beyanda bulunmaya, yanlış veya' haki
kate aykırı beyanda bulunmuş olanları beyan
larını tashihe davet ederler. Buna rağmen be
yanda bulunmıyanlar veya beyanlarını tashih 
ettirmiyenleri, verilen sürenin hitamı tarihin
den itibaren 15 gün içinde, mütalâaları ile bir
likte ve yazılı olarak vergi dairesine bildirirler. 
Bu ihbar üzerine vergi dairesince yapılacak 
tahkikat neticesine göre muamele yapılır. 

Ücret ve mesuliyet 

Madde 230/C) İhtiyar heyeti başkan ve üye
lerine Maliye Bakanlığınca takdir ve tâyin edile
cek miktarda bir ücret ödenir. 

Vazifesini kısmen veya tamamen yerine getir-
miyen ihtiyar heyetleri ücrete müstaihak olmaz
lar. 

Vazifesini ihmal veya suiistimal eden ihtiyar 
heyetleri hakkında, ayrıca, Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 ncı maddelerine göre takibat va-
pil ir. 

MADDE 24. - 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 251 nei maddesinin son fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Yukardaki esaslarla nıukayyedolmaiksızrn ka
za mercilerinin re'sen biçtikleri değerler ile zirai 
kazanç, ölçülerini tesibit eden kararnamelerde yer 
alan unsurlar emsal bedeli yerine geçer. 

MADDE 25. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nuna, 259 ncu maddeyi talkiben aşağıda yazılı 
259/A ve 259/B maddeleri Eklenmiştir : 

Zirai mahsuller 

Madde 259/A) Zirai mahsuller maliyet be
deli ile değerlenir. Maliyet bedeli, zirai mahsul
lerin hususiyetlerine göre 259 ncu maddede ya
zılı unsurlara mütenazır esaslar dairesinde he
saplanır. 
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Hayvanlar 

MJadde 259/B- Satmak, üretmek veya sü
tünden veya diğer mahsullerinden istifade et
mek gibi maksatlarla yetiştirilen/ veya satm-
alman hayvanlar, cinsleri ve yaşları nazara 
alınmak suretiyle gruplandırılır ve* Maliye ve 
Tarım bakanlıklarınca bu gruplara mütenazıran 
hazırlanan vasati maliyet cetvellerinde tespit 
edilen kıymetlere göre değerlendirilir. 

Kıymetleri bu suretle tesbit edilmiş olan 
hayvanlar emsal bedelleri üzerinden değerlen
dirilir. 

MADDE 26. — 5432 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 265 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir. -

Zirai işletmelerde henüz idrak edilmemiş 
olan mahsuller için yapılacak giderler (hazır-
lıik işleri giderleri gibi) de bu madde hükmüne 
göre değerlenir. 

MADDE 27. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 5815 sayılı Kanunla değiştirilen 333 
ncü maddesinin 1 nci derecede usulsüzlükleri 
tadadeden fıkrasına aşağıdaki 5 numaralı bent 
eklenmiştir.: 

5. Çiftçiler tarafından, 230/B maddesi 
hükmü dâhilinde ihtiyar heyetlerince yapılan 
davete müddetinde icabet edilmemesi; 

MADDE 28. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununun 5815 sayılı Kanunla değişik 333 ncü 
maddesinin 2 nci derecede usulsüzlükleri tadad
eden fıkrasına aşağıda yazılı 4 ve 5 numaralı 
bentler eklenmiştir 

4. Ekim ve sayım beyanlarının süresi1 için
de veya doğru bir şekilde yapılmamış veya nok
san bir şekilde yapılmış olması; 

!5. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine 230/A 
Maddesinde yazılı ekim ve sayım ilmühaberle
rinin eklenmemiş olması. 

MADDE 29. — 5432 sayılı Vergi Usul Ka
nununa 5815 sayılı Kanunun 9 nçu maddesi ile 
ilâve edilmiş olan ek 1 nci madde kaldırılmış ve 
337 nci maddeyi takiben aşağıdaki madde eîk-
lenmiştir, 

d) Fatura cezası > 

Madde 337/A) 221 nci maddede yazılı mec
buriyetlerle riayet etmjyenler ile 223,224 ve 225 

nci maddeler gereğince verilmesi ve alınması 
icabeden vesikaları vermiyen ve almıyanlara, 
her fatura veya makbuz vöya satınalman mal 
için 20 liradan (çiftçiler için 5 liradan) az ol
mamak şartiyle, faturalanması veya makbuza 

. yazılması gereken meblâğın % 3 ü (çiftçiler
de % 1 i) nispetinde usulsüzlük cezası kesilir. 

Yukarda fıkrada yazılı usulsüzlükler neti
cesinde vergi ziyaı da husule geldiği takdirde, 
bu ziyaın müstelzim olduğu kaçakçılık veya 
kusur cezaları ayrıca kesilir ve bu cezalar hak
kında 317 nci madde hükmü uygulanmaz. 

MADDE 30. — 2897 sayılı Hayvanlar Ver
gisi Kanunu işbu kanunun meriyete girdiği ta
rihi takibeden yıl başından itibaren kaldırıl-
miştir . •* • 

îlk tatbik yılında komisyonların teşkityi ve ödevleri 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — Zirai kazançlar mer
kez ve vilâyet komisyonları bü ikanunun neşrini 
mütaakıp en geç bir ay içinde, komisyon reis
lerinin daveti üzerine kurulur. 

Zirai kazançlar merkez komisyonuna Ziaat 
Odaları Birliği tarafından seçilecek mümessil, 
işbu Birliğin teşekkül edeceği tarihe kadar Ti
caret Odaları Birliği tarafından açılır. 

Merkez komisyonu bu kanunun 12 nci mad
desi ile Vergi Usul Kanununa * eklenmiş bulu
nan 44/B maddesinde mevzuubahis talimatna- * 
meyi ilk toplantı tarihinden itibaren en geç. üç 
ay içinde hazırlıyara'k meriyete koyar. 

îlk taibik "yılında ekim beyan% 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Çiftçiler zirai faali
yetlerinin (gezginci hayvancılıkta Ikışlakları-
nın) bulundukları yerlerin muhtarlıklarına, 
'kanunun yürürlüğe girdiği, tarihten itibaren üç 
ay içerisinde müracaatle, kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte üstlerinde bulunan zirai işletme-' 
leriyle ilgili olup 230/A maddesine giren ma
lûmatı (c bendindeki malûmat hariç) bu mad-
ledeki esaslar dairesinde ekim ve sayım defte
rine kaydettirilen ve ekim ve sayım ilmühabe
ri alırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Kanunun ilk tatbik 
yılında, vergiye tâbi çiftçilerin zirai, kazançla
rı istihsal değeri tutarına bakılmaksızın 'götür 
rü gider usulüne göre tesbit olunur. 
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Dileyenler, vergi dairesine en geç kanunini. I 

meriyete girdiği tarihte ve yazılı olarak mumca- j 
atta bulunmuş olmak şartiyle, gerçek kazanç | 
esasını ihtiyar edebilirler. 

tik üç yıl içinde tatbik edilecek cezalar 

GEÇİCİ MADDE 4. — Zirai faaliyetleri do-
layısiyle Gelir Vergisine tâbi olacaklardan, Gelir 
Vergisi Kanunu ile Vergi Usul Kanununun 
Gelir Vergisi Kanunu ile alâkalı hükümlerine 
aykırı hareket edenler adına : 

. a) Mükellefiyete ıgirilen ilk yıl için hiçbir 
ceza kesilmez. 

b) Mütaakıp iki yıl için sadece kusur veya 
usulsüzlük cezası kesilmekle iktifa olunur. 

Bilanço esasında değerleme 

GEÇtCl MADDE 5. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda yeni
den mükellefiyete gireceklerden zirai kazanç
larını bilanço esasına göre tesbit edecekler 
hakkında 5432 sayılı Vepgi Usul Kanununun 
geçici 3 ncü maddesi hükmü uygulanır. 

Envanterli isletme hesabında mahsulleri 
değerleme 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda yeni
den mükellefiyete girip de envanterli işletme-
defteri tutmak istiy^nler, mükellefiyete giriş 
tarihinde mevcut mahsullerini eldeki vesikala
ra müsteniden maliyet bedeli ile değerlerler. 

Maliyet bedelinin vesaika müsteniden tesbiti 
mümkün olmryan hallerde maliyet bedeli mü
kelleflerce tahminî olarak gösterilir ve bu hu
susu envanter kaydına yazılır. Bu tahmin hata
sından dolayı mükellefler adına ceza kesilmez. 

Amortismana tâbi kıymetlerin değerlenmesi 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun meriye
te girdiği tarihte veya mütaakıp yıllarda zirai 
kazançları dolayısiyle yenilen Gelir Vergisi 
mükellefiyetine gireceklerin amortismana tâbi 

iktisadi kımetleri maliyet bedeli maliyet be
deli malûm değilse bizzat kendilerince belli 
edilecek alış emsal bedeli ile değerlenir. Şu ka
dar ki, bu kıymetlerin alış tarihleri ile mükel
lefiyete giriş tarihi arasındaki yıllara ait amor
tismanlar tutarı bu değerlerden düşülür. 

Alış emsal bedelinin fazla hesaplandığının 
tebiti hallerinde bundan dolayı mükellef adı
na ceza kesilmez. 

Yürürlük 

MADDE 31. — Bu kanun yayımı tarihini 
taMbeden yılbaşından itibaren yürürlüğe girer. 

Yetki • 

MADDE 32. — Bu kanunu Bakanlar kuru
lu yürütür. 

* 14 .12 . ]|960 

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 
C. Gürsel 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Adalet Bakanı 
Â. Artus 

İçişleri Bakanı 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı ve! 

İçişleri B. V. 
F. özdüek 

Deflet Bakanı ve 
- Y. veTurz.B.V. 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı 

Bas. 

Maliye Bakam V. 
F. Askın 

Bayındırlık Bakanı ve 
Sanayi B. V. 

M. Gökdpğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

R. Üner 
Tarım Balkanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

R. Beşerler 
Ba. - Ya. ve Turizm 

Bakanı-

Millî Eğitim Bakanı 
B. Tuncel 

Ticaret Ba.kanı ve 
Dışişleri B. V. 

M. Baydur 
Güm. ve Tekel Bakanı 

F. Aşkın 
Ulaştırma Bakanı 

8. TJlay 
Sanayi Bakanı 

İmar ve İskân 
Bakanı 

F. Yavuz 

' — » i 

[(S. Sayısı; 181) 



— 95 — 

Gelir Vergisi Kanunu 
(G.V.K.) 

BÎRtNCÎ KISIM 

Mükellefiyet 4 

BÎRtNCÎ BÖLÜM 
» 

Verginin mevzuu 
MADDİ? 1. — Gerçek İnsilerin gelirleri (Gelir Vergisi) ne tâbidir. Gelir, bir gerçek kişinin bir 

takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.. 

Gelirin unsurları. 

MADDE 2. — Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır : 
1. Ticari kazançlar; ! 

2. Zirai kazançlar; " • ' - • , 
3. Ücretler; 
•4. Serbest meslek kazançları; * 
5. Gayrimenkul sermaye iratları; . v. ' ' ' 
6. Menkul sermaye iratları; ! 

, 7. Sair kazanç ve iratlar. 
Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tesbitinde ger

çek ve safi miktarları ile nazara alınır. 

v ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

%. * Tam mükellefiyet , 

Mükellefler. N • 

MADDE 3. — Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve 
iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 

1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 
2. Resmî daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşebbüslere bağlı olup işleri 

dolayısiyle yabancı memleketlerde ikamet eden ve bulundukları memleketlerde benzeri bir vergiye 
tâbi olmıyan Türk vatandaşları. 

Türkiye'de .yerleşme. 

MADDE 4. — Aşağıda yazılı kimseler Türkiye'de yerleşmiş sayılır : 
1. İkametgâhı Türkiye'de bulunanlar (ikametgâh, Kanunu Medeninin 19 ncu ve mütaakıp 

maddelerinde yazılı olan yerlerdir); 
2. Bir takvim yılı içinde Türkiye'de-devamlı olarak altı aydan fazla ikamet edenler (geçici 

ayrılmalar Türkiye'de ikâmet süresini kesmez). . 
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Yerleşme saytlmıyan haller. 

MADDE 5. ~ Aşağıda yazılı yabancılar memlekette altı aydan fazla kalsalar dahi, Türkiye'de 
yerleşmiş sayılmazlar : 

1. Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, me
murlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benziyen diğer kimselerle tahsil veya te
davi veya istirahat veya seyahat maksadiyle gelenler; 

2. Tutukluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olrmyan sebeplerle Türkiye'de alıkonulmuş 
veya kamış olanlar. 

• , ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Bar mükellefiyet * 

Mükellefler ve mevzu. 

MADDE 6. — Türkiye'de yerleşmiş olmıyan gerçek kişiler, sadece Türkiye'de elde ettikleri 
kazanç v<; iratlar üzerinden vergilendirilirler. Şu kadar ki, mevduat faizleri ile menkul kıymet 
satışından doğan kazançlar Türkiye'de elde edilmiş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna alınmaz. 

Kazanç veya iradın Türkiye'de elde edilmesi. 

MADDE 7. — Dar mükellefiyete tâbi kimseler bakımından kazanç ve iradın Türkiye'de elde 
edildiği aşağıdaki şartlara göre tâyin olunur: ( 

1. Ticari kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye'de bulunması, Türkiye'de bulunmadığı hal
lerde Türkiye'de iş yerinin olması veya daimî temsilci bulundurması ve kazancın bu yerlerde veya 
bu temsilci vasıtasiyle veya bizzat yapılan işlerden doğması (Bu şartları haiz olsalar dahi iş mer
kezi Türkiye'de bulunmıyanlârdan merkezleri hesabına ihracedilmek üzere Türkiye'de satmaldık-
ları veya imal ettikleri malları Türkiye'de satmaksızm yabancı memleketlere gönderenlerin bu iş
lerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının Türkiye'de olması veya satış akdinin Tür
kiye'de inikat eylemesidir. îş merkezinden maksat ise, iş bakımından muamelelerin bilfiil toplan
dığı' ve idare edildiği merkezdir.); 

2. Zirai kazançlarda: Zirai faaliyetlerin Türkiye'de icra edilmesi; 
3. Ücretlerde : 
a.) Hizmetin Türkiye'de ifa edilmiş veya edilmekte olması ve Türkiye'de değerlendirilmesi; 
b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare meclisi başkanı ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye 

memurlarına ait hakkı huzur, aidat, ikramiye, temettü hissesi ve benzerlerinin Türkiye'de değer
lendirilmesi; . 

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

5. Gayrimenkul sermaye iratlarında: Gayrimenkulun Türkiye'de bulunması veya bu mahiyet
teki hakların Türkiye'de kullanılması; 

6. Menkul sermaye iratlarında: Sermayenin Türkiye'de yatırılmış olması; 
Bu maddenin 3 ncü, 4 ncü ve 7 nci bentlerinde sözü edilen değerlendirmeden maksat, ödeme

nin Türkiye'de yapılması veya ödeme yabancı memlekette yapılmışsa, Türkiye'de ödeyenin veya 
nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır, 
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îş yeri ve Wmî temsilci 

MADDE 8 . - 7 nci maddenin 1 numaralı bendinde yazılı iş yeri, Vergi Usul Kanunu hükümle
rine göre tâyin olunur. 9 

Aynı maddede yazılı daimî temsilci, bir hizmet veya vekâlet akdi ile temsil edilene bağlı olup. 
onun nam ve hesabına muayyen veya gayrimuayyen bir müddetle veya mütaaddit ticari muamele
ler ifasına yetkili bulunan kimsedir. „ • . . 

Aşağıda yazılı kimseler, başkaca şartlar aranmaksızın temsil edilenin daimî temsilcisi sayılırlar. 
1. Ticari mümessiller, tüccar vekilleri ve memurlar ile Ticaret Kanununun hükümlerime göre 

acenta durumunda bulunanlar; 
2. Giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler; 
3. Mağaza veya depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devam-

lı olarak mal hulunduiranlaır. 
Bir kimsenin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimî temsilcilik vasfını değiştirmez. 

IKÎNOÎ KISIM 

Muaflık ve istisnalar 
• .-.• .-.• & j 

BIRÎNOÎ BÖLÜM 

Esnaf muaflığı 

Vergiden muaf esnaf. 

MADDE 9. — Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretlerle çalışanlar Gelir Ver
gisinden ımuaftır: • 

1. (Elde, sırtta, /başta, el veya ayak ile müteharrik el aralbası veya hayvanla taşımak suretiyle 
köylerle, mahalle aralarında ye pazarlarda yenilecek, içilecek, yakılacak, zat ihtiyaçlarında veya ev
lerde kullanılacak madde ve malzemeleri perakende olarak satanlarla aynı suretle gazete, mec
mua, kitap, piyamgo bileti, kartpostal, zarf, mektup kâğıdı, çocuk oyuncaklarını perakende satan
lar; , . . 

2. Bir işyeri açmaksızın' gezici olarak çalışan hallaçlar, 'kalaycılar, lehimciler, musluk tamirci
leri, çilingirler, camcılar, kundura boyacıları, berberler, nalbantlar, fotoğrafçılar, odun ve kömür 
kıranlar, çamaşır yıkayıcıları, hamallar; 

3. Köylerde gezici olarak her türlü madde, malzeme ve eşyanın perakende satışı ve küçük sa
nat işleriyle iştigal edenler (nüfusu 2 000 den «2 000 dâhil» aşağı olan' köylerde yukarıda yazılı iş
leri acımak suretiyle yapanlar da bu fıkra hükmünden istifade ederler.); 

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilâtoya (50 rüsum tonilâto 
dâhil) kadar nıakinasız veya motorsuz taşıma vasıtası işletenler; hayvanla veya Ibir aded hayvan ara
bası ile nakliyecilik yapanlar (bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki ço
cuklar hakkında veya ortaklık halimdeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar 
toplu olarak nazara alınmak suretiyle tesbit edilir.); 

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan aralbası, motor, traktör gibi vasıtalar veya san
dallarla nakliyeciliği mûtat hale getirmeksizin arasıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çift
çiler; 

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartiyle oturdukları evlerde 
imal ettikleri havlu, örtü, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü dantelâ, nakış işlerini ve hasır, 
sepet, süpürge, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın satanlar; (Gelir veya Kurumlar 
vergilerine tâbi mükelleflere bu gibi işleri ücret mukabilinde yapanlar hariç.); 
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7. Yukarıki 1 - 6 No. lu fıkralarda sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştayın mu

vafık mütalâası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilân olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal 
edenler. % 

Ticari, zirai veya meslekî kaız«ncı do'layısiyle gerçek usulde (Mir Vergisine tâbi olanlar esnaf 
muaflığından faydalanamazlar. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergiden muaf çiftçiler 

Küçük çiftçi muaflığı. 

MADDE 10. — Küçük Çiftçi Gelir Vergisinden muaftır. 
Çiftçilerin bu vergi kargısında küçük çiftçi olup olmadıkları 12 nci ve 13 ncü maddelerde yazılı 

İşletme ibüyükiüğüne ve yıllık satış tutarı esaslarınla göre tâyin olunur. Bu şartlardan her hangi 
birini haiz bulunmayanlar küçük çiftçi muaflığından faydalanamazlar. 

Aile reis* beyanına tâbi zirai gelirlerde işletme büyüklüğü ve yıllık satış tutarları aile reisi, eş 
ve küçük çocuklar için toplu olarak nazara alınır. Ortaklıklarda da aynı esas caridir. Yarıcılık ortak
lık sayılır. 

Küçük çiftçi muaflığının hududu. 

MADDE 11. — Küçük çiftçi muaflığı zirai kazançlara münhasırdır. ' Bu muaflıktan faydala
nanlar, varsa,1 diğer kazanç ve iratları üzerinden bu kanunun diğer hü'küimleri gereğince vergiye tâ
bi tutulurlar. . •' 

Diğer ticari, sınai ve meslekî, kazançları dolayı siyle gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi bulunan
lar küçük çiftçi* muaflığından faydalanamazlar. * ı 

İşletme büyüklüğü ölçüsü. 

MADDE 12. -—Küçük çiftçi muaflığını tâyin bakımından, bir takvim yılı için, nazara alınacak 
işletme büyüklüğü ölçüleri şunlardır : 

1 nci grup: Hububat, afyon, ayçiçeği ziraatinde ekilen arazinin yüz ölçücü toplamı 150 dönü
mü; , 

2 nci grup: Bakliyat, pamuk,, pancar, susam, tütün ve keten ziraatinde ekilen arazinin yüzöl
çümü toplamı 60 dönümü; • 

3 ncü ıgrup : Çeltik ve sebze ziraatinde ekilen arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönümü; 
4. ncü grup : Meyva verebilecek hale gelmiş bağ, incir ve fındık ziraatinde yüzölçümü toplamı 30 

dönümü; 
5 nci grup: Meyva verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 800 ağacı veya narenciyede 400 ağacı; 
6 nci grup : Diğer meyva ve mahsul ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 15 dönümü; 
7 nci grup: Büyükbaş hayvan sayısı 25 adedi veya küçükbaş hayvan sayısı 100 adedi; 
Aşmamak. 
Yukarda yazılı ziraat gruplarından birkaçının bir arada yapılması halinde her bir grup için 'be

lirtilmiş olan ölçüler ayrı ayrı aşılmadığı' takdirde muaflık devam eder. 

Satış tutarı .ölçüsü. . » ' . . - ' 

MADDE 13. — Küçük çiftçi muaflığından istifade edebilmek için zirai mahsullerin bir takvim 
yılı içindeki satış bedelleri tutarının on beş bin lirayı geçmemesi lâzımdır. 

Araızi üzerinde yapılmıyan zirai faaliyetler ile kara ve su avcılığında ve 12 nci maddede işlet-
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me büyüklüğü ölçüsü gösterilmiyen zirai faaliyetlerde muaflık yalnız yıllık satış tutan ölçüsüne 
göre tâyin olumu-. 

Muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten muaflığa geçiş. 

MADDE 14. — 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı hadleri aşan çiftçiler bu durumun husule gel
diği tarihi takibeden takvim yılı başından itibaren küçük çiftçi muaflığını kaybederler.. 

Bu suretle mükellefiyete girenler muafiyet şartlarının kalktığı tarihten itibaren keyfiyeti ver
gi dairesine bildirmeye ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini* Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre. 
yerine getirmeye mecburdurlar. v 

Mükellef durumunda iken muaflık şartlarını iktisabedenler mütaakıp vergilendirme dönemi ba
şından itibaren küçük çiftçi muaflığından faydalanırlar. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

% Diğer muaflıklar 

Diplomat muaflığı. ' • 

MADDE 15. — Yabancı Devletlerin Türkiye'de bulunan elçi maslahatgüzar ve konsolosları 
(fahrî konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensubolan ve o memleketin uyrukluğun
da bulunan memurları, Türkiye'de resmî bir göreve memur edilenler bu sıfatlarından dolayı ve 
karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisinden muaftırlar. 

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

Ücret istisnası. 

MADDE 16. — Yabancı elçilik ve konsoloslukların' 15 nci maddeye girmiyen memur ve hizmet- * 
lilerinin yalnız bu işlerinden dolayı aldıkları ücretler karşılıklı olmak şartiyle Gelir Vergisinden 
istisna edilir. 

Göçmen ve mülteci muaflığı. 

MADDE 17. — tskân Kanunu hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilen
lerin, mezkûr kanunda Kazanç Vergisi muaflığı için konulan kayıt, şart ve sürelerle bir takvim 
yılı içinde elde ettikleri kazanç ve İraların 6 000 lirası (Jelir Vergisinden müstesnadır. 

Bu istisnanın menkul sermaye iradı üzerinden alınacak verginin tevkif yoliyle kesilen kısmına 
şümulü yoktur. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Kazançlarda istisnalar 

Serbest meslek kazançlarında. 

MADDE 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, ve bestekârların kitap, resim, heykel ve 
nota halindeki eserlerini satmak veya bu eserler üzerinde mevcut haklarını devir ve temlik et
mek veya kiralamak suretiyle, bir takvim yılı içinde elde ettikleri gayrisâfi kazanç ve iratların 
5 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra,,teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alman bedel 
ve ücretler istisnaya dâhildir.) 
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Zirai kazançlar istisnası. 

MADDE 19. — Bir vergilendirme döneminde elde idilen ve toplamı 10 000 liraya kadar oİaîı 
zirai safi kazançların 5 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

.Gelirleri aile reisi tarafından beyan edilecek olanlar için 10 000 liralık haddi aile reisi 
ile eş ve velayet altındaki küçük çocuklara ait zirai safi kazançların toplamlarına göre hesapla
nır. Bu toplam istisna haddini aşmadığı takdirde aile fertlerinden her biri istisnadan zirai gelir
leri nispetinde faydalanırlar. 

Ticari veya meslekî kazancı' dolayısiyle gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi olanlar bu istisna
dan faydalanamazlar. 

Maden suları kazançları istisnası. 

MADDE 20. — 927 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre verilen sıcak ve soğuk maden suları 
imtiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ihaleyi takibeden yıldan başlıyarak beş yıl süre 
ile, Gelir Vergisinden müstesnadır. • 

' BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Sermaye iratlarında istisnalar 

Gayrimenkuller ve haklarda. 

MADDE 21. — Gayrimenkullerin ve hakların kiralanmasından elde edilen ve bir takvim yılın
da toplamı 2 500 lirayı aşmıyan kiralarda bir takvim yılı içinde toplamı 10 000 lirayı aşmıyan ki
raların 2 500 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

Ticari, zirai veya meslekî kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile 
gelirleri bunlar tarafından bildirilecek olanlar bu istisnadan faydalanamazlar. 

Menkul kıymetler ve mevduat. , 

MADDE 22. — Aşağıda yazılı menkul sermaye iratları Gelir Vergisinden müstesnadır : 
1. özel kanunları veya Devletle akdedilmiş mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş 

olan menkul kıymetlerin faiz, temettü ve ikramiyeleri; 
2. Mevduat ve özel alacaklar karşılığında bir takvim yılında alman faizlerin 200 lirası (Muh

telif müesseselerden veya bir müessesenin muhtelif şube veya ajanslarından alman mevduat faizle
rinde bu had her müessese veya her müessesemin muhtelif şube ve ajansları için ayrı ayrı nazara 
alını?.) 

%• 

- * » - ' - ' - - • • • • • • A L T I N C I B Ö L Ü M • - • 

Müteferrik istisnalar 

Ücretlerde. 

MADDE 23. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir : 
1. Dilsiz, mefluç,- iki gözü kör, el ve ayaklarının ikisinden veya birinden mahrum, birini veya 

ikisini kuUanamıyaeak derecede el ve ayakları sakat bulunan hizmet erbabının ücretleri (sakatlık 
"veya malûllüğün resmî hastanesi veya mümasil sıhhi teşekkülü bulunan yerlerde ilgili mütehassısın 
baştabiplikçe tasdik edilecek raporlu ile resmî hastanesi veya mümasil sıhhi teşekkülü olmıyan 
veya ilgili mütehassısları bulunmıyan yerlerle resmî tabip raporju ile tevsiki şarttır.): 

2. Gelir Vergisinden muaf veya götürü usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil 
çalışan işçilerin ücretleri; 
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3. Toprakaltı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğe* 

bütün işlerde çalışan işçilerin yeraltında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri; 
4. Ticari ve sınai kazançları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erba

bının ücretleri; 
5. MÜahalle ve köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, bekçi ve benzeri müstahdemle

rinin ücretleri; 
6. . Hizmetçilerin ücretleri (hizmetçiler özel fertier tarafından evlerde, bahçelerde, apartman

larda ve ticaret mahalli» olmıyan sair yerlerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadılık, mü
rebbiyelik, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlar); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve" ıslah evlerinde, darülacezelerin atel-
yelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına iş yerinde bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler (bu ye
meklerin iş veren tarafından hazırlatılması şartiyle); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre 
* barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısı
tılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadiyle iş ve
renler tarafından yapılan taşıma giderleri; . -s " 

11. Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları tarafından ödenen 
emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (tüzel kişiliği haiz emekli sandıklarınca ödenen aylıklar, 
hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı olan Devlet memurlarına ödenen miktardan fazla ise, aradaki 
fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur.) (Genel ve katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylık
lar dâhil) , . , ^ 

Gider kargılıklarında. 
MADDE 24. — Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Vergisinden istisna 

edilmiştir : 
1. Kamu idareleri ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseseleer ve kamu menfaatle

rine yararlı dernekler tarafından verilen harcırahlar ve zaruri yol giderleri (gündelikler dâhil); 
2. Yukardaki fıkrada sayılanların dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkan 

ve üyeleri ile denetçilere, tasfiye memurlarına -ve hizmet erbabına verilen gerçek yol giderlerinin 
tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık olmak üzere verilen gündelikler (bu gündelikler 
aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verileen gündeliklerden fazla ise veya Devletçe ve
rilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur.); 

3. Kazai Veya idari kararlara dayanarak tanıklara ve bilir kişilere verilen ücretler; 
4. Özel kanunlarına göre verilen yakıt bedelleri; 
5. özel kanunlarla kurulan komisyonların memur olmıyan üyelerine bu görevleri "dolayısiyle 

yapılan ödemeler. ' 

Ikuzminat ve yardımlarda. 

MADDE 25. — Aşağıda yazılı tazminat ve yardımlar Gelir Vergisinden müstesnadır : 
1. ölünv sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleriyle verilen tazminat ve yapılan yardımlar; 
2. Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydiyle yapılan yardımlar (Asker ailele

rine yapılan yardımlarla hayır derneklerinin ve yardım sandıklarının yardımları mutlak olarak 
bu istisnayaygirerler.); 

3. Gerçek veya tüzel kişiler veya emekli sandıklarınca kendilerine zat aylığı bağlananlara 
aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlenme ikrami
yeleri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanların dul ve yetimlerine top
tan ödenen tazminatlar (kamu idare ve müesseseleri ve 3659 sayılı Kanuna tâbi müesseseler dı-
§mda kalan gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenen tazminat ve yardımlar, hizmet süresi ve 
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aylık seviyesi aynı olan Devlet memurlarına verilen miktardan fazla ise, aradaki fark ücret olar 
rak vergiye tâbi tutulur . ) ; 

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

5. Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar (bu istisna hizmet 
erbabının iki aylığına veya buna tekabül eden gündeliklerinin tutarına kadar* olan yardım kıs
mına uygulanır.); 

(\ Sosyal sigorta kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler; * 
7. îşten çıkma tazminatı (işten çıkan veya çıkarılanlara verilen tazminatlardır. Şu kadar ki 

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

8. Genel olarak nafakalar (alanlar için); 
9. Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, sakatlık, hastalık, 

doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar ile üyelerinin geliverilen mevduatı. 

Vatan hizmetleri yardvmlürmdü. ' ' - . - . - — . - ] 

• MADDE- 26. — Aşağıda yazılı vatan hizmetleri yardımları Gelir Vergisinden müstesnadır: 
1. Harb malûllüğü zamları; 
2. Harb malûllerine ve şehit, dul ve yetimlerine verilen tekel beyiyeleri; 
3. Şehitlerin dul ve yetimlerine şehit, dul ve yetimi sıfatiyle yapılan bilûmum ödemeler 

(bu hükmün tatbikinde hususi kanunlarına göre kendilerine şehit sıfatı verilenlerle harb, isyan, 
eşkıya, kaçakçı takip ve müsademesi, sanıkların ve mahkûmların takibi, manevra, talim ve tat
bikat esnasında görev başında veya görevden doğan sebeplerle ölenler şehit sayılır.); 

4. VaJtan hizmetleri tertibinden bağlanan aylıklar île ödenen mükâfatlar. 

Teçhizat ve tayın bedellerinde. 

MADDE 27. — Aşağıda yazılı teçhizat ve tayın (bedelleri Gelir Vergisiinden mütesnadır : 
1. ö;zel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapı

lan ödemeler; 
2. Demirbaş olarak verilen giyim eşyası (resmî ve özel daire ve müesseselerce hizmet enbabına 

işin icabı olarak verilen ve bunların işten ayrılmaları halinde geri alman giyim eşyası); 
3. Tahsilde bulunanlar içlin yapılan giyim giderleri. 

Tahsil ve tatbikat ödemelerinde. 
• 

MADDE 28. — Taih&il ve tatbikat giderleri karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir 
Vergisinden istisna edilmiştir ,: 

1. Resmî ve özel müesseseler ve şehıslar 'hesabına yabancı memleketlerde tahsilde veya staj<|a 
bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak verilen paralar (özel müesseseler tarafından 
yapılan ödemeler, benzeri Devlet Öğrenci ve. memurlarına verilen miktardan fazla olduğu takdir-, 
de, aradaki fark ücret olarak vergiye tâbi tutulur;. (Asli görev veya memuriyet dolayısiyle alman 
ücretler bu istisnaya dâhil değildir.); 

2. Resmî ve özel müesseseler ve şahıslar hesafbma Türkiye'de tahsilde bulunan öğrenciye iaşe, 
ibate ve tahsil gideri olarak Ödenen paralar; 

3. öğrencilere taJtJbika't dolayısiyle öğrettim müesseseleri veya tahsil masraflarını deruhde eden
ler tarafından verilen paralar. 
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Te§vİk ikramiye ve mükâfatlan. . 

MADDE 29. — Teşvik gayesiyle verilen aşağıda yazılı ikramiye ve mükâfatlar Gelir Vergisin
den müstesnadır : 

1. ilim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından fay
dalı olan diğer^işleri ve faaliyetleri teşvik maksadiyle verilen ikramiyeler ve mükâfatlar; 

2. Subay, astsubay ve erlere (kıta onbaşı ve çavuşları dâhil) ve ordu Ihizmetinde bulunan»sivil 
makinistlere, uçuş, dalış gibi hizmetleri, dolayısiyle verilen gündelikler, ikramiyeler ve zamlar; 

3. Spor^ müsabakalarına iştirak edentere' verilen'ikramiye ve mükâfatlar (sporculara transfer 
ücreti veya sair adlarla verilen paralar hariç); 

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

# 
Sergi ve panayır istisnası. 

MADDE 30. — Dar mükellefiyete tabi olanların : 
1. Hükümetin müsaadesiyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticari faaliyetlerden elde 

ettikleri kazançlar (Türkiye'de 'başkaca iş yeri veya daimî temsilcileri bulunmamak şartiyle); 
2. Bu sergi ve panayırlarda yaptıkları serbest meslek faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar; 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

YEDÎNGÎ BÖLÜM 

En az geçim indirimi 

İndirim hadleri. 

MADDE 31. — Mükelleflerin günde 5, ayda 150, yılda 1 800 lirayı aşmıya^n gelirleri vergiye 
tâlbî tutulmaz. 
- Mükellef- evli ise bu miktara eş için günde 3, ayda 90, yılda 1 080 lira, çocukların her 'biri 

için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira ilâve edilir. 
. (Haftalık ücretlerde yedi gün* üzerinden indirim yapılır.) 

Âna ve balbasım kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve Gelir Vergisine tâbi geliri 
bulunmıyanlar bu maddenin uygulanmasında öz çocukları .gibi hesaba katılır. 

Vergiye tâbi gelirler yukarda yazılı hadleri aştığı takdirde gelirin-' bu kısımları matraha alınmaz. 

Medeni hal esası. ' '•''"'•*>••• "•*•' -• " 7 * % ^ M ^ * İ ^ ' > 

MADDE 32. — 31 nci maddede yazılı indirim hadlerinin tâyininde mükellefin, gelirin elde 
edildiği takvim yılı başındaki medeni hali ve aile durumu esastır. * 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda mükellef lehine husule gelen değişiklikler ayrıca 
nazara alınır. 

En az geçim indiriminin uygulanmasında her ne suretle olursa olsun, evlilik bağı kalkmış 
ölanlann gelirlerine, ilk çocuk için eşe, ait diğer çocukların her biri için 31 nci maddede yazılı 
çocuklara indirim miktarları uygulanır. 

İkisi de mükellef olan boşanmış eşlerden (her biri hakkında yukarki esaslar, nafakasını sağ
ladıkları çocuk sayışma göre uygulanır. 

31 nci madde iİe bu madde gereğince hesaplanacak indirim miktarı 5 çocuklu evli mükellefleri 
ait indirim tutarını geçemez. 

Çocuk tâbiri. 

MADDE 33. — Yukarki maddelerde sözü edilen çocuk tâbiri, mükellefle birlikte oturan veya 
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mükellef tarafından bakılan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dâihil) 18 yaşını veya tansil-
de olup 25 yaşını doldurmamı»! evlâtları (evlât edinilenler dâhil) ifade eder. 

Nafalkanm ana ve babaya müştereken tahmil edilmesi halinde, çocuk, bunlardan hangisinin 
velayeti altında ise onun indirim haddinln tâyininde nazara alınır. 

Daimî maluliyete duçar ^olduğu ,reSmî bir hastanenin heyeti sıhhiyesi raporiyle tevsik olunan 
muhtaç evlâtlar hakkında yaş haddine bakılmaz. 

• 
Aile reisi esası. 

MADDE .34. — indirim yalnız aile reisi sıfati'yle vergiye tâbi tutulan mükellefler hakkında 
uygulanır. • • » • 

Vergi karnesi esası. • 

MADDE 35. — İndirimden" faydalanmak istiyenler, Vergi Usul Kanununun esaslarına göre 
vergi karnesi almak ve bunu saklamak zorundadırlar. 

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

indirimin uygulanmıyacağı gelirler. 

MADDE 36. — Muhtelif yerlerden ücret alan hizmet, erbabı için, indirim bunlardan yalnız en 
yüksek olanına uygulanır. Hizmet erbabının vergi karnesi varsa, indirimin uygulanacağı ücret 
bu karneyi muhafaza eden iş verenden aldığı ücrettir. 

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

ÜÇÜNCÜ KISIM 
1 Gelir unsurlarının tesbiti 

BİRÎNÖÎ BÖLÜM 

Ticari kazanç * . 

Ticari kazancın tarifi. . 

MADDE 37. .— Her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. 
(Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı kazançlar ticari Ikazanç sayılır: 
1. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harman

larının işletilmesinden; 
2. Coberlik işlerinden; 
3. özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden; 
4. Oayri'menkullerin ,alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden; 
5'. Kendi nam ve hesaplarına menkûl fcıymetalım, satımı ile iştigal edenlerin bu faaliyetle* 

rinden; 
6. Satmalınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin parsellenerek kısmen veya tama

men satılmasından; elde edilen kazançlar. 
Kolefctif ortaklıklarda ortakların, âdi veya esbamlı komandit ortaklıklarda komandite ortak

ların ortaklık kârından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç *hükmündedir. (66 ncı maddede hükmü 
mahfuzdur.) 

Ticari kazanç, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve bu kanun!da yazılı gerçek (bilanço veya 
işletme hesabı esası) veya götürü usullere göre tesbit edilir. 
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ötzel okul ve hastanelere benzeri yerleri işleten serbest meslek eribaibı, serbest meslek kazanç

larının da işletmelerinin kayıtlarına ithal .edebilirler 

Bilanço esasında ticari kazancın tesbiti. , 

MADDE 38. — Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi 
sonunda ve başındaki değerleri arasındaki musibet farktır. Bu dönem zarfında sahip veya sahip
lerce : - , _ ' ' 

1. İşletmeye ilâve olunan değerler bu farktan indirilir; 
2. işletmeden çekilen değerler ise farka ilâve olunur. 
Ticari kazancın bu suretle tesıbit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait 

hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 nci maddeleri hükümlerine uyulur. 
Ticari bilançoya dâhil olup iratları vergiden müstesna bulunan menkul kıymetlerin iratları 

ticari kazançtan indirilir. 

İşletme hesabında ticari kazancın tesbiti. 

MADDE 39. — İşletme hesabı esasına göre ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen 
hasılat ile giderler arasındaki musibet farktır. ' "' 

(Elde edilen hasılat, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları; giderler ise, tediye olu
nan ve borçlanılan meblâğları ifade eder.) 

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

Ticari kazancın bu suretle tösibit edilmesi sırasında Vergi JJsul Kanununun değerlemeye ait 
hükümleri ile bu kanunun 40 ve 41 nci maddeleri hükümlerine uyulur. 

İndirilecek giderler. 

MADDE 40. — Safi kazancın tesbit edilmesi i için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edi
lir : 

1. Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler. 
2. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilâtında iaşe ve ibate giderleri, 

tedaivi ilâç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilme
mek üzere Türkiye'de kâin sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş 
olması ve emekli ve yardım sandıklarının'tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartiyle), 28 nci madde
de yazılı giyim giderleri ; 

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

4. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet gi
derleri (iseyahat maksadının gerektirdiği sureye maksur olmak şartiyle); 

5. İşte kullanılan taşıtların giderleri; 
6. İşletme ile ilgili olmak şartiyle : Bina arazi, gider, istihlâk vergileri, damga ve bele

diye resimleri, harçlar ve kaydiyeler gilb aynî vergi, resim ve harçlar; 
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (Değeri bin lirayı aşmıyan 

peştemallıklar ile işletmede kullanılan ve değerleri bin lirayı aşmıyan alât ve demirbaşlar amortis
mana tâbi tutulmıyarak doğrudan doğruya gider yazılabilir.) 

Gider kabul edilmiyen ödemeler. 

MADDE 41. — Aşağıda yazılı ödemelerin gifler olarak indirilmesi kabul olunmaz : 
1. Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar veya aynen al-
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dıklan sair değerler (aynen alınan değerler emsal bedeli ile • değerlenerek teşefbbife sahibinin 
çektiklerine ilâve olunur.) 

2. Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, 
ikramiyeler, komüsyx>nlar ve tazminatlar; 

3. Teşebbüs sahibinin işletmiye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler ; 
4. Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekil-

lerdeki alacakları" üzerinden yürütülecek faizler ; 
5. Her türlü para cezalan ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazmi

natlar (akitlerde ceza, şartı olarak derpiş edilen 'tazminatlar, cezai mahiyette tazminat sayılmaz.) 
Bu maddenin uygulanmasında, kolektif şirketlerin ortaklan jle âdi ve eshamlı komandit şirket

lerin komandite ortakları teşebbüs sahihi sayılır. 

Birden fazla takvim yılma sirayet eden inşaat ve onarma işleri. 

MADDE 42. — Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin kâr ve zararı 
aşağıda yazılı usullerden birine göre tesbit edilir. Mükellefler işin bitiminde ıbu -usullerden birini 
seçmekte serbesttirler. Tercih edilen usul aynı yılda biten işlerin hepsine şamil olur. Bu takdirde, 
her iş, beyannameye bağlı ayrı bir ek yaprakta gösterilir. 

1. Kâr veya zarar, işin bittiği yıl kati olarak tesbit edilir ve tamamı o yılın (geliri sayılarak, 
mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. ' 

2. Kâr veya zarar, işin bittiği yıl kati olarak tdsbit edilir ve işin devam ettiği yıllar zarfında, 
bu işe aidolmak üzere, yapılan işçilik ve malzeme sarfiyatının tutarları nisbetinde o yıllara dağı
tılır ve o yıllarin kazancı olarak! vergilendirilir. Evvelâ başka işler diolayısiyle beyanname veril
miş ise, bu beyannamelerde gösterilmiş bulunan kâr veya zararlar bu dağıtıma göre düzeltilir. İk
mal veya reddedilecek vergilerin--hesabında, tevkif yoliyle ödenmiş olan vergiler aynca nazara alı
nır. • 

Mükellefler her iki halde de her inşaat ve on anma işinin hasılat ve giderlerini ayrjıi bir defter
de veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında ıgöstermeye ve düzenliyecekleri beyan
nameleri, işlerin ikmâl edildiği takvim yılım takibeden yılın Mart ayı sonuna kadar verrniye mec
burdurlar. 

Bu madde şümulüne giren işlerde, geçmiş takvim yıllarına ait taıihiyatın düzeltilmesi ve vergi 
alacağının doğumu bakımından zamanaşımı işin neticelendirdiği tarihi takibeden yıldan başlar. 

Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtılması. 

MADDE 43. — Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinçle veya bu iş
lerin diğer işlerle birlikte yapılması halinde müşterek genel giderler ve amortismanlar aşağıdaki 
esaslara göre dağıtılır. " 

1. Yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılması halinde, her yıla ait müş
terek genel giderler tahsil olunan istihkak bedellerinin birbirine olan nisbeti dâhilinde ; 

2. Yıl içinde tek veya birden fazla inşaat ve onarma işinin bu madde şümulüne girmeyen is
terle birlikte yapılması halinde, her yıla ait müşterek genel giderler tahsil'ohman istihkak bedelle
riyle diğer işlere' ait saltış veya hasılat tutarlarının birbirine olan nispeti dâhilinde; 

3. Birden fazla inşaat ve onarma işlerinde veya bu işlerle sair işlerde müştereken kullanılan 
tesisat, makina ve ulaştırm'a vasıtalarının amortismanları, bunların her işte kullanıldıkları gün sa
yısına göre. 

inşaat ve onarma işlerinde işin bitimi. 

MADDE 44. — İnşaat ve onarma işlerinde : 
1. Muvakkat ve katî kabul usulüme tâbi olari işlerde muvakkat kabulün yapıldığı yıl ; 
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2. Muvakkat ve katî kabul usulüne tâbi olmıyan diğer inşaat ve onarma işlerinde işin fiilen 

tamamlandığı yıl; 
bitim tarihi kabul edilir. 
Muvakkat kabulden sonra, katî kabulü sağlamak maksadiyle yapılan giderler dağıtım usulü

ne tâbi olmaz; bunlar katî kabulün yapıldığı yıl hesaplarına intikal ettirilir. 

Ulaştırma islerinde matrah. 

MADDE 45. — Dar mükellefiyete tâbi olanlaı-ııı Türkiye ile yabancı memleketler arasında, yap-» 
tıkları ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisine tâbi yabancı ulaştırma ku
rumlarının kazançlarının tâyinine ait esaslara göre tesbit olunur. 

Götürü usulde ticaret kazancın tesbiti. 

MADDE 46. — 47 ve 48 nci maddelerde yazın şartları topluca haiz olanların ticari ve sınai iş
lerinden sağladıkları safi kazançlar, Maliye Bakanlığınca tanzim edilecek iş cetvellerinde belirti
len iş nevilerine göre ve Vergi Usul Kanunundaki esaslar dairesinde, götürü olarak tesbit olu
nur. 

Aynı işlerde ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı iş yerleri gayrisâfi iratla
rı ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi ölçüleri, toplu olarak, -diğer şartlar, ortakların her biri için 
ayrı ayrı aranır. 

Ortaklardan birisi gerçek usule göre Gelir Vergisine tâbi bulunan ortaklıklarda diğer ortak
ların sınai ve ticari kazancı da gerçek usule göre tesbit olunur. 

Âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer bir şahsi işle de iştigal edenlerin ger
çek veya götürü usullerden hangisine göre vergilendirileceğinin tâyininde, şahsi işine ait iş hacmi 
ve gayrisâfi irat ölçüleri, ortaklığın iş hacmi ve gayrisâfi irat ölçülerinden hissesine düşen mik
tarların da eklenmesi suretiyle nazara alınır. , 

Ortaklıktan hissesine düşen miktarın tesbitmde, • ortaklık mukavelesinde yazılı hisse nispetleri, 
böyle bir mukavele yoksa • ortak sayısına böl ün t ıi ek suretiyle bulunacak miktarlar esastır. 

Götürü usule tâbi olmanın genel şartlan. 

MADDE 47. — Götürü usule tâbi olmanın genel şartları şunlardır : 
1. Keneii işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (îşinde yardımcı, işçi ve çırak kullanmak, 

seyahat, hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısiy-
le geçici olarak bilfiil işinin başında bulunmamak, bu şartı bozmaz, ölüm halinde iş sahibinin dul 
eşi veya küçük çocukları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulu
nup bulunmamalarına bakılmaz); 

2. İş yerlerinin yıllık gayrisâfi iratlarının oplamı 180 lirayı aşmamak; 
t. Gerçek kazancı vermek mecburiyetinde olmamak, 
2 ve 3 numaralı bent hükümleri, takvim yılı başındaki ve yeniden işe başlıy anlarda işe baş

lama tarihindeki duruma göre uygulanır. 
Gayrisâfi iradı besili olmıyan iş yerleri için tadilât komisyonu kararlarının kesinleşmesine 

kadar, 

Götürü usule tâbi olman/m özel şartla<n. 

MADDE 48. — Götürü usule tâbi olmanın özel şartları şunlardır : 
1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde, bir takvim yılı içinde ^a-

tmalman1 veya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 
40 000 lirayı aşmamak; 
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2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihracedilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin 

satış bedelleri tutarı 48 000 lirayı aşmamak; 
3. iptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmek

sizin yapılan imalât, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı 
içinde alman gayrisâfi ücret tutarı 8 000 lirayı aşmamak; 

4. İptidai madda ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalât, tamirat, 
basım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayrisâfi hasılat tutarı 30 000 lirayı aşmamak; 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim yılı 
içinde alman ücret veya hasılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı 45 000 
lirayı aşmamak; ^ 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde, bir takvim, yı
lında sağlanan gayrisâfi hasılatın üçte bir fazlasiyle emtia, iptidai madde ve malzemenin muba
yaa bedellerinin tutarı toplamı 40 000 lirayı aşmamak; 

7. Uç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin memzucen yapılması halinde alman. gayrisâfi 
ücretlerin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayrisâfi hasılatın toplamı 30 000 lirayı aşma 
mak; , . 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler 
karşılığında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayrisâfi hasılat tutarı 8 000 lirayı aşmamak; 

9. Maden işletmeleri ile taş ve kireç ocaklarında, kum ve çakıl istihsal yerlerinde, tuğla ve ki
remit harmanlarında bir takvim yılı içindeki satışların ınecmu bedeli 48 000 lirayı aşmamak; 

" 10. Sahibi veya işleticisi sıfatiyle birden fazla motorlu kara nakil vasıtası veya beşten fazla 
araba veya su üzerinde müteharrik 18 rüsum tonilâtodan fazla makinâlı, 90 rüsum tonüâtodin 
fazla makinasız nakil vasıtası işletmemek, (su üzerinde müteharrik vasıtaların memzucen işletil
mesi lıalinde, makinâlı olanların rüsum tonilâtoları toplamının beş katı ile makmasızlarm rüsum 
tonilâtoları toplamı '90 rüsum tonilâtoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alman taşıma ücret
leri tutarı, 15 000 lirayı aşmamak (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet altın
daki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlet
tikleri vasıtalar toplu olarak nazara alınır). 

Taşıma vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi • yapanlar tavassut işi 
yapmış sayılır. 

Tekele tâbi maddelerle, damga pulu, millî piyango bileti, akar yakıt, şeker ve bunlar gibi kâr 
hadleri emsallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tesbit edilmiş bulunan emtiada, ilgili ba
kanlıkların mütalâası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı 
alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca tâyin olunur. 

özel şartlan gösterilmiyen işler. 

MADDE. 49. — özel şartları gösterilmiyen işlerle uğraşanların götürü usulden faydalanıp fay-
dalanamıyacakları 47 nci maddede yazılı genel ^artlara göre tâyin olunur. ^ 

Götürü usule tâbi.oİmanın şartlarını takvim yıh içinde kaybedenler. 

MADDE 50. —Götürü usule tâbi olmanın şartlarından her hangi-birini takvim yılı içinde kay
bedenler, ertesi takvim yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilirler. 

Götürülük şartlarını haiz olanlardan, "bu usulden faydalanmak istemediklerini yazı ile bildiren
ler, taleplerini takibeden takvim yılı başından; yeni işe başlıyanlar, işe ba§lama tarihinden itibaren; 
gerçek usulde teklif olunurlar. * 

Götürülük şartlarını kaybetmek suretiyle veya kendi talepleri üzerine gerçek usulde teklif edile
rek olanlar, aynı işe devam ettikleri müddetçe bu usulden dönemezler. 
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Götürü utulun Hududu. 

MADDE 51. — Aşağıda yazılı olanlar, götürü usulden faydalanamazlar : 
1. Kolektif .şirket ortaklan ile, komandit şirketlerin komandite ortaklan; 
2. îkrazat işleriyle uğraşanlar; 
3. Sarraflar ile kıymetli maden ve mücevherat alım satımı ile uğraşanlar; 
4. Gelir ve Kurumlar Vergisine tâbi inşaat, onarma ve ulaştırma müteahhitlerine karşı dcı 

derece taahhüdatta bulunanlar; 
5. Sigorta prodüktörleri; 
6. Her türlü ilân ve reklâm işleriyle uğraşanlar veya bu işlere tavassut edenler; 
7. Gayrimenkul ve gemi alım satımı ile uğraşanlar; 
8. Tavassut işi yapanlar. 

ÎKÎNCÎ BÖLÜM 

Zirai kazançlar 

Zirai kazanç, zirai faaliyet, zirai işletme, çiftçi ve mahsulün tarifi. 

MADDE 52. — Zirai faaliyetten doğan kazanç zirai kazançtır. 
Zirai faaliyet; arazide, deniz, göl ve nehirlerde, ekim, dikim, bakım, ve üretme, yetiştirme vo 

ıslah yollariyle veyahut doğrudan doğruya tabiattan istifade etmek suretiyle nebat, orman, hay
van, balık ve bunların mahsullerinin istihsalini, avlanmasını, avcılan ve yetiştiricileri tarafından 
muhafazasını, taşınmasını, satılmasını veya bu mahsullerden sair bir şekilde faydalanılmasını ifa
de eder. 

Bâzı nebat ve hayvan nevilerinde istihsalin doğrudan doğruya arazi üzerinde yapılmaması 
zirai faaliyetin mahiyetini değiştiremez. 

Mahsullerin, değerlendirilmesi maksadiyle ve zirai istihsale müteferri olarak işlenmesi de 
zirai faaliyete girer. Ancak, bu ameliye, aynı teşebbüsün bir cüz'ünü teşkil eden bir işletmede 
vukua geliyorsa, işletmenin sınai bir müessese ehemmiyet ve genişliğinde olmaması ve faaliyetini, 
eüz'ünü teşkil ettiği teşebbüs mahsullerine hasretmesi şarttır. 

Satışlan dükkân ve mağaza açılarak yapılması halinde, mahsullerin dükkân veya mağazaya 
gelinceye kadar geçirdikleri safhalar zirai faaliyet sahasında kalır. Çiftçiler tarafından doğru
dan doğruya zirai faaliyetleri ile ilgili alım satım işlerinin tedviri için açılan yazıhaneler, faali-

' yetleri bu mevzua münhasır olmak şartiyle, dükkân ve mağaza sayılmaz. 
Aşım yaptırmak maksadiyle erkek damızlık beslenmesi, çiftçiye ait her türlü ziraat makina 

ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması da zirai faaliyetlerden sayılır. 
Yukarda yazılı faaliyetlerin içinde yapıldığı işletmelere zirai işletme, bu işletmeleri işletenle

re, vergiye tâbi olsun veya olmasınlar, çiftçi ve bu faaliyetler neticesinde istihsal olunan maddelere 
de mahsul denir. 

Kolektif şirketlerle komandit şirketler, zirai faaliyetle iştigal etseler dahi, çiftçi addedilmiye-
cekleri gibi ortakların bu şirketlerden aldıklan hisseler de ticari kazanç sayılır. 

Zirai kazancın tesbit şekilleri. 

MADDE 53. — Yıllık hasılat tutan 100 000 liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü 
gider esasına, 100 000 lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançlan ise gerçek kazanç esasına 
göre tesbit olunur. 

Bu hükmün tatbikinde, ortaklık halindeki işletmelerde ortaklığın satış hasılatı tutan nazara 
almır. 
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Yeni işe başlıyanları veya muafiyetten mükellefiyete geçenlerin işe başladıkları veya intika

lin husule geldiği yıl içerisindeki kazançları götürü gider usulüne göre tesbit olunur. 
Kezançları götürü gider esasına göre tesbit edilecek çiftçilerden bu usulden faydalanmak is

temediklerini yaz, ile vergi dairesine bildirenler, mütaakıp vergilendirme dönemi "başından; yeni 
işe başlıyanlar, işe başlama tarihinden itibaren gerçek kazanç esasına geçebilirler. Bu şekilde 
gerçek kazanç usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

Götürü gider usulü. 

MADDE 54. — Götürü gider usulünde zirai kazanç, mükellefin bildireceği hasılattan götüm 
olarak hesaplanan gider tutarının indirilmesi suretiyle vergi dairesince tesbit olunur. 

Götürü gider, Vergi Usul Kanuntma göre tâyin edilen gider emsallerinin hasılat tutarına tat
biki suretiyle bulunan miktardır. 

Zirai faaliyette kullanılan arazi ve binalarla ilgili bulunan aşağıda yazılı giderler hasılattan 
ayrıca ve gerçek miktarları üzerinden indirilir : 

a) Kiralar; 
b) Aynî mahiyetteki vergi, resim ve harçlar. 

Gerçek zirai kazanç usulü. 

MADDE 55. — Gerçek zirai kazanç, 59 ncu maddedeki hükümler mahfuz kalmak şartiyle, 
zirai işletme hesabı esasına göre tesbit edilir. 

Bu esasa göre zirai kazanç, bir hesap dönemiiçinde elde edilen hasılat ile yapılan giderler ara
sındaki müspet farktır. 

Gerçek ve götürü -usulde hasılat. 

MADDE 56. — Tahsil edilen veya edilecek olan meblâğları ihtiva eden hasılat aşağıda yazıtı 
unsurlardan terekkübeder : 

1. Bilcümle mahsullerin satış bedelleri; 
2. Mahsullerin, idrak edilmeden evvel veya idrak edildikten sonra, hasara uğraması sebebiy

le alman sigorta tazminatları; 
3. Ziraat makina ve aletlerin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılması mukabi

linde alman ücretler; -
4. 57 nci maddede gösterilen iktisadi kıymetlerin satılması halinde, satış bedelleri. 
Satılmaksızm mütaakıp yıla devreden mahsul hasılat meyanma ithal edilmez. Bunlar, nevi ve 

miktar itibariyle, beyannamede göste'rilmekle iktifa olunur. 

Gerçek ve götürü usulde giderler. 

MADDE 57. — Tediye edilen veya borçlanılan meblâğları ihtiva eden giderler aşağıda yazılı 
unsurlardan terekkübeder : 

1. Zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; 
2. İşletmede çalıştırılan işçilere, çoban, sığırtmaç ve saireye ödenen ücretler; 
3. İşletme için alman ve işletmeye harcanan borç paraların faizi; 
4. Ziraat makina ve aletlerinin çalıştırılması ve bakımı için lüzumlu yakıt, yedek parça ve 

buna benzer giderler ile istihsalde kullanılan hayvanların beslenmesi, hastalıklarının tedavisi için 
yapılan giderler; 

5. İşletme için satmalman gübre, tohum, fide ve benzerinin bedelleri; 
6. İşletme ile ilgili olmak şartiyle sözleşmeye, mahkeme ilâmına veya kanun emrine dayana

rak ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar; 
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7. İşletmede kullanılan motorlu taşıtların işletme ve bakım giderleri; 
8. İşletme ile ilgili olmak şartiyle, ödenen aynî mahiyetteki vergi, resim ve harçlar; 
9. Vergi Usul Kanuna hükümlerine göre ayrılan amortismanlar (îşLetmede kullanılan ve de

ğeri 1 000 liraya kadar olan alet ve demirbaşlar amortismana tâbi tutulmıyarak doğrudan doğ
ruya gider kaydolunabilirler.) 

Götürü gider usulünde yukarda yazılı giderlerden kabili hesap olmıyanlar nazara alınmaz. 

Hasılattan indinlemiyecek giderler. 

MADDE 58. — 41 nci maddede yazılı giderler hâsılattan indirilemez. 

Bilânçj esası. 

MADDE 59. — Yıllık hâsılatının tutarı 500 000 lirayı geçenler bilanço esasına göre defter tut
maya mecburdurlar. 

Çiftçiler, diledikleri takdirde, işletme hesabı veya götürü gider usulleri yerine bilanço esasına 
tâbi tutulmalarını istiyebilirler. 

Yazı ile yapılacak talep, mütaakıp vergilendirme dönemi başından, yeni işe başlıyanlardr ise işe 
başlama tarihinden itibaren kabul edilir. Talepleri bu suretle kabul edilenler iki yıl geçmedikçe bi
lanço esasından dönemezler. 

Zirai kazancın bilanço esasına göre tesbitinde ticari kazancın bu husustaki hükümleri uygu
lanır. 

Götürü gider usulünden gerçek kazanç esasına veya bu usulden diğerine intikal. 

MADDE 60. — Götürü gider usulüne tâbi olanlardan hâsılatlarının tutarı 53 ncü maddedeki 
muayyen haddi aşanlar mütaakıp vergilendirme dönemi başından itibaren gerçek kazanç esasına 
tâbi tutulurlar. 

Gerçek kazanç esasına tâbi olanlardan hâsılatlarının tutarı aynı haddin dûnunda kalanlar mü
taakıp vergilendirme dönemi başından itibaren götürü gider usulüne tâbi tutulurlar. (53 ncü mad
denin son fıkrası hükmü mahfuzdur.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Ücretler 

Ücretin tarifi. 

MADDE 61. — Ücret, iş verene tâbi ve muayyen bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara hizmet 
karşılığı verilen para ve aynılar ile sağlan m ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 
. Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır : 

1. 23 ncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul 
ve yetim aylıkları; 

2. Evvelce yapılmış hizmetler karşılığında verilen para ve aynılarla sağlanan menfaatler; 
3. IV-illetvekillerine, il genel meclisi ve belediye üyelerine, kurumların idare meclisi başkan ve 

üyelerin?, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve bunlara benziyen diğer kimselere bu sıfatları do-
layısiyle ve aylık, ödenek, tahsisat, aidat, huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim, temettü hissesi gibi 
muhtelif adlarla yapılan ödemeler. 

İs verenin tarifi. 

MADDE 62. — îş verenler, hizmet erbabını işe alan, emir ve talimatları dâhilinde çalıştıran 
gerçek ve tüzel kişilerdir. 
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61 nei maddenin 1, 2, ve 3 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı 

ödevleri yerine getirmek bakımından, iş veren hükmündedir. 

Gerçek ücretler. 

MADDE 63. — Ücretin gerçek safi değeri iş veren tarafından verilen para ve ayınlarla sağ
lanan menfaatler toplamından aşağıdaki indirimler yapıldıktan sonra kalan miktardır. 

1. Günde 3, ayda 90, yılda 1 080 lira götürü gider; 
2. Emekli aidatı veya sosyal sigorta primleri (Emekli Sandığının veya Sosyal Sigorta Kuru

munun Türkiye'de olması şartiyle); 
3. Emekli aidatı ve sosyal sigorta primi kesilmiyen hallerde, ücretin % 5 ini geçmemek şar

tiyle, hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık ve işsizlik gibi şahıs sigortaları için hizmet erbabı ta
rafından doğrudan doğruya veya vasıta ile ödenen primler (sigortanın Türkiye'de kâin veya Tür
kiye'de temsil edilen bir şirket nezdinde akdedilmiş olması şartiyle.) 

Ücretin gerçek değerinin tâyininde, Ge]ir Vergisi gibi şahsi vergiler ücretten indirilmea. 
Yabancı parasiyle ödenen ücretler ödeme gününün borsa rayiciyle Türk parasına çevrilir. 
Hizmet erbabına verilen aynılar, verdiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlarına göre-, 

konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler, konutun emsal kirasına veya menfaatin emsal 
bedeline göre değerlenir. 

Götürü usul. 

MADDE 64. — Aşağıda yazılı hizmet erbabının safi ücretleri, Vergi Usul Kanunu hükümlerine 
göre götürü olarak tesbit edilir : 

1. Kazançları götürü usulde tesbit edilen ticaret, sanat ve serbest meslek erbabı yanında çalı
şanlar ; 

2. özel hizmetlerde çalışan şoförler, 
3. özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 
4. Götürü gider usulünü kabul eden gayrimenkul sermaye iradı sahipleri yanında çalışanlar^ 
6. Gerçek ücretlerinin tesbitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştaym müspet mütalâasivle. Ma

liye Bakanlığınca götürü ücret usulüne almanlar. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Serbest meslek kazançlar 

Serbest meslek kazancının tarifi. 

MADDE 65. — Arızî veya devamlı her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar ser-
best meslek kazancıdır. 

Serbest meslek faaliyeti, bir iş verene bağlı olmaksızın ve sermayeden ziyade şahsi mesaiye, 
ilmî ve meslekî bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmıyan işlerin ifasıdır. 

Tahkim işleri dolayısiyle hakemlerin aldıkları ücretler ile kolektif, âdi komandit ve âdi şirket
ler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti neticesinde doğan kazançlar serbest meslek kazancı 
sayılır. 

Serbest meslek erbabı. 

MADDE 66. — Serbest meslek faaliyetini mûtat meslek halinde ifa edenler, serbest meslek er
babıdır. Serbest meslek faaliyetinin yanında meslekten başka bir iş veya görev ile devamlı olarak 
uğraşılması bu vasfı değiştirmez. 
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Bu maddenin uygulanmasında: 
1. Gümrük komüsyoncuları, bilûmum borsa ajan ve aeentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile 

mükellef olanlar; 
2. Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemekle beraber serbest meslek erbabını bir araya 

getirerek teşkilât kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya sair suretlerle serbest mes
lek kazancından hisse alanlar; 

3. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve âdi şirketlerde ortaklar, âdi komandit şirket
lerde komanditeler; 

Bu işleri dolayısiyle serbest meslek erbabı sayılırlar. 

Serbest meslek kazancının tesbiti. 

MADDE 67. — Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı 
olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen men
faatlerden bu faaliyet dolayısiyle yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır. 

Müşteri veya müvekkilinden, serbest meslek faaliyeti ile ilgili olmak üzere para ve ayın şeklinde 
alınan gider karşılıkları kazanca ilâve edilir. 

Vergi, resim, hare, keşif, şahitlik, bilirkişilik ve ekspertiz gibi hususlara harcanmak üzere müş
teri veya müvekkilden alman ve tamamen bu hususlara sarf edilen para ve ayınlar kazanç sayıl
maz. 

Serfbest meslek erbabı, mesleki kazançlarını, Vergi Usul Kanunu hükümlerine £Öre tuttukları «Ser
best meslek kazanç defteri» üzerinden, serbest meslek erbabı olmıyan diğer serbest meslek kazancı 
salhipleri ise, aynı kanuna göre muhafazaya mecbur oldukları vesikalara müsteniden tesbit edenler. 
(69 ncu madde hükmü mahfuzdur.) 

65 nci maddenin son fıkrasında yazılı şirketler de meslekî kazançlarını «Serbest meslek kazanç 
defteri» üzerinden tesbit ederler. Bu şirketlerin bilanço esasına göre tuttukları defterler serbest mes
lek kazancı defteri yerine geçer. 

Serbest meslek erbabı için, 
1. Ittıla hâsıl etmeleri kaydiyle, namlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, notere 

veya postaya para yatırılması; 
2.* Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın başka ber şahsa temliki (temlikin ivazlı olup ol

madığına bakılmaz. İvazlı temli'klerde ivazın tahsil şartı aranmaz.) veya müşterisine olan borcu 
ile takası; 

Tahsil îıükmündedir. 
Yabancı parasiyle yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile, borsada rayici yoksa Ma

liye Bakanlığınca tesbit edilecek kur üzerinden Türk parasına çevrilir. 

Meslekî giderler. 

MADDE 68. — Serbest meslek kazancının tesbitinde aşağıda yazılı giderler hasılattan indiri
lir : 

1. Meslekî faaliyetin icrasına tahsis edilen iş yerinin kirası (ikametgâhlarının bir kısmını iş ye
ri olarak kullananların, ikametgâhının tamamı için ödedikleri kira ile sair masrafların yarısı in
dirilebilir.) ; 

2. Meslekî faaliyetin elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan aydınlatma, ısıtma, telefon, 
kırtasiye, muhabere ve saire gibi mûtat ve müteferrik giderler ve müstahdem ücretleri, 

3. Meslekî faaliyetin ifasında başkalarıma gördürülen hizmetler için ödenen paralar; 
4. Alınan meslek kitapları, dergiler, gazeteler gibi neşriyat için yapılan giderler ve meslekî 

teşekküllere ödenen aidat; 
5. Meslekî faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri (seyahat maksadının gerektirdiği süre

ye maksur olmak şartiyle); 
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6. Meslekin ifasına lüzumlu aletlerin, eczaların ve sair maddelerin' tedariki için yapılan gider

ler; 
7. Meslekî faaliyette ku'lanilan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine 

göre ayrılan amortismanlar (meslekî faaliyette kullanılan ve değeri 1 000 liraya kadar olan te
sisat ve demirbaşlar iamortismana tâlbi tutulmıyaralk doğrudan doğruya gider kaydolunalbilir); 

8. iGayrisâfi kazancın % 5 ini geçmemek üzere meslekî teşekküller tarafından kurulan emekli 
sandıklarına ödenen aidait; H ' " f 

9. Meslekî faaliyet ile ilgili olanak kanun, ilâm ve mukaveleye müsteniden ödenen tazminatlar. 
Sebebi ne olursa olsun para cezaları ve vergi cezaları gider olarak indirilemez. 

Götürü usul, 

MADDE 69. — Ebeler, sünnetçiler, sağlık memurları, arzuhalciler ve muakkiplerle gerçek ka
zançlarının tesbiıtinJde zorluk bulunmasından dolayı Maliye Bakanlığınca tâyin edilecek olan ve 
mesleklerinin ifası yüksek taihsiii icabettirmiyen benzeri seribest meslek erbabının safi kazançları gö
türü olarak testrit olunur. 

(Bu madde hükmü foorsa, ajan ve acentaları, gümrük komüsyoncuları, dâva vekilleri, müşavir
ler ve musiki konseri verenlere şâmil değildir). 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Gayrimenkul sermaye iradı 

Gayrimenkul sermaye iradının'tarifi. 

MADDE 70. — Aşağıda yazılı mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve in* 
tif a hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratlar gayrimenkul 
sermaye iradıdır : 

1. Ara<zi, bina (döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alman kira bedelleri dâhildir.), 
maden suları, memba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kire
mit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; 

2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 
3. ıGrayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen, mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilûmum 

tesisatı, demirbaş eşyası ve döşemeleri; 
4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 
5. İmtiyaz, ihtira, işletoe halkları ile ticaret unvanı, alâmeti farika gibi sair bilûmum haklar; 
6. Telif hakları (Bu gibi hakların müellifleri tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, ser

best meslek kazancıdır.); £'"'""v' " '. . 
7. Gemiler ve gemi payları (Motorlu olup olmamalarına veya tonilâtolarına bakılmaz). 
Yukarda yazılı mallar ve haklar ticari veya zirai bir işletmenin Ibilânçosuna dâhil bulunduğu 

takdirde tranlıarın iratları ticari ve zirai kazancın tespitine mütaallik hükümlere göre hesaplanır. 
Tüccarlara ait olsa dahi, bilançoya dâhil bulunmıyan gayrimenkullerle haklar hakkında bu bö-

lüimdeki hükümler uygulanır. 
Vakfın veya tesisin gelirinden hizmet karşılığı ölmıyarak alınan hisseler bu kanunun tatbikinde 

gayrimenkul sermaye iradı addedilir. 

Safi irat. 

MADDE 71. —- Gayrimenkul sermaye iradında safi irat, gayrısâJi hâsılattan iraflmgaglaırmsaa 
ve idaımem için y a p t o , . 

t&Sem-.mi 
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Gayrisâfi hasılat. 

MADDE 72. — Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisâfi hasılat, 70 nci maddede yazılı 
mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara aidolarak 
nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır. 

ayın olarak tahsil edilen kiralar, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre emsal bedeli ile 
paraya çevrilir. 

Kiracı tarafından gayrimenkulu genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette arttıracak 
şekilde gayrimenkule ilâve edilen kıymetler, kira müddetinin hitamında bedelsiz (kıymetlerin 
emsal bedelinden düşük değerle devri halinde, aradaki fark bedelsiz devir sayılır.) olarak kira-
lıyana devrolunduğu takdirde mezkûr kıymetler Hralayan bakımından, bu tarihte aynen tah 
sil olunmuş addolunur. 

Gelecek yıllara aidolup peşin tahsil olunan kiralar, ilgili bulundukları yıllattın hasılatı sa
yılır. Şu kadar ki, ölüm ve memleketi terk hallerinde mükellefiyetin kalktığı tarihi takibeden 
zamanlara aidolmak üzere peşin tahsil olunan kiralar, mükellefiyetin kalktığı dönemin hasılatı 
addolunur. 

Gayrimenkul iradı sahipleri için, 
1. Ittıla hâsıl etmeleri kaydiyle, namlarına, kamu müessesesine, icra dairesine, bankaya, 

notere veya postaya para yatırılması; 
2. Kira olarak doğan alacağın başka bir şahsa temliki (Temlikin ivazlı olup olmadığına ba

kılmaz. îvazlı temliklerde ivazın tahsiî şartı aranmaz.) veya kiracısına olan borcu ile takası-
Tahsil hükmündedir. 
Yabancı parasiyle yapılan ödemeler, ödeme gününün borsa rayici ile, borsada rayici yoksa 

Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek kur üzerinden Türk parasına çevrilir. 

Emsal kira bedeli 

MADDE 73. — Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri ile emsal kira bedellerinden han
gisi yüksek ise o miktar hasılat kaydolunur. Bedelsiz olarak başkalarının intifama bırakılan mal 
ve hakların emsal kira bedeli, mezkûr mal ve hakların kirası addolunur. Binalarda emsal kira be
deli Vergi Usul Kanununa göm taayyün eden gayrisâfi irattır. Arazide, Vergi Usul Kanununa 
göre taayyün eden kıymetin % 10 udur. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli bu mal ve hak
ların maliyet bedelinin, bu bedel malûm değilse Vergi Usul Kanununun servetlerin değerlenmesi 
hakkındaki hükümlerine göre tâyin olunan değerlerinin % 10 udur. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 
1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak başkalarının ikametine 

bırakılması; 
2. Gayrimenkullerin mal sahiplerinin usul veya füruunun ikametine tahsis edilmesi (Usul ve-

ya füru'dan her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmişse bu konutların yalnız birisi 
hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz); 

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet etmesi. 

Giderler, * ' 

MADDE 74. — Safi iradın bulunması için gayrisâfi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir : 
1. Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri; 
2. Kiraya verilen malların idaresi için yapılan gayrimenkulun ehemmiyeti ile mütenasibolan idare 

giderleri; 
3. Kiraya verilen mal ve haklara ftltaallik sigorta giderleri; 
4. Kiraya verilen mal ve haklar doiayısiyle yapılan ve bunlara sarf olunan -borçların'-faizleri} 

(3. Sayıa: İSİ) 
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5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen \ergi, resim ve harçlarla (şerefiyeler dâhil) kira

ya verenler tarafından ödenmiş olmak şartiyle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları; 
6. Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar (amortismana tâbi değer, malûm 

ise maliyet bedeli, malûm değilse, bina ve arazi için vergi değeri, diğer mallar için Vergi Usul Ka
nununun 267 nci maddesinin 3 ncü sırasına göre tesbit edilen emsal değeridir); 

7. Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri (emlâkin iktisadi değerini artıracak surette tevsii, 
tadili veya bunlara ilâveler yapılması için ihtiyar olunan giderler onarım gideri sayılmaz); 

8. Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri; 
9. Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler; 
10. ikametgâhlarını nakledenlerin kiraladıkları konutların kira bedeli (bu kira, sahibolduk-

Jarı ve evvelce oturdukları konutun gayrisâfi iradını aştığı takdirde, fazlası indirilmez). 
Gayrimenkul sermaye mahiyetindeki mal ve hakların kısmen kiraya verilmesi halinde, yukarda 

yazılı giderlerden yalnız bir kısma isabet edenler hasılattan indirilebilir. 
Elde ettikleri yıllık gayrisâfi irat tutarı 10 000 lirayı geçmiyen mükellefler diledikleri takdir

de, biraya verilen mal ve halkların umumuna şâmil olmak üzere, yukarda zikredilen giderlere kar
şılık olarak hasılatlarından bina ve arazi için % 40 im, diğer mal ve haklar için % 20 sini götürü 
olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden vazgeçe
mezler. 

Bu madde hükmünün uygulanmasında para cezaları ve vergi cezaları hasılattan gider olarak 
indirilemez. 

ALTINCI BÖLÜM 

Menkul sermaye iradı 

Tarifi. 

MADDE 75. — Sahibinin ticari, zirai veya meslekî faaliyeti dışında, nakdî sermaye veya para ile 
temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısiyle elde ettiği temettü, faiz, kira ve benzeri 
iratlar, menkul sermaye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar, menkul sermaye iradı sayılır: 
1. Her nevi hisse senetlerinin temettüleri (müessis ve intifa hisseleri dâhil); 
2. Her nevi tahvilât faizleri (Yıllık ödemeı faizle birlikte tahvilin itfa akçesini de ihtiva et

tiği takdirde, itfa akçesine tekabül eden kısım 1 *at sayılmaz); 
3. iştirak hisselerinden doğan kazançlar (Livıitet şirket ortaklariyle komanditerlerin kâr (his

seleri, (kooperatif şirketlerin dağıttıkları kazançla? bu zümreye dâhildir. Kooperatif şirketlerin or
takları ile yaptıkları muamelelerden tahassül eden kârların ortaklara, ortaklıkla yaptıkları mua
meleleri nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayıl naz.) 

4. Her nevi alacak faizleri (âdi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacakların
dan doğan faizdir. Hazine tahvili ve bonoları da dâhil olmak üzere kamu tüzel kişiltrince borçla
nılan ve senede bağlanmış olan meblâğlar için verilen faizler dâhildir) ; 

5. Mevduat faizleri (Bankalara, tasarruf sandıklarına, tevdia^ kabul eden diğer müesseselere 
yatırılan vadeli, vadesiz paralar ödenen faizler). 

îrat sayılan ve sayılmıyan haller. 

MADDE 76. — Aşağıda yazılı muameleler karşılığında alman paralar ve ıskonto bedelleri de 
menkul sermaye iradı hükmündedir : 

1. Esham ve tahvilâtın vâdesi gelmemiş kuponlarının satılması; 
2. iştirak hisselerinin sahibi namına henüz tahakkrfk etmemiş olan kâr hisselerinin devir ve 

temliki; 

(S, Sayısı: 181) 
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3. Her türlü senetlerin iskonto edilmesi. 
Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz okrak satılması, iştirak hisselerinin devir ve temliki, 

menkul k ymetlerle iştirak hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığında alman pa
ralarla itfa dolayısiyle verilen ikramiyeler menkul sermaye iradı sayılmaz. 

Ticari kazanca alınan iratlar. 

MADDE 77. — 75 nci maddenin 1 - 5 numara'arında yazılı iratlar, bunları sağlıyan sermaye sa
hibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdu*de,yalnız ticari kazancın tesbitinde nazara alın r. 

Safi irat. 

MADDE 78. — Safi iradın bulunması için menkul sermaye iradından aşağıdaki giderler indi
rilir : 

1. Depo etme ve sigorta ücretleri gibi menkul kıymetlerin muhafazası için yapılan giderler; 
2. Temettü hisseleri ile faizlerin tahsil giderleri (şirket toplantılarına bizzat veya bilvekâle 

iştirak gibi sermayenin idaresi için yapılan giderler irattan indirilmez); 
3. Menkul kıymetler ve bunların iratları için ödenen her türlü vergi, resim ve harçlar (gelir 

vergisi irattan indirilmez). 

Yabancı parası ile ödenen faiz ve temettüler. 

MADDE 79. — Menkul sermaye iratları, yabancı parası ile tahsil edildiği veya yabancı parası 
olarak kayıtlara intikal ettirildiği veya bu iratlara yabancı parası olarak tasarruf edildiği tak
dirde, mezkûr iratlar, tahsil edildikleri veya kayıtlara intikal ettirildikleri veya tasarruf olun
dukları günün borsa rayici üzerinden, borsada rayici yoksa, Maliye Bakanlığınca tâyin oluna
cak kur üzerinden Türk parasına çevrilir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Sair kazanç ve iratlar 

Gelire giren sair kazanç ve iratlar. -

MADDE 80. —. Aşağıda yazılı olup geçen bölümlerin d şında kalan kazanç ve iratlar bu bölüm 
deki hükümlere göre vergiye tâbi gelire dâhildir. 

1. Gayrimenkullerin ve hakların, menkul kıymetlerin satışından iştirak hisselerinin devir vd 
temlikinden doğan kazançlar; 

2. Arızi kazançlar. 

Gayrimenkulleri ve hakların menkul kıymetlerin satışından, hisselerinin devir ve temlikinden do-
ğan kazançlar. 

MADDE 81. Gayrimenkullerin, hakların ve menkullerin satışından iştirak hisselerinin devir 
•̂ e temlikinden doğan vergiye tâbi kazançlar şımlardır : 

1. Satınalınan, inşa edilen veya trampa suretiyle iktisabolunan gayrimenkullerin, gayrimen
kul olarak tescil edilen hakların, gemi ve gemi payların: n, hastalık ve ikametgâh nakli veya i$iu 
tasviyesi gibi sebepler dışında, alım, inşa veya trampa tarihlerinden başlıyarak dört yıl içinde satıl
maları, trampa veya istimlâk edilmeleri halinde elde edilen ve bir takvim yılı içinde 10 000 lirayı 
aşan kazançlar (kooperatif şirket ortaklarına bu sıfatları dolayısiyle şirketçe tahsis olunan gayri-
menkuller, ortaklar tarafından tahsis tarihinde satmalınmış sayılır); 

2. Satınalınan menkul kıymetlerin iktisap tarihinden başlıyarak biı yıl içinde veya iktisaptan 
«wvel satılmalarından elde «dilen ve bir takvim y Undaki tutarı 2 000 Ih ayı aşan kazançlar; 

( S . Sayısı: 181) 



3. Her ne suretle olursa olsun (imtiyaz, ihtira, telif, işletme, ticaret unvanı ve alâmeti farika 
gibi) edebî, sınai ve ticari haklarla maden arama ve işletme haklarının satışından, devir ve temli
kinden elde edilen ve bir takvim yılındaki tutarı 5 GGO lirayı aşan kazançlar (edebî hakların müel
lifi tarafından satılmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır)•; 

4. Bir işletmenin faaliyetini durdurduktan »sonra kısmen veya tamamen satılmasından, ortak
lıklardaki ortaklık haklarının veya hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar. 

,.. ,1 , 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı satış hadleri aşıldığı takdirde, kazancın bu hadleri aşan kısmı 
vergiye tâbidir. 

Safi kazanç; satış veya devir, temlik ve istimlâk bedelinden, maliyet değerleri ile satış ve devir 
dolayısiyle yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin indirilmesiyle bulunur. 

Maliyet değeri tesbit edilmiyen gayrimenkul! er için bu değer yerine vergi değeri, ticari kazan
cı bilanço' esasına göre tesbit edilen işletmelerde maliyet bedeli yerine son bilançoda yazılı değerler 
esas tutulur. 
Aşağıda belirtilen şekillerde elde edilen kazançlar, ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari kazanç 
hakkındaki hükümler uygulanır : 

1. Faaliyetine devam eden bir işletmenin (kısmen veya tamamen) veya işletmeye dâhil amor
tismana tâbi iktisadi kıymetlerin satılmasmdan doğan kazançlar; 

2. İşletmenin bilançosuna dâhil gayrimenkulierin, hakların, işletme ve iştirak hisselerinin sa
tış, devir ve temliklerinden veya istimlâk olunmasından doğan kazançlar. 

Ârizi kazançlar. 

MADDE 82. — Aşağıda yazılı kazançlar ârizi kazançtır: 
1. Ârizi olarak ticari muamelelerin icrasından veya ticari muamelelere tavassuttan elde edilen 

ve her bir muamelede 500 lirayı aşan kazançlar; 
2. Ticari bir faaliyetin durdurulması için alman her türlü paralar ve menfaatler; 
3. 500 lirayı aşan peştemallıklar ve garimenkulün tahliyesi veya kiracılık hakkının devri için 

alman tazminatlar; 
4. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla verilen paralar. 
Ârizi kazançlar:n safi miktarı aşağıdaki şekilda tesbit olunur: 
1. Alım, satım işlerinde: Malın satış bedelinden maliyet bedeli ve satış dolayısiyle yapılan 

giderler indirilir. 
2. Tavassut ve diğer ticari hizmet işlerinde: Tavassut veya hizmet karşılığında alman paralar

dan veya menfaat değerlerinden bu iş dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 
3. Ticari bir faaliyetin durdurulması için almr.n paralar ile aynıların ve elde edilen menfaatle

rin değerleri, peştamallıkların talıliye ve devir tazminatlarmm, transfer ücreti ve emsali paraların 
tutarları, bunların safi miktarı .sayılır; 

4. Dar mükellefiyete tâbi olanların yabancı memleketlere ârizi olarak yaptıkları ulaştırma iş
lerinden elde ettikleri kazançlar 45 nci maddedeki esaslara göre tesbit edilir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Verginin tarhı 

BlRİNCÎBÖLÜM 
Beyan esası 

Beyan esası, 
MADDE 83. — Hilâfına hüküm olmadıkça, Gelir Vergisi mükellefin veya vergi- sorumlusu* 

nun bey&m üzerine tajk olunur. 
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Beyanname çeşitleri. 

MADDE 84. — 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 suretle hesaplanan gelirin vergi dairesine bildirilmesine 
mahsustur. 

Gelirin takvim yılının belli bir dönemine taallûk etmesi, beyannamenin yıllık vasfını değiş
tirmez. 

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

3. Münferit beyanname, dar mükellefiyete tâbi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye 
mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilme
sine mahsustur, 

İKİNCİ BÖLÜM •••••••••'• 

Gelirin toplanması ve yıllık beyanname 
Gelirin toplanması. f 

MADDE 85. — Mükellefler ikinci maddede yazılı kaynaklardan bir takvim yılı içinde elde et
tikleri 'kazanç ve iratları (götürü usulde tesbit edilen Ikazanç ve ücretler dâhil) için bu kanunda 
aksine hüküm olmadıkça yıllık (beyanname vermeye ve bu kazanç ve iratları bir arayla getirerek 
yıllık beyannamelerinde toplamaya mecburdurlar. 

istisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için beyanname-verilmez. (En âz ığeçim indirimi 
istisnadan madut değildir.) 

Tacirlerle serbest meslek erbabı, ticari ve meslekî faaliyetlerinden kâr temin etmemiş olsalar 
bile, yıllık beyanname verirler. Bu hüküm, şirketlerin faaliyet ve tasfiye devrelerihe şâmil olmak 
üzere kolektif şirket ortaklariyle komanditler hakkında da uygulanır. •••'••' 

Yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlar : 
1. Mükellefin bunları Türkiye'de hesaplarına intikal ettirdiği yılda; 
2. Türkiye'de hesaplara intikal ettirilmemesinin mükellefin iradesi dışındaki sebeplerden ileri 

geldiği tevsik olunan hallerde, mükellefin bunlara tasarruf edebildiği yılda; 
Elde edilmiş sayılır. 

TopUma yapılmıyan haller. 

MADDE 86. — Aşağıda (yazılı hallerde gelir toplanmaz : 4JL 
a) Tam mükellefiyette, vergiye tâbi gelir sadece : '* ;V" *̂>"-
1. Ücretlerden; 
2. Götürü olarak tesbit edilen ticari, zirai veya meslekî ıkazançlardan veya bunlarla ücretler

den ibaret ise; 
b) Dar mükellefiyette, vergiye tâbi gelir sadece: 
1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazancından; 
3. .Menkul sermaye iradından; ^ ,<... 
4. ^Gayrîmenkulİerin, hakların, menkul kıymetlerin satışından, üriakkk,i hasselerinin devir ye 

tJemlŞd|(|en elde edilen kazançlardan; ,\ • : . . 
' 5< K&n» kja^ç^arfan vey^ bunların bir kaçından ibaret ise* 
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İhtiyari toplama ve beyan, 
MADDE 87. —- Tam mükellefiyette, yıllık gayrisâfi kazanç ve iratlarının toplamı 5 000 lirayı 

aşmıyan mükelleflerin, ha 'kazanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi (kesilmiş bulunanları be
yannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler ve götürü usulde tesbit olunan kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde 
kalan kısımları 5 000 liralık haddin hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai veya meslekî kazançlarım yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
yukarda yazılı ihtiyari toplama hakkından faydalanmazlar. 

Yıllık gelirinin tamamı tevkif suretiyle kesilmiş ücret ve toplamı 50 000 lirayı aşmıyan men
kul sermaye iradından ibaret bulunanlar diledikleri takdirde bu ücret ve iratlarını yıllık beyan
name ile beyan edebilirler. 

Zararların kârlara takas ve mahlşubu. 
• • » . 

MADDE 88. — Gelirin (Aile reisi beyanlarında eş ve çocukların geliri dâhil) toplanmasında, 
gelir kaynaklarının bir kısmında hâsıl olan ızararlar (81 nci maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde 
yazılı muamelelerden doğanlar hariç), diğer kaynakların kazanç ve iratlarına mahsubedilir. 

Bu mahsup neticesinde kapatılamayan zarar kısmı, mütaakıp 'yılların gelirinden indirilir. Arka 
arfkaya üç yıl içinde mahsubedilemiyen zarar bakiyesi mütaakıp yıllara naklolunamaz. 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, masraf fazlalığından doğanlar Iharicî sermayede 
vukua gelen eksilmeler zarar addolunmaz. 
! 

Sigorta primi, teberru ve iane indirimleri. 
MADDE 89. — Mükellefler yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden aşağıdaki indirimleri 

yapabilirler : 
1. Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, sakatlık, hastalık, analık, doğum, 

tahsil gibi şahıs sigortalarının primleri (Her sigortalı için yılda 200 lirayı aşmamalk, gelirin elde 
edildiği yılda ödenmiş olmak, beyannameye alınmış ücretler varsa bunların safi miktarlarının he-
saplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunmak şartiyle; eşlerin ve çocukların kendi gelirleri 
için ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait sigorta primleri aile reisi gelirinden indiril
mez). 

Dar mükellefiyete tâbi olanlar sigorta primi indirimi yapamazlar. 
2. Kamu menfaatlerine yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar 

(Yıllık gelirin % 5 ini aşmamak şartiyle). 

Matrahtan İndirilmiyecek paralar. 

MADDE 90. — Gelir Vergisi ile diğer şahsi vergiler ve her ne şekilde olursa olsun vergi cezaları 
ve para cezaları Gelir Vergisinin matrahından ve gelir unsurlarından indirilmez. 

YdliK^vefannameırin şekü ve muhtevası* 

MADDE 91.—Yıllık (beyanname, mükellefin kimliğine, şahsi ve medeni durumuna, gelir 
ve gMerleritte ve 42 - 44 ncü ve 114 ncü maddelere göre yapılacak bildirimlere ait malûmatı ve 
bu kanunun uygulanması bakımından lüzumlu sair malûmatı ihtiva eder. 

Yukarda yazılı esaslar dâhilinde, yıllık beyannamelerin şekil, muhteva ve ekleri Maliye Ba
kanlığınca tertip ve tanzim olunur. Mükellefler beyanlarını bm beyanname ile yapmaya veya bu 
beyannamelerde yazılı bilgilere mütenazır oâşrak bildirmeye mecburdurlar. 

Tam mükellefiyete tâbi olanların yıllık beyannamelerinde gösterecekleri gider bildirimleri şun
lara»* : 

1. İkametgâh yıllık kirası; 
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2. Sayfiye masrafları (yol masrafları dâhil); 
3. Hususi otomobil ve sair kara, su ve hava taşıma vasıtaları ve bunların takribi yıllık giderleri 

(Bu vasıtalar için ödenen vergi, resim ve harçlar dâhil); 
4. Hizmetçi ve müreblbiye sayısı ve bunların takrilbi^llık giderleri; 
5. Çocukları ve diğer kimseler için deruhde edilen tahsil masraflarınım yıllık tutarı (Katî miktarı

nın tâyini mümkün dfeğilse takribi miktarı). 
Ticari kazançlarını bilanço esasına göre tesfoit eden mükellefler, beyannamelerine bilanço, kâr ve 

zarar cetveli bağlamaya ve emtia üzerine iş yapan ticaret erbabı bu hesapların muvazenelerini göste
rir malûmatı beyannamelerine dercetmeye veya ayrı bir cetvel halinde beyannamelerine raptetmeye 
mecburdurlar. 

Beyannamelerine dâflıil kazanç ve iratları üzerinden tevkif suretiyle vergi ödemiş olanlar, vergi ke
senlerin ad ve soyadlarını ve varsa ticaret unvanlarını ve kendilerince malûm ise adreslerini, kesilen 
vergilerin miktarlarını gösterir bir cetveli beyannamelerine bağlarlar. 

Âdi ve kollektif şirket ortaklan ile komandit şirketlerde komanditeler beyannamelerine şirketin bi-
lfmçotsunu, kâ,r ve zarar cetvelini veya işletme hesabı hulâsasını bağlarlar ve şirket mukavelesine göre 
sermayelerini, şirket kârındaki hisselerini beyannamelerinde ayrıca gösterirler. 

Yıllık beyannamenin verilmesi. 

MADDE 92. — Her takvim yılma ait beyanname ertesi yıl başından Mart ayı sonuna kadar : 
1. Tam mükellefiyeftte 106 ncı madde gereğince vergiyi tarha yetkili Vergi Dairesine; 
2. Dar mükellefiyette, Türkiye'de vergi muhatabı mevcutsa, onun Türkiye'de oturduğu yerin, 

Türkiye'de vergi muhatabı yoksa iş yerinin (iş yeri ıbirden fazla ise, vergi mulhataibınea tâyin edilecek 
iş yerinin) bulunduğu mahal vergi dairesine verilir veya taaflıhüitlü olarak posta ile gönderilir. 

Takvim yılı içinde memleketi terk edenlerin beyannameleri memleketi terke takaddüm eden 15 
gün, ölüm halinde, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilir. 

Aile reisi beyanı. 

MAJDDE 93. — Tam mükellefiyette, aile reisi ile birlikte yaşryan eşlerin ve velayet altındaki ço-
c akların yıllık beyanname ile bildirilmesi icalbeden gelirleri aşağıdaki esaslara göre, aile reisi tarafın
dan tek beyanname ile bildirilir : 

1. Eşlerin ve çocuikların her birinin geliri beyannamede ayrı gösterilir; 
2. Geliri olan eşler beyannameyi ayrıca imzalarlar; 
3. Beyannamede gösterilen bütün gelirler birleştirilmek suretiyle toplam yapılır ve bu toplam 

üzerinden vergi aile reisi namına tarh olunur. 
Eşlerin her biri yalnız kendi gelirine isabet eden vergi kısmından sorumludur. Verginin eşlere isa

bet eden kısımları, bunların aile geliri içindeki hisseleri nispetinde hesaplanır. 
Bu madde hükmünün uygulanmasında, aile reisi eşler için koca, velayet altındaki küçük çocuklar 

için balba, baba ölmüş veya velayeti nezedilmişse anadır. 
Medeni Kanunun cevaz verdiği hallere münhasır olmak üzere, ayrı yaşıyan eşin geliri hakkında *bu 

rıadde hükmü uygulanmaz. 

ÜÇÜNOÜ (BÖLÜM 

Vergi tevkif atı ve muhtasar beyanname 

* Kazanç ve ücretlerde vergi tevkifatı. 

MADDE 94. — Kamu idare ve müesseseleri, ticaret şirketleri, İktisadi Kamu müesseseleri, der-

( a Sayı* :18İ ) 
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nekler, tesis ve valkıflar, dernek, tesis ve vakıfların iktisadi işletmeleri, gerçek gelirlerini beyan etmeye 
mecbur olan tüccar ile serbest meslek erbabı : . . . . . . 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (istisnadan faydalanan ücretler hariç) ve 82 nci mad
denin 4 numaralı bendine giren ödemelerden; 

2., 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç); 
3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayrsiyle bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (18 

ınçi maddede yazılı olanlarla kazançları götürü olarak teslbit edilen meslek erbabına ve noterlere ser
best meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç); 

. 4, 42 nci madde şümulüne giren işler dolayısiylo bu işleri yapanlara (kurumlar dâlhil) ödenen is
tihkak bedellerinden; 

îstihkak sahiplerinin Gelir vergilerine mahsuben (avans olarak ödenenler dâhil) tevkif at yap
maya mecburdurlar. . 

Tüccarın ve serbest meslek erbabının yukardaki ıhükümlere göre yapacakları tevkifat ticari ve mes
lekî işlerle ilgili ödemelere münhasırdır. 

, Tevkifi gereken verginin tediyeyi yapan tarafından deruilıde edilmesi halinde bu vergi, bilfiil öde
nen miktar ile tediyeyi yapanın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır. 

Tevkif ata tabi olmtyan ücretler. 

MADDE 95, -^ Aşağıda yaızılı hizmet, erbabının ücretleri hakkında vergi tevkif usulü cari olmaz: 
1. Ücretlerini yabancı bir memleketteki iş verenden doğrudan doğruya alan hizmet erîbabi; 
2. 16 nci maddede yazılı istisnadan faydalan mıy an yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hiz

metlileri; 
3. Maliye Bakanlığınca yıllık beyanname ile bildirilmesinde zaruret görülen ödemeler. 

, Bunlar gelirlerini, bu kısmın.2 nci bölümündeki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bildirirler. 

iratlarda vergi tevkif atı. 

MADDE 9*6. — Aşağıda yazılı menkul sermaye iratları vergi tevkif atına tâbidir: 
1. Sermaye şirketlerinin ve kooperatif şirketlerin safi kazançları (kooperatif şirketlerde, ortakla

rın şirketle yaptıkları muamele nispetinde dağıtılacak kazanç kısmı hariç); 
2. Âdi komandit şirketlerin safi kazançlarından komanditerlere isabet eden kâr hisseleri; 
3. Gerçek kişilere tahvilât faizleri ile 1 numaralı bent dışında kalan temettüler (22 nci maddenin 

1 numaralı bendinin şümulüne girenler hariç); 
4. Gerçek kişilere ödenen mevduat faizlerinin istisna haddini aşan kısımları. 
Bu maddenin uygulanmasında 1 ve 2 numaralı bentlerde sözü geçen safi kazanç, bu kanuna ve 

Kurumlar Vergisi Kanununa göre teslbit edilen vergiye tâbi safi kazançlardan aşağıda yazılan indirim 
ve ilâveler yapılmak suretiyle1tesbit olunur : 

A) 'İndirimler : 
aj Şirketlerin ödiyecelkleri Kurumlar Vergisi (Kurumlar Vergisine tâbi olmıyanlar indirim yapa

mazlar) ; 
b) Genel menfaatlere yararlı derneklere makbuz karşılığında yapılmış olan yardımlar (kurum 

kazancının tesbitinde bu neviden bir indirim yapılmış ise, bu miktar hariç); 
c) Ticaret Kanunu ve özel kanunlarındaki mecburiyete dayanarak ayrılmış olan ihtiyat akçeleri 

ve provizyonlar; 
>ç) ödenmiş olan vergi cezaları; 
d) Şirketlerin malî bilânçolarına göre tahaösül edip 5422 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 7 

numaralı bendi ile bu kanunun 88 nci maddesinin 2 nci fıkrası hükümleri murvacelhesinde mahsulbedi-
lemiyen geçmiş yıllar zararları; 

'm-Mym^im. 
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e) Vergi tevkif atı yapılmazdan >evvel ortaklığın safi kazancından ortaklara dağıtılmış olan 

kâr. «hisseleri; , 
f) Şirket tarafından bilinmekte ise, G-elir Vergisine tâbi olmıyan tüzel kişiliği Ihaiz ortaklara. 

şirketin safi kazancından isabet eden kâr hisseleri; 
B) ilâveler : 
a) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olan menkul kıymet faiz ve temettüler!; 
b) Kurumlar Vergisinden istisna edilmiş olaniştirak kazançları. 
Vergi tevkif atı, yukarda 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı iratlardan, sermaye şirketleri ile ko

operatif şirketlerce Kurumlar Vergisi Beyannamesinin, âdi komandit şirketlerde komanditelerin 
Gelir Vergisi beyannamelerinin verileceği süre içinde, 3 ve 4 numaralı bendlere giren iratlardan 
da nakden veya hesaben ödenmesi «ırasında, tevkif atı yapacak şirketler veya ödiyenler tarafın-, 
dan kesilir. Bu fıkrada sözü geçen hesaben ödeme, iratları ödiyenleri istihkak sahiplerine karşı 
borçlu durumda gösteren her türlü muhasebe kayıt ve muamelelerini ifade eder. v 

Şirketlerin safi kazançları üzerinden tevkif ve vergi dairesine ödenmiş olan mebaliğden, Ku
rumlar Vergisine tâbi olmıyan ortakların (kazancı menkul sermaye iradından ibaret olan dar 
mükellefiyete tâbi yabancı kurumlar hariç) kâr hisselerine tekabül eden kısmı tevkif atı yapan • 
şirketin talebi üzerine terkin ve şirkete iade olunur. 

Vergi tevkif atının gösterilmesi. 

MADDE 97. — İş verenler, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden 94 ncü madde gereğince 
yaptıkları vergi tevkifatmı Vergi Usul Kanununda yazılı ücret bordrosunda veya bordro yerine 
geçen diğer kayıtlarda göstermeye mecburdurlar. 

94 ncü maddede yazılı ödemelerden ve 96 ncı maddede yazılı iratlardan yapılan vergi tevki?, 
fatı, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrıca gösterilir. 

96 ncı maddede yazılı mevduat faizlerinden yapılan vergi tevkif atı takvim yılının sonunda, 
mevduat hesabı yıl içinde kapatılmışsa, hesabın kapatıldığı tarihte vergi kesenin kayıt ve hesap
larında gösterilir. 

Muhtasar beyanname. 

a) Verilme zamanı. 

MADDE 98. — 94 ve 96 ncı maddeler gpreğince vergi tevkif atı yapmaya mecbur olanlar, bir 
ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri kârlar, ve iratlar ile bunlardan tevkif 
ettikleri vergileri ertesi ayın 20 nci günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı ye
rin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecburdurlar. Mevduat faizlerinden kesilecek vergi
lerin ^bildirilmesi için bu süre bir ay uzatılır. 

, Aynı belediye 'hudutları içinde muhtelif yerlerde yapılan ödemelerin ve tahakkukların ve bun
lara ait vergilerin öbir merkezden bildirilmesi caizdir. 

Çalıştırdıkları hizmet erbabının sayısı ona kadar olan iş verenler, 94 ncü maddeye göre yapa-. 
cakları bilcümle tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, b<ağlı oldukları vergi dairesine evvel-, 
den bildirmek şartiyle ıher ay yerine üç ayda bir verebilirler. 

Muhtasar beyanname. 

b) Muhteviyatı. 

MADDE 99. — Muhtasar beyannamede aşağıdaki malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 
a) Tevkif at yapanın adı ve soyadı veya unvanı ile adresi; 
fb) Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar; " 
c) Aylık ücret bordrolarının icmali : 
1. Hizmet erbabının sayısı; : 
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2. Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı; 
3. Ücretlerden yapılan vergi tevkifatmın tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya 

ait bordronun icmali ayrı gösterilir); 
d) Vergi tievkifatma tâbi diğer ödemeler : 
1. İstihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş adresi; 
2. Ödemenin nev'i; 
3. ödemenin miktarı; 
4. ödemeden yapılan vergi tevkif atı; 
e) Muhtasar beyannamenin tanzim tarihi ve yetkili imza. 
96 ncı maddede yazılı kârlar ve iratlar ve bunlardan yapılan vergi tevkif atı, nevi itibariyle 

icmâlen ayrı bir muhtasar beyannameye alınır. 
•%. 

Muhtasar beyanname verilmiyeceh haller. 

MADDE 100. — Genel bütçeye dâhil idare ve müesseseler yaptıkları vergi tevkifatı için be
yanname vermezler. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

özel haller ve münferit beyanname 

Münferit beyannamenin verileceği haller. 

MADDE 101. — Dar mükellefiyete tâbi mükelleflerden yıllık beyanname vermeye mecbur ol-
mıyanlar : 

1. Gayrimenkullerin satışından trampa veya istimlâk edilmesinden elde ettikleri kazançlarını, 
gayrimenkulun bulunduğu; 

2. Gayrimenkul sermaye mahiyetinde olan hakların satışından trampa edilmesinden, devir 
ve temlikinden elde ettikleri kazançlarını, satışın, devir ve temlikin Türkiye'de yapıldığı; 

3. Bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından, ortaklıklardaki ortaklık haklarının 
veya hisselerinin devir ve temlikinden elde ettikleri kazançlarla ticari bir faaliyetin durdurul
ması karşılığında veya gayrimenkulun tahliyesi veya kiracılık hakkının devri için aldıkları pa
ralar, menfaatleri ve peştemallıkları, işletmenin bulunduğu; 

4. Arızi olarak ticari işlerin icrasından elde ettikleri kazançlarını, ticari işin yapıldığı; 
5. Serbest meslek faaliyetinden doğan ve vergisi tevkif suretiyle alınmamış kazançlarını 

serbest meslek işinin yapıldığı; 
6. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, ödemenin yapıldığı; 
Yerin vergi dairesine bir münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. 
1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve iratlara ait beyannamelerin, bu kazanç ve 

iratlann iktisab olunduğu; 5 numaralı bentte yazılı kazanca ait beyannamenin ise, serbest meslek 
işinin sona erdiği, tarihten itibaren 15 gün içinde, ilgili vergi dairesine verilmesi mecburi
dir. 

Münferit beyannamenin muhteviyatı. 

MADDE 102. — Münferit beyannamede aşağıda yazılı malûmatın gösterilmesi lâzımdır : 
1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi; 
2. Beyanname mükellef adına Türkiye'de başka bir kimse tarafından verilmişse, beyanna

meyi verenin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi; 
3. Muamelenin yapıldığı tarih veya tarihler; 
4. Elde edilen kazançların nev'i; 
5. Elde edilen kazançların tutarı. 
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BEŞÎNCÎ BÖLÜM 

Verginin nispeti 

Esas tarife. 

MADDE 103. — Gelir Vergisi aşağıdaki nispetlerde alınır : 

Verginin 
nispeti 

Gelir dilimleri % 

Lira için 10 
» » 20 
» » 30 
» » 40 
» » 50 
» » 60 
» » 70 

500 001 lira ve daha fazla matrahlara % 60 nispeti uygulanır. 

Vergi cetvelleri. 
MADDE 104. — Gelir Vergisinin hesaplanmasında bağlı cetvellerde yazılı gelir kademeleri ile 

bunların hizasında yazılı ortalama meblâğlar esas tutulur. 
Vergi, bu meblâğlardan 31 nci maddede yazılı indirimler yapıldıktan sonra hesaplanır. 
A) Gelirlerini yıllık ve münferit beyanname ile bildirmeye mecbur olan mükelleflerin vergi 

leri (1) numaralı cetvele; 
B) Ücretlerden ve ücret sayılan ödemelerden alınacak vergiler: 
1. Aylıklar için (2) numaralı cetvele; 
2. Haftalıklar için (3) numaralı cetvele; 
3. Gündelikler için (4) numaralı cetvele; 
Göre hesaplanır. 
Muhtelif ücret ödemelerinde; vergi cetvelleri her ödeme ayrı ayrı göz önünde tutularak uygu

lanır. 
Yıllık olarak ödenen ücretlerin vergileri (1) numaralı cetvele göre hesaplanır. 
Yıllık verginin hesaplanmasında, 50 kuruşa kadar olan matrah ve vergi kesirleri atılır, 50 

kuruş ve daha fazla olan kesirler liraya çıkarılır. 
Aylık vergilerin hesaplanmasında, 50 kuruşa kadar olan matrah kesirleri ile 5 kuruştan aşağı 

olan vergi kesirleri nazara alınmaz, 50 kuruş ve daha fazla olan matrah kesirleri liraya çıkarılır. 
Haftalık ve gündelik vergilerin hesaplanmasında, 50 santimden aşağı olan matrah ve vergi ke

sirleri atılır, 50 santim ve daha fazla olan kesirler kuruşa çıkarılır. 
Gündelik, haftalık, aylık ve yıllık ücret; ücretin günlük, haftalık, aylık veya yıllık bir devre 

için hesaplanarak ödemesini ifade eder. 
Saat veya parça başına veya sair esaslara göre hesaplanmakla beraber bir günlük devre için 

yapılan ücret ödemeleri gündelik, haftalık devre için yapılan ücret ödemeleri haftalık, aylık dev
reler için yapılan ücret ödemeleri aylık sayılır. 

Aydan veya haftadan küçük devreler için yapılan ücret ödemeleri gündelik ücret sayılır ve bu 
suretle yapılan ödemeler, ödemelerin taallûk ettiği gün sayısına bölünerek gündelik ödeme bulu
nur. 

Yukarda belirtilen şekiller dışında ve devreler tâyin edilmeksizin yapılan bilûmum ücret öde
meleri yıllık ödeme sayılır. 

Sonra gelen 
2 500 
7 500 

15 000 
30 000 
70 000 

157 500 
217 500 
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Vergi tevkif atı nispetleri. 

MADDE 105. — 94 ncü maddenin 4 numaralı bendine göre ypılacak tevkif atın nispet? % 3, 
3 numaralı bendine göre % 15, 96 ncı maddeye göre % 20 dir. 

ALTINCI BÖLÜM 

Tarh muamelesi 
Tarh yeri. 

MADDE 106. — Gelir Vergisi, mükellefin ikametgâhının bulunduğu mahal vergi dairesince 
tarh edilir.Şu kadar k i ; 

1. iş yeri ve ikametgâhı ayrı vergi daireleri bölgesinde bulunan mükelleflerin vergileri, Mali
ye Bakanlığınca uygun görüldüğü takdirde ve mükellefe de evvelden bildirilmek kaydiyle iş ye
rinin bulunduğu; 

2. Götürü usulde tesbit edilen ücretlerle, gezici olarak çalışanların ticaret ve serbest meslek 
kazançlarının vergileri, bu ücret ve kazanç sahiplerinin ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi 
dairesince tarh edilmemişse, faaliyetlerini icra ettikleri; 

3. Dar mükellefiyete tâbi olanların vergileri, beyannamelerini vermeye mecbur oldukları; 
Yerin vergi dairesince tarh olunur. 

Tarhiyahn muhatabı. 

MADDE 107. — Gelir Vergisi, bu vergiyle mükellef olan gerçek kişiler namına tarh edilir. Şu 
kadar k:; 

1. Küçüklerle kısıtlılarda, bunların nam ve hesabına kanuni temsilcileri; 
2. Aile reisi beyanlarında, gelir sahibi eş ve çocuklar hesabına aile reisi; 
3. Verginin tevkif suretiyle alınması halinde, mükellef hesabına tevkifat yapmaya mecbur 

olanlar; 
4. Dar mükellefiyette, mükellefin Türkiye'de daimî temsilcisi mevcutsa mükellef hesabına dai

mî temsilci (Türkiye'de birden fazla daimî temsilcinin mevcudiyeti halinde, mükellefin tâyin ede
ceği, tarhiyat tarihine kadar böyle bir tâyin yapılmamışsa temsilcilerden her hangi birisi); 

Tarhiyata muhatap tutulurlar. 

Vergilendirme dönemi. 

MADDE 108. — Gelir Vergisinde vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar k i : 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması halinde, vergilendirme dönemi, takvim yılı ba

şından mükellefiyetin kalkması tarihine kadar gçen süreye inhisar eder; 
2. Götürü usulde tesbit olunan ücretlerde vergilendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu bütçe 

yılıdır. Götürü ücretlerini yıllık beyannameye ithal mecburiyetinde olanlar mezkûr ücretlerini, büt
çe yılmın. bittiği takvim yılının geliri meyamnda bildirirler. 

3. Tevkif yoliyle ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mec
bur değillerse tevkifatm ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya 
kesilmesi icabeden vergiler yıllık verginin yerine geçer; 

4. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken kazançların vergilendirilmesinde, vergilen
dirme donemi yerine kazancın iktisap tarihi esas tutulur 

Tarh zamanı. 

MADDE 109. — Gelir Vergisi aşağıda yaztlı zamanlarda tarh edilir : 
1. Beyanname ile bildirilen gelirlerin vergisi, beyannamenin verildiği günde; beyanname pos

ta ile gönderilmişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden 7 gün içinde j 
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2. Götürü usulde tesbit edilen ücretlerin vergisi, hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının 1 nci 

ayında; bütçe yılı içinde işe başlıyanların vergileri ise, işe başlama tarihinden itibaren bir ay zar
fında; 

3. Götürü usulde tesbit edilen ticaret ve serbest meslek kazançlarının vergisi, ticari ve mes
lekî faaliyetin icra olunduğu takvim yılından sonra gelen bütçe yılının 1 nci ayında. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerim 
bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz ve vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar. 

Vergilendirme dönemi içinde işe başlıyan götürü kazanç ve ücret sahiplerinin vergi matrahı ve 
vergileri. 

MADDE 110. — 1. Büt<fe yılı içinde işe başlıyan götürü ücret sahiplerinin vergi matrahı, yıllık 
götürü matrahtan, işe başlama ayı tam sayılmak suretiyle o yılın sonuna kadarki, aylara isabet 
eden miktardır. 

Bütçe yılının birinci yarısı içinde işini bırakan götürü ücret sahiplerinden, keyfiyeti, yılın 
ikinci yarısı girmeden haber verenlerin ikinci taksite isabet eden vergileri, silinir. 

2. Takvim yılı içinde işe başlıyan veya işi bırakan götürü ticaret ve serbest meslek kazancı 
sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü matrahtan, işe başlama ve işi bırakma ayları tam sayıl
mak suretiyle, çalışılan aylara isabet eden miktardır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Ortalama kâr ve gider esaslarına göre gelir takdiri 

Ortalama kâr haddi esası. 

MADDE 111. — Yapılan vergi incelemelerinde, satışlarının % 50 den fazlası perakende olan ti
caret erbabı ile yaptıkları imalâtın % 50 sinden fazlasını perakende olarak satan imalâtçılar, otel, 
pansiyon, bar, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, plaj ve emsali eğlence ve istirahat yerleri 
işletenlerin ve her nevi taşıma işleriyle iştigal edenlerin beyannamelerinde gösterdikleri safi ka
zançları, Vergi Usul Kanununa göre tesbit edilen ortalama kâr hadlerinin, perakendecilerle ima
lâtçılarda satılan emtianın maliyet bedeline; otel, pansiyon ve duhuliye ile girilen eğlence yerleri 
işletenlerde, iş hasılatına; bunlar dışında kalanlarda, işletme giderlerine, tatbiki neticesinde bu
lunacak miktarlara nazaran açık bir şekilde düşük bulunduğu takdirdei beyan edilen bu kazançla
rın yerine takdir komisyonlarınca tesbit edilecek kazançlar esas tutulur. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilmesi için, ' 
1. Düşüklüğün, mükellef tarafından haklı sebepler ile izah olunamaması; 
2. Düşüklük sebeplerinin, inceleme ile meydana çıkarılamamış bulunması; 
Şarttır. 
Komisyonca takdir olunacak kazançlar, ortalama kâr hadlerinin, perakendecilerin satışlariyle 

imalâtçıların perakende satışları için, satılan emtianın maliyet bedeline; otel, pansiyon ve duhuli
ye ile girilen eğlence ve istirahat yerleri işletenler için, iş hasılatına; bunlar dışında kalanlar için, 
işletme giderlerine uygulanması suretiyle elde edilecek miktardan fazla olamaz. 

İşletme, giderleri, eğlence ve istirahat yerlerinin, eğlence ve istirahat maksatları için açık bu
lunduğu müddetle yapılmış olup, hasılatın elde edilmesine matuf bulunan ve umumi ve idari mas
raflar dışında kalan giderlerden ibarettir. 

Taşıma işlerinde işletme giderleri; yakıt, tamir, bakım, yazıhane ve idarehane giderleri, amor
tismanlar, hizmetlilere ödenen ücretler ve işletme ile alâkalı vergi, resim, hare ve trafik sigorta 
primlerinden ibarettir. 

Zirai kazançlarda asgari kazanç esası. 

MADDE 112. — Zirai kazançlar üzerinden vtrgiye tâbi bulunanların beyan ettikleri veya gö-
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türü gider usulüne göre hesaplanmış olan kazançları, Vergi Usul Kanunu hükümleri mucibince, 
yapılan ekim ve sayım beyanları nazara alınmak (Bu konuda idarece bir tahkikat yapılmışsa bu 
tahkikat neticeleri ayrıca nazara alınır) ve aynı kanunda sözü edilen zirai kazanç ölçüleri esas 
tutulmak suretiyle hesaplanacak kazanç miktarlarından açık bir surette düşük bulunduğu takdir
de, bu kazançlar yerine takdir komisyonunca tâyin olunan kazançlar vergi tarhına esas alınır. 

Komisyonca kazanç takdiri yoluna gidilebilmesi için : 
a) Düşüklüğün mükellef tarafından haklı sebeplerle izah olunamaması; 
b) Düşüklük sebeplerinin inceleme ile meydana çıkarılamamış bulunması; 
Şarttır. 
Yukardaki sebepler dolayısiyle komisyonca takdir edilecek kazançlar, mükellefin beyanından 

az olamaz. 
Komisyonlar, takdirlerin icrası sırasında Bakanlar Kurulunun tasdikma iktiran etmiş cetvel

lerdeki hadlere istinadetmeye mecburdurlar. Hâdisenin arz ettiği hususiyete binaen, cetvellerde 
yazılı hadlerden gayri hadlere istinadedilmesi zarureti hâsıl olduğu takdirde, komisyonlar, bu du
rumun mucip sebeplerini belirtmeye ve tevsika mecburdurlar. 

Gider esası. 

MADDE 113. — Mükelleflerin yıllık gelir beyannamelerinde gösterdikleri gelir ile bildirilen 
veya vergi incelemeleri sırasında tesbit olunan 91 nci maddeye göre beyanı mecburi giderler ara
sında, açık bir düşüklük bulunduğu takdirde, beyan olunan gelir yerine, Takdir Komisyonunca 
takdir olunacak gelir, tarhiyata esas tutulur. 

Bu madde hükmüne göre işin komisyona sevk edilebilmesi ve komisyonca takdir yapılabilmesi 
için, 

1. Beyanname incelenmesinin Maliye Müfettişi veya Hesap Uzmanı tarafından yapılması; 
2. Açığm, servetten yapılan sarfiyatla, borçla veya başka bir kaynaktan kapatıldığının, mü

kellef tarafından izah olunamaması; 
3. Gerçek gelirin, inceleme ile tesbit edilememiş bulunması şarttır. 
Vergi incelenmesinde; gerçek gelirin, mükellefin beyanından fazla olduğu tesbit edildiği ah

valde, giderlerle mukayesede, mükellefin beyanı yerine, tesbit olunan gelir esas tutulur. 
Komisyonca takdir olunacak gelir, mükellefin bildirdiği veya inceleme ile tesbit olunan gider

den az ve iki katından çok olamaz. 

SEKlZÎNCÎ BÖLÜM 

Servet beyanı 

Beyanda bulunacaklar. 

MADDE 114. — Yıllık beyanname vermek mecburiyetinde bulunan gerçek kişiler, her yıl ve
recekleri gelir beyannamelerinde 116 ncı maddede yazılı servet unsurlarını bildirmeye mecbur
durlar. » y - « - * -

Ancak, dar mükellefiyete tâbi olanlarla, beyan edilecek gelirleri gayrimenkul sermaye iradı, 
ücret, götürü usulde tesbit edilen ticari, zirai veya meslekî kazançlardan veya bunların toplamın
dan ibaret olanlar servet beyanına tâbi değildirler. 

Beyanın esası. 

MADDE 115. — Bu bölüm hükümlerine göre bildirilen veya maddi delillere dayanılarak tes-
« 
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bit edilen servetin mecmu değeri, bir evvelki yıl beyannamesinde gösterilen veya maddi delillere 
dayanılarak tesbit edilen servetin değerinden fazla olduğu ve Ibu fazlalıık, iki 'beyanname arasındaki 
süre içinde beyan olunan (ikmalen veya re'sen matrah teslbitleri yapılmışsa bu tesbitler ayrıca naza
ra alınır.) gelir toplamını aştığı takdirde, aşan miütar, gelir 'beyannamesinin taallûk ettiği devre 
içinde elde edilmiş ve Gelir Vergisi ödenmemiş gelir sayılır. 

Bu suretle tesbut olunan gelir üzerinden taallûk ettiği yıl için ikmalen vergi tarh edilir, 
Bu hükme göre ikmalen tarhiyat yapılabilmesi için: 
1. Servetteki artışın, Gelir VergLsine tâbi gelir unsurlarının dışındaki kaynaklardan tevelüdetti-

ğinin mükelleflerce izah ve ispat edilememiş olması, 
2. Servet beyanlarının Maliye müfettişleri veya hesap uzmanlarınca incelenmiş bulunması, 
Şarttır. 
Bu madde gereğince yapılacak tarhiyat dolayısiyle mükellefler adına kaçakçılık cezası kesilmez. 

Beyanın şekli ve muhtevası.-

MADDE 116. — Servet ibeyanında aşağıda yazılı servet unsurları gösterilir: 
I - Ticari, sınai, zirai ve meslekî işlere tahsis edilen sermaye ile ortaklık ve iştirak hisseleri: 
1. Ticari, sınai, <zirai ve meslekî işlere ve işletmelere dahil bilûmum kıymetlerin (alacaklar ve 

borçlar dâhil) cins ve nevileri ile mukayyet değerleri; 
2. Ortaklık ve iştirak hisseleri (iştirak edilen müesseseler ile her 'birindeki hisse miktarı ve mu

kayyet değerleri, hisse nakiltten gayrı kıymetlerden terekkübediyorsa miktarları ile birlikte cins ve 
nevileri). 

I I - I numaralı fıkra şümulü dışında kalan : 
1. Gayrimenkul mallarla gayrimenkul olarak tescil edilen haklar (cinsi, bulunduğu ve kayıtlı 

olduğu mahal, sicil veya Bina Vergisi hesap numarası, hisse miktarları, maliyet bedelleri, alım, inşa, 
tescil ve intikal tarihleri); 

2. Esham ve tahvilât (cinsi, nev'i, miktarı her birinin satmalma bedelleri, satmalma tarihleri); 
3. Mevduat kabul eden müesseselerdeki para mevcudu (bulunduğu müesseseler itibariyle); 
4. Mevduat dışındaki para mevcudu (yerli veya yabancı); 
5. iSikke veya 'külçe halindeki altın ve diğer kıymetli madenler mevcudu (cinsi, nev'i ve miktar

ları veya sıkletleri ile satmalıma (bedelleri, satınalma veya intikal tarihleri); 
6. Mücevherat (cinsi, nev'i, miktarı, satmalma bedelleri, satmalma veye intikal tarihleri); 
7. Kara, deniz ve hava taşıma vasıtaları (cinsi, nev'i, miktarı saltmalma bedelleri, satmalma veya 

intikal tarihleri); 
8. Alacaklar (miktarı, 'borçluların adı, soyadı ve adresleriyle alacakların senetleri veya senetsiz 

oldukları); 
9. Borçlar (miktarı, alacakların adı soyadı ve adresleriyle borçların senetli veya senetsiz olduk

ları). 
I I numaralı fıkranın 5, 6, 8 ve 9 numaralı Ibentlerinde yazılı servet unsurlarından her benıte dâhil 

olanların toplamı ayrı ayrı 5 000 lirayı aşmadığı takdirde beyanı ihtiyaridir. 
Servet unsurlarının değer veya bedelleri mevcuif değilse veya 'bilinmemekte ise gerçek bedel ve

ya değerleri yerine bunların mükelleflerce tahmin olunan değerleri yazılabileceği gibi, mükellefler 
Vergi Usul Kanununun 267 nci maddesine göre foe del takririni de istiyebilirler. 
..•...•yapılan vergi incelemelerinde (mükelleflerin tahmininin hatalı olduğu tesbit edilirse, tesbitolu-

najnube&el. esas alınmakla Iberaber'tou (tahmin hatasından dolayı mükellefler adına ceza kesilmez. 
—Aile topluluğuna dâhil pş ye gocukların servetleri beyannamede ayrı ayrı gösterilir. 
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Servet beyannamesinde yukarda yazılı mal ve kıymetlerden bu beyannamenin taallûk ettiği dev

renin sem gününde Türkiye içinde ve dışında mevcut bulunanları gösterilir. 
Servet .beyannamelerimin şekli ve servet unsurları dışında kalan başkaca ne gibi bilgileri ihtiva 

edeceği Maliye Bakanlığınca tâyin ve tesbit olunur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Verginin ödenmesi 

BtRlNCÎ BÖLÜM 

Taksitler 

Yıllık beyanname ve götürü kazançta taksitler. 
MADDE 117. — Yıllık beyanname ve serbest meslek ve ticaret erbabının götürü kazançları üze

rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, biri Mart, diğeri Eylül ayında olmaik üzere iki eşit taksitte 
ödenir. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerinin büyük kısmım zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında, lüzum.. 
görülen hallerde, iki taksitten fazla olmamak üzere, muayyen istihsal mıntakaları ve ziraat mahsul
lerine göre, hususi ödeme zamanları tâyin edebilir. 

Götürü usulde tesbit edilen ütcretlerde ödeme. 
MADDE 118. — Götürü usulde tesbit edilen ücretlerin vergisi : 
1. öteden beri işe devam edenlerde, yıllık verginin yarısı bütçe yılının birinci, diğer yarısı, 7 nci 

ayında; 
2. Bütçe yılımın birinci yarısı içinde işe başjhyanlarda, yıllık verginin yansı, verginin karneye 

yazıldığı günde, ikinci yarısı ise, bütçe yılının 7 nci ayında; 
3. Bütçe yılının ikinci yarısı içinde işe başlıyanlarda, ikinci taksit vergisi, verginin karneye ya

zıldığı günde; 
ödenir. 

Vergi tevkif atının yatırılması. 
MADDE 119. — 94 ve 9Q nci maddeler gereğince yapılan vergi tevkif atı, vergi kesenler tarafın

dan beyanname verecekleri süre içinde bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır. 

Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi. 
MADDE 120. — Münferit beyanname ile bildirilen kazançların vergisi, beyanname verme süresi 

içinde vergi dairesine Ödenir. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Mahsuplar 

Vergi tevkif âtının mahsubu. 
MADDE 121. — Yıllık beyannamede gösterilen gelire dâlhil kazanç ve iratlardan bu kanuna gö

re kesilmiş veya götürü usulde tesbit edilmiş olan kazanç ve ücretler dölayısiyle ödenmiş bulunan 
vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsubedilir. 

Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde, aradakij fark'vergfr dairesince 
mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracâatı "ü^İrine. ken
disine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde -.müracaat etmiyen- müikedleilerin 'bu farktan toğan 
alacakları dü§eç. 
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Götürü ücret vergisinin mahsubu. 

MADDE 122. — Ücretleri götürü olarak tesfoit edilen hizmet erbabı muhtasar 'beyannameye tâî)i 
iş verenler nezdinde çalışmaya haşladıkları takdirde, bu tarihten sonraki aylara aidolmak üzere pe
şin ödemiş oldukları vergiler gerçek ücretleri üzerinden hesaplanan vergilere mahsubedilir ve mah
subu yapılan miktar hizmet erbabının vergi karnesine iş veren tarafından 'kaydolunur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin mahsubu - - f • ' ^ ,? 

MADDE 123. — Tam mükellefiyete tâbi mükelleflerin yabancı memleketlerde elde ettikleri ka
zanç ve iratlardan malhallinde ödedikleri benzeri vergiler, Türkiye'de tarh edilen Gelir Vergisinin 
yabancı memleketlerde elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmından indirilir. 

(Birinci fıkra (hükmünce indirilecek miktar Gelir Vergisinin yabancı memleketlerde elde edilen 
kazanç ve iratlara isabet eden kısmından fazla olduğu takdirde, aradaki fark: nazara alınmaz. 

Gelir Vergisinin yabancı -memlekette elde edilen kazanç ve iratlara isabet eden kısmı, bunların 
gelire olan nispeti üzerinden hesaplanır. 

Birinci fıkrada yazılı vergi indiriminin yapılması için: 
1. Ya!bancı memlekette ödenen vergilerin gelir üzerinden alınan şafhsi bir vergi olması; 
2. Yabancı memlekette vergi ödendiğinin yetkili makamlardan alınan ve mahallindeki Türk 

elçilik veya 'konsoloslukları, yoksa orada Türk menfaatlerini koruyan memleketin aynı mahiyet
teki temsilcileri tarafından tasdik olunan vesikalarla tevsik edilmesi; 

Şarttır. 
2 numarada yazılı vesikalar taksit zamanına kadar gelmemiş olursa, yahancı memlekette elde 

edilen kazanç ve iratlara isabet eden vergi kısmı bir yıl süre ile ertelenir. 
Aranan vesikalar bu süre zarfında vergi dairesine ibraz edildiği takdirde vergi tenzil edilir; 

süre geçtikten sonra erteleme hükmü kalkar ve vesikalar ibraz edilse bile nazara alınmaz. Vergi 
Usul Kanununda yazılı mücbir sebeplere ait hükümler mahfuzdur. 

Yabancı memleketlerde ödenen vergilerin ilgili bulundukları kazanç ve iratlar mükellef tara
fından hangi yılın gelirine ithal edilmişse, bu vergiler de o gelire ait vergiden indirilir. 

Bu madde ıgereğince yapılan vergi indiriminde yabancı para ile ödenen vergilere, bunların 
ilgili bulunduğu kazanç ve iratlara uygulanan kambiyo rayici uygulanır. 

Son (hükümler 

Kaldırılan hükümler. 

MADDE 124. — 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile mezkûr kanunu değiştiren 5820, 6247, 
6582, 6838 ve 6908 sayılı kanunlar 1 . 1 . . 1961 tarihinden, 2897, 3343, 4750 ve 5818 sayılı kanun
larla 4040, 4226 saylı kanunların Hayvanlar Vergisini ilgilendiren 'hükümleri de 1 . 1 . 1962 tari
hinden itibaren yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçmiş yıllara ait vergiler. 

GEÇlCÎ MADDE 1. — a)1 1961 takvim yılından evvelin zamanlarda vukubulan faaliyetlerle 
aynı yıldan evvelki sürelere taallûk eden ücretlere; 

b) 1961 malî yılından evvelki sürelere taallûk edip götürü usulde vergiye tâbi olan kazunç 
ve ücretlere ait vergiler eski hükümlere göre alınır. 

Bu* madde gereğince tarh ve tahsil olunan vergiler Gelir Vergisinin matrahından, matrah un
surlarından veya Gelir Vergisinden idirilemez. 

Kamunun ilk uygulama yılında esnaf muaflığının tâyini. ,, ,. :.^ .--• 

G-ŞÇtOt MADDE 2. — a) 1960 takvim yılında genel veya özd şartlar ba&mından esn&f^mu-

(S . Sayışı: 181 j> 
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aflığı kaybedenler 1961 takvim yılı başından itibaren gerçek usulde Gelir Vergisine tâbi tutu
lurlar. 

b) 1960 takvim yılında esnaf muaflığı şartlarını llıaiz olup da bu kanunla mükellefiyete gi
recek olan ticaret ve sanat erbabı, genel şartlar bakımından 1 Ocak 1901 tarihindeki durumları, 
özel şartlar bakımından da 1960 takvim yılındaki muamele ve faaliyetleri nazara alınmak sure
tiyle, bu ıkanunda belirtilen ölçüleri aşmadıkları takdirde götürü usulde, ölçüleri aşmış bulunma
ları halinde de gerçek usulde vergiye tâbi tutulurlar. 

c) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, götürü usulden faydalan
mak istemediklerini vergi dairesine yazı ile bildirenler 1961 takvim yılı başından itibaren gerçek 
usulde vergilendirilirler. 

Birden fazla takvim yılina sirayet eden taahhütler. 

GEÇlCÎ MADDE 3. — 1 Ocak 1960 tarihinden evvel mukaveleye bağlanmış ve işe başlanılmış 
olan birden fazla takvim yılına sâri inşaat, onarım ve ulaştırma işlerinin kâr ve zararları, eski hü
kümlere göre tesbit ve vergilendirilmelerine devam olunur. 

Bu işler dolayısiyle 1 . 1 . 1961 tarihinden sonra ödenecek istihkak bedellerinden 94 ncü mad
de gereğince vergi kesilmez. 

Gayrisâfi iratlarda zam ve tenziller. 

GEÇlCÎ MADDE 4. — Yeniden yapılacak tahrir neticelerinin uyguanacağı tarihe (kadar, <bu 
kanunun 47 ve 73 ncü maddelerinde sözü geçen gayrisâfi iratların hesabında: 

a) 1 . 1 . 1940 tarihinden önce takdir edilmiş olan iratlar, iş yerleri için % 50, konutlar için 
% ,20 fazlasiyle; 

b) 28 . 2 . 1947 tarihinden sonra takdir edilmiş olan iratlar % 35 noksaniyle nazara alınırlar. 

En az geçim indirimi hadleri. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — a) 1961 ve 1962 takvim yıllarında vergilendirilecek kazanç ve iratlarla 
1961 ve 1962 takvim yılı ücretlerinin, 1961 ve 1962 malî yıla götürü kazanç ve ücretlerinin vergi
lendirilmesinde 5421 sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 32 nci maddesinde yazılı 
hadler ve aynı kanunun 33 ncü maddesiyle kabul edilmiş esaslar; 

b) 19*63 takvim yılında vergilendirilecek kazanç ve iratlarla 1963 takvim yılı ücretlerinin, 
1963 malî yılı götürü kazanç ve ücretlerinin vergilendirilmesinde, bu kanunun 31 ve 32 nci mad
deleri ile tâyin edilen esaslar nazara alınmak suretiyle, mükellef için günde 3, ayda 90, yılda 
1 080 lira; eşler için günde 2, ayda 60, yılda 720 lira; Iher çocuk için günde 1, ayda 30, yılda 360 
lira en az geçim indirimi;. 

e) Bu kanunun 31 ve 32 nci maddelerinde yazılı en az geçim indirimi hadleri 1 Ocak 1965 
tarihinden ('götürü 'kazanç ve ücreter için 1965 malî yılı başından) itibaren uygulanır. 

Ücretlerden götürü indirim. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 31 . 12 . 1961 tarihinden sonraki devreye taallûk eden istihkaklar için, 
1963 takvim yılı sonuna kadar, bu kanunun 63 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı götü
rü indirim miktarlarının yansı uygulanır. 

Vergi nispeti. ' • . , 

. GEÇlCÎ MADJ3E.7. —.Bu kanunun-103 ncü maddesinde jazılj^verginigpetleri ücretler hakkında 
1. 3 .1962, diğer kazanç, ve iratlar hakkında 1.1.1962 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihlere ıka-

( S. Sayısı : 181) 
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dar, vergilondirmede, 5421 sayılı Kanunun 6908 sayılı Kanunla değiştirilmiş 89 ncu maddesinde 
yazılı nispetler esas tutulur. 

Cezalar, 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde, ticari 

veya zirai kazançları dolayısiyle ilk defa Gelir Vergisine tâbi olacak mükelleflerden götürü usul
de veya işletme hesabı esasına göre vergilendirilecekler aama, bu kanun ile Vergi Usul Kanunu 
hükümlerine aykırı hareketlerinden dolayı kaçakçılık, kusur ve usulsüzlük cezaları kesilmez. 

Faaliyetlerini vergi dairesinin ıttılaı dışında bırakanlar bu hükümden faydalanmazlar. 

Yürürlük maddeleri. 

MADDE 125. — Bu kanun 1 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 126. — Bu kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

( S. Sayısı: 181) 
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CETVELLER 

Vergi cetveli No. 1 

(Yıllık ve münferit beyanname ile bildirilen gelirlere mahsus) 

GELlR | GELİR 

Ortalama Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira No: Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 » 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

3 — 
10 — 
17 — 
24 — 
37 — 
54 — 
67 — 
91 — 
111 — 
131 — 
151 — 
171 — 
191 — 
211 — 
231 — 
251 — 
271 — 
291 — 
311 — 
331 — 
351 — 
371 — 
391 — 
411 — 
431 — 
451 — 
471 — 
491 — 
511 — 
561 — 
601 — 
641 — 
681 — 
721 — 
761 — 
801 — 
841 — 
881 — 
921 — 

9 
16 
23 
36 
53 
66 
90 
110 
130 
150 
170 
190 
210 
230 
250 
270 
290 
310 
330 
350 
370 
390 
410 
430 
450 
470 
490 
510 
560 
600 
640 
680 
720 
760 
800 
840 
880 
920 
960 

6 
13 
20 
30 
45 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
540 
580 
620 
660 
700 
740 
780 
820 
860 
900 
940 

(8, &vp 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

961 — 
1 001 — 
1 041 — 
1 081 — 
1 121 — 
1 161 — 
1 201 — 
1 241 — 
1 281 — 
1 321 — 
1 361 — 
1 401 — 
1 441 — 
1 481 — 
1 521 — 
1 561 — 
1 601 — 
1 641 — 
1 681 — 
1 721 — 
1 761 — 
1 801 — 
1 841 — 
1 881 — 
1 921 — 
1 961 — 
2 001 — 
2 041 — 
2 081 — 
2 121 — 
2 161 — 
2 201 — 
2 241 — 
2 281 — 
2 321 — 
2 361 — 
2 401 — 
2 441 — 
3 481 — 

1 000 
1 040 
1 080 
1 120 
1 160 
1 200 
1 240 
1 280 
1 320 
1 360 
1 400 
1 440 
1 480 
1 520 
1 560 
1 600 
1 640 
1 680 
1 720 
1 760 
1 800 
1 840 
1 880 
1 920 
1 960 
2 000 
2 040 
2 080 
2 120 
2 160 
2 20C 
2 240 
2 280 
2 320 
2 360 
2 400 
2 440 
2 480 
2 535 

980 
1 020 
1 060 
1 100 
1 140 
1 180 
1 220 
1 260 
1 300 
1 340 
1 380 
1 420 
1 460 
1 500 
1 540 
1 580 
l 620 
1 660 
1 700 
1 740 
1 780 
1 820 
1 860 
1 900 
1 940 
1. 980 
2 020 
2 060 
2 100 
2 140 
2 180 
2 220 
2 260 
2 300 
2 340 
2 380 
2 420 
2 |60 
3500 
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GELİR 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira 

n 
80 
81 
82 
83 
84 
W m 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
ıoı 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
m 

2 526 — 
2 651 — 
2 751 — 
2 851 — 
2 951 — 
3 051 — 
3 151 — 
3 251 — 
3 351 — 
3 451 — 
3 551 — 
3 651 — 
3 751 — 
3 851 — 
3 951 — 
4 051 — 
4 151 — 
4 251 — 
4 351 — 
4 451 — 
4 551 — 
4 651 — 
4 751 — 
4 851 — 
4 951 — 
5 051 — 
5 151 — 
5 251 — 
5 351 — 
5 451 — 
5 551 — 
5 651 — 
5 751 — 
5 851 — 
5 951 — 
6 051 — 
6 151 — 
6 251 — 
6 351 — 
6 m — 
6 m r~ 
6 m~-
6 TSİ — 
6Ş5ft ^ 

2 650 
2 750 
2 850 
2 950 
3 050 
3 150 
3 250 
3 350 
3 450 
3 550 
3 650 
3 750 
3 850 
3 950 
4 050 
4 150 
4 250 
4 350 
4 450 
4 550 
4 650 
4 750 
4 850 
4 950 
5 050 
5 150 
5 250 
5 350 
5 450 
5 550 
5 650 
5 750 
5 850 
5 950 
6 050 
6 150 
6 250 
6 350 
6 450 
6 550 
6 650 
6 750 
6 850 
6 9S0 

2 600 
2 700 
2 800 
2 900 
3 000 

. 3 100 
3 200 
3 300 
3 400 
3 500 
3 600 
3 700 
3 800 
3 900 
4 000 
4 100 
4 200 
4 300 
4 400 
4 500 
4 600 
4 700 
4 800 
4 900 
' 5 000 
5 100 
5 200 
5 300 
5 400 
5 500 
5 600 
5 700 
5 800 
5 900 
6 000 
6 100 
6 200 
6 300 
6 400 
6 500 
6 600 
6 700 
6 800 
6 900 

GELİR 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira 

123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 

6 951 — 
7 051 — 
7 151 — 
7 251 — 
7 351 — 
7 451 — 
7 551 — 
7 651 — 
7 751 — 
7 851 — 
7 951 — 
8 051 — 
8 151 — 
8 251 — 
8 351 — 
8 451 — 
8 551 —-
8 651 — 
8 751 — 
8 851 — 
8 951 — 
9 051 — 
9 151 — 
9 251 — 
9 351 — 
9 451 — 
9 551 — 
9 651 — 
9 751 — 
9 851 — 
9 951 — 
10 051 — 
10 301 — 
10 501 — 
10 701 — 
10 901 — 
11 101 — 
11 301 — 
11 501 — 
11 701 — 
11 901 — 
12 101 — 
12 301 — 
13 501 — 

7 050 
7 150 
7 250 
7 350 
7 450 
7 550 
7 650 

• 7 750 
7 850 
7 950 
8 050 
8 150 
8 250 
8 350 
8 450 
8 550 
8 650 
8 750 
8 850 
8 950 
9 050 
9 150 
9 250 
9 350 
9 450 
.9 550 
9 650 
9 750 
9 850 
9 950 
10 050 
10 300 
10 500 
10 700 
10 900 
11 100 
11 300 
11 500 
11 700 
11 900 
12 100 
12 300 
12 500 
12 700 

7 000 
7 100 
7 200 
7 300 
7 400 
7 500 
7 600 
7 700 
7 800 
7 900 
8 000 
8 100 
8 200 
8 300 
8 400 
•8 500 
8 600 
8 700 
8 800 
8 900 
9 000 
9 100 
$ 200 
9 300 
9 400 
9 500 
9 600 
9 700 
9 800 
9 900 
10 000 
10 200 
10 400 
10 600 
10 800 
11 000 
11 200 
11 400 
11 600 
11 «00 
12 000 
12 200 
12 400 
12 600 

i ' • 
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GELİR GELİR 

Sıra 
No: 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
181 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 t 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
204. 
205 
206 
207 
208 
209 • 
210 

ı 

Kademeler 
Lira 

12 701 — 
12 901 — 
13 101 — 
13 301 — 
13 501 — 
13 701 — 
13 901 — 
14 101 — 
14 301 — 
14 501 — 
14 701 — 
14 901 — 
15 101 — 
15 301 — 
15 501 — 
15 701 — 
15 901 — 
16 101 — 
16 301 — 
16 501 — 
16 701 — 
16 901 — 
17 101 — 
17 301 — 
17 501 — 
17 701 — 
17 901 — 
18 101 — 
18 301 — 
18 501 — 
18 701 — 
18 901 — 
19 101 — 
19 301 — 
19 501 — 
19 701 — 
19 901 — 
20 251 — 
20 751 — 
21 251 — 
21 751 — 
22 251 — 
22 751 — 
23 251 — 

12 900 
13 100 
13 300 
13 500 
13 700 
13 900 
14 100 

' 14 300 
14 500 
14 700 
14 900 
15 100 
15 300 
15 500 
15 700 
15 900 
16 100 
16 300 
16 500 
16 700 
16 900 
17 100 
17 300 
17 500 
17 700 
17 900 
18 100 
18 300 
18 500 
18 700 
18 900 
19 100 
19 300 
19 500 
19 700 
19 900 
20 250 
20 750 
21 250 
21 750 
22 250 
22 750 
23 25Ö 
23 750 

Ortalama 
meblâğ 
Lira 

12 800 
13 000 
13 200 
13 400 
13 600 
13 800 
14 000 
14 200 
14 400 
14 600 
14 800 
15 000 
15 200 
15 400 
15 600 
15 800 
16 000 
16 200 
16 400 
16 600 
16 800 
17 000 
17 200 
17 400 
17 600 
17 800 
18 000 
18 200 
18 400 
18 600 
18 800 
19 000 
19 200 
19 400 
19 600 
19 800 
20 000 
20 500 
21 000 
21 500 
22 000 
22 500 
23 000 
23 500 1 
(S. Sayış 

Sıra 
No: 
211 
212 

ı 213 
j 214 
i 215 
1 216 

217 
218 

i 219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
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I 

Kademeler 
Lira 

23 751 — 
24 251 — 
24 751 — 
25 251 — 
25 751 — 

• 26 251 — 
26 751 — 
27 251 — 
27 751 — 
28 251 — 
'28 751 — 
29 251 — 
29 751 — 
30 251 — 
30 751 — 
31 251 — 
31 751 _ 
32 251 — 
32 751 — 
33 251 — 
33 751 — 
34 251 — 
34 751 — 
35 251 — 
35 751 — 
36 251 — 
36 751 — 
37 251 — 
37 751 — 
38 251 — 
38 751 — 
39 251 — 
39 751 — 
40 251 — 
40 751 — 
41 251 — 
41 751 — 
42 251 — 
42 751 — 
43 251 — 
43 751 — 
44 251 — 
44 75l — 
45 251 — 

24 250 
24 750 
25 250 
25 750 
26 250 
26 750 
27 250 
27 750 
28 250 
28 750 
29 250 
29 750 
30 250 
30 750 
31 250 
31 750 
32 250 
32 750 
33 250 
33 750 
34 250 
34 750 
35 250 
35 750 
36 250 
36 750 
37 250 
37 750 
38 250 
38 750 
39 250 
39 750 
40 250 
40 750 
41 250 
41 750 
42 250 
42 750 
43 250 
43 750 
44 250 
44 750 
46 25Ö 
45 750 

Ortalama 
meblâğ 
Lira 

24 000 
24 500 
25 000 
25 500 
26 000 
26 500 
27 000 
27 500 
28 000 
28 500 
29 000 
29 500 
30 000 
30 500 
31 000 
31 500 
32 000 
32 500 
33 000 
33 500 
34 000 
34 500 
35 000 
35 500 
36 000 
36 500 
37 000 
37 500 
38 000 
38 500 
39 000 
39 500 
40 000 
40 500 
41 000 
41 500 
42 000 
42 500 
43 000 
43 500 
44 000 
44 500 
45 000 
45 500 
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Sıra 
No: 

255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 

-280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 

" 296 
297 
298 

t 

GELİB 
A 

Kademeler 
Lira 

45 751 — 
46 251 — 
46 751 — 
47 251 — 
47 751 — 
48 251 — 
48 751 — 
49 251 — 
49 751 — 
50 251 — 
50 751 — 
51 251 — 
51 751 — 
52 251 — 
52 751 — 
53 251 — 
53 751 — 
54 251 — 
54 751 — 
55 251 — 
55 751 — 
56 251 — 
56 751 — 
57 251 — 
57 751 — 
58 251 — 
58 751 — 
59 251 — 
59 751 — 
60 251 — 
60 751 — 
61 251 — 
61 751 — 
62 251 — 
62 751 — 
63 251 — 
63 751 — 
64 251 — 
64 751 — 
65 251 — 
65 751 — 
66 251 — 
66 751 — 
67 251 — 

46 250 
46 750 
47 250 
47 750 
48 250 
48 750 
49 250 
49 750 
50 250 
50 750 
51 250 
51 750 
52 250 
52 750 
53 250 
53 750 
54 250 
54 750 
55 250 
56 250 
56 250 
56 750 
57 250 
57 750 
58.250 
58 750 
59 250 
59 750 
60 250 
61 250 
61 250 
61 750 
62 250 
62 750 
63 250 
63 750 
64 250 
64 750 
65 250 
65 750 
66 250 
66 750 
67 250. 
67 750 

t 
Ortalama 
meblâğ 
LLa 

46 000 
46 500 
47 000 
47 500 
48 000 
48 500 
49 000 
49 500 
50 000 
50 500 
51 000 
51 500 
52 000 
52 500 
53 000 
53 500 
54 000 
54 500 
55 000 
55 500 
56 000 
56 500 
57 000 
57 500 
58 000 

" 58 500 
59 000 
59 500 
60 000 
60 500 
61 000 
61 500 
62 000 
62 500 
63 000 
63 500 
64 000 
64 500 
65 000 
65 500 
66 000 
66 500 
67 000 
67 500 

Sıra 
No: 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 

/ , 
GELİR 

A 

Kademeler 
Lira 

67 751 — 
68 251 — 
68 751 — 
69 251 — 
69 751 — 
70 251 — 
70 751 — 
71 251 — 
71 751 — 
72 251 — 
72 251 — 
73 251 — 
73 751 — 
74 251 — 
74 751 — 
75 251 — 
75 751 — 
76 251 — 
76 751 — 
77 251 — 
77 751 — 
78 251 — 
78 751 — 
79 251 — 
79 751 — 
80 251 — 
80 751 — 
81 251 — 
81 751 — 
82 251 — 
82 751 — 
83 251 — 
83 751 — 
84 251 — 
84 751 — 
85 251 — 
85 751 — 
86 251 — 
86 751 — 
87 251 — 
87 751 — 
88 251 — 
88 751 — 
89 251 — 

t 

68 250 
68 750 
69 250 
69 750 
70 250 
70 750 
71 250 
71 750 
72 250 
72 750 
73 250 
73 750 
74 250 
74 750 
75 250 
75 750 
76 250 
76 750 
77 250 
77 750 
78 250 
78 750 
79 250 
79 750 
80 250 
80 750 
81 250 
81 750 
82 250 
82 750 
83 250 
83 750 
84 250 
84 750 
85 250 
85 750 
86 250 
86 750 
87 250 
87 750 
88 250 
88 750 
89 250 
89 750 

t 
Ortalama 
meblâğ 
Lira 

68 000 
68 500 
69 000 
69 500 
70 000 
70 500 
71 000 
71 500 
72 000 
72 500 
73 000 
73 500 
74 000 
74 500 
75 000 
75 500 
76 000 
76 500 
77 000 
77 500 
78 000 
78 500 
79 000 
79 500 
80 000 
80 500 
81 000 
81 500 
82 000 
82 500 
83 000 
83 500 
84 000 
84 500 
85 000 
85 500 
86 000 
86 500 
87 000 
87 500 
88 000 
88 500 
89 000 
89 500 
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GELİR | 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira 

343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
380 
381 
382 
383 
384 

89 751 — 
90 251 — 
90 751 — 
91 251 — 
91 751 -, 
92 251 —, 
92 751 — 
93 251 — 
93 751 — 
94 251 -* 
94 751 — 
95 251 — 
95 751 — 
96 251 — 
96 751 — 
97 251 — 
97 751 — 
98 251 — 
98 751 — 
99 251 — 
99 751 — 
100 251 — 
100 751 — 
101 251 — 
101 751 — 
102 251 — 
102 751 — 
103 251 — 
103 751 — 
104 251 — 
104 751 — 
105 251 — 
105 751 — 
106 251 — 
106 751 — 
107 251 — 
107 751 — 
108 251 — 
108 751 — 
109 251 — 
109 751 — 
110 251 — 

• 90 250 
90 750 
91 250 
91 750 
92 250 

- 92 750 
93 250 
93 750 
94 250 
94 750 
95 250 
95 750 
96 250 
96 750 
97 250 
97 750 
93 250 
9Ş 750 
90 250 
9$ 750 
100 pO 
100 750 
101 250 
101 750 
102 2Ş0 
102 700 
103 3ŞQ 
103 780 
104 250 
104 750 
105 250 
105 750 
106 250 
106 750 
107 250 
107 750 
108 250 
108 750 
109 250 
109 750 
110 250 
110 750 

90 000 
90 500 
91 000 
91 500 
92 000 
92 500 
93 000 
93 500 
94 000 
94 500 
95 000 
95 500 
96 000 
96 500 
97 000 
97 500 
98 000 
98 500 
99 000 
99 500 
100 000 
100 500 
101 000 
101 500 
102 000 
102 500 
103 000 
103 500 
104 000 
104 500 
105 000 
105 500 
106 000 
106 500 
107 000 
107 500 
108 000 
108 500 
109 000 
109 500 
110 000 
110 500 

GELİR 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Li.a 

385 
386 
387 
388 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
398 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
412 
413 
414 
415 
416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 

110 751 — 
111 251 — 
111 751 — 
112 251 — 
112 751 — 
113 251 — 
113 751 — 
114 251 — 
114 751 — 
115 251 — 
115 751 — 
116 251 — 
116 751 — 
117 251 — 
117 751 — 
118 251 — 
118 751 — 
119 251 — 
119 751 — 
120 251 — 
120 751 — 
121 251 — 
121 751 — 
122 251 — 
122 751 — 
123 251 — 
123 751 -, 
124 251 — 
124 751 — 
125 251 — 
125 751 — 
126 251 — 
126 751 — 
127 251 — 
127 751 — 
128 251 — 
128 751 — 
129 251 — 
129 751 — 
130 251 — 
130 751 — 
131 251 — 

• 111 250 
• 111 750 
• 112 250 
112 750 
• 113 250 
• 113 750 
• 114 250 
• 114 750 
•115 250 
• 115 750 
• 116 250 
116 750 
117 250 
117 750 
118 250 
118 750 
119 250 
119 750 
120 250 
120 750 
121 250 
121 750 
122 250 
122 750 
123 250 
123 750 
124 250 
124 750 
125 250 
125 750 
126 250 
126 750 
127 250 
127 750 
128 250 
128 750 
129 250 
129 750 
130 250 
130 750 
131 250 
131 750 

111 000 
111 500 
112 000 
112 500 
113 000 
113 500 
114 000 
114 500 
115 000 
115 500 
116 000 
116 500 
117 000 
117 500 
118 000 
118 500 
119 000 
119 500 
120 000 
120 50Ö 
121 000 
121 500 
122 000 
122 5ÖÖ 
123 000 
123 500 
124 000 
124 500 
125 Ö00 
125 500 
126 000 
126 500 
127 000 
127 500 
128 000 
128 500 
129 000 
129 500 
130 000 
130 500 
131 000. 
131 500' 

(S, Sayısı: 181) 
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GELİR 

Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira 

691 
692, 
093 
694 
695 
696 
697 
098 
699 
. 700 
701 
702 
703 
704 
705 
708 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 

203 751 — 
264 251 — 
264 751 — 
265 251 — 
265 751 — 
266 251 — 
206 751 — 

. 267 251 — 
267 751 — 
268 251 — 
268 751 — 
269 251 — 
269 751 — 
270 251 — 
270 751 — 
271 251 — 
271 751 — 
,272 251 — 
272 751 — 
273 251 — 
273 751 — 
274 251 — 
274 751 — 
275 251 — 
275 751 — 
276 251 — 
276 751 — 
277 251 — 
277 751 — 
278 251 — 
278 751 — 
279 251 — 
279 751 —-
280 251 — 
280 751 — 
281.251 — 
281 751 — 
282. 251-— 
282.751,— 
383.. 251 — 
283 751 — 
284 251 — 
2'84 751 — 
285' 251 — 

204 250 
264 750 
265 250 
265 750 
266 250 
266,750 
267 250 
267 750 
268 250-
268 750 
269 250 
269 750 
270 250 
270 750 
271 250 
271 750 
272 250 
272 750 
273 250. 
273 750 
274 250 
274 750 
275 250 
275 750 
276 250 
276 750 
277 250 
277. 750 
278 250 .. 
278 750 
279 250 
279 750 
280 250 
280 750 
281 250 
281 750 
282 250 
282 7.50 
283 250 
283 750 
284'250 
284 750 
285 250 
285 750 

264 000 
264 500 
265 000 
265 500 
266 000 
266 500 
267 000 
267 500 
268 000 
268 500 
269 000 
269 500 
270 000 
270 500 
271 000 
271 500 
272 000 
272.500 
273 000 
273 500 
274 000 
274 500 
275 000 
275 500 
276 000 
276 500 
277 000 
277 500 
278 000 
278 500 
279 000 
279 500 
280 000 
280 500 
281 000 
281 500 
282 000 
282 500 
283.000 
283 500 
284 000 
284 500 
285 000 
285 500 

GELÎR 

Ortal ama 
Sıra Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira 

735, 
736 
737 
738 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
753 
1*54 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
708 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 

285 751 
286 251 
286 751 
287 .25.1 
287 751 

' 288 251 
288 751 
289 251 
289 751 
290 251 
290' 761 
291 251 
291 751 
292 251 
292 751 
293 251 
293 751 
294 251 
294 751 
295 251 
295 751 
296 251 
296 751 
297 251 
297 751 
298' 251 
298 751 
299 251 
299 751 
300 251 
300 751 
301 501 
302 501 
303 501 
304 501 
305 501 
306 501 
307 501 
308 501 
309 501 
310 501 
311 501 
312 501 
313 501 

— 286 250 
— 286 750 
— 287 250 
— 287 750 
— 288 250 
— 288 750 
— 289 250 
—- 289 750 
— 290 250 
— 290 750 
— 291 250 
— 291 750 
— 292 250 
— 292 750 
— 293 250 
— 293 750 
— 294 250 
— 294 750 
— 295 250 
— 295 750 
— 296 250 
— 296 750 
— 297 250 
— 297 750 
— 298 250 
—' 298 750 
— 2 9 9 250 
— 299 750 
— 300 250 
— 300 750 
— 301 500 
— 302 500 
— 303 500 
— 304 500 
— 305 500 
— 306 500 
— 307 500 
— 308 500 
— 309, 500 
— 310 500 
— 311 500 
— 3 1 2 500 
— 313 500 
— 314 500 

286 000 
286 500 
287 000 
287 500 
288 000 . 
288 500 
289 000 
289 500 
290 000 
290 500 
291 000 
291 500 
292 000 
292 500 
293 000 
293 500 
294'000 
294 500 
295 000 
' 295 500 
296 000 
296 500 
297 000 
297 500 
298 000 
298 500 
299 000 
299 500 
300 000 
300 500 
301 000 
302,000 
303 000 
304 000 
305 000 
306 000 
307 000 
308 000 
309 000 
310. 000 
311 000 
312 000 
313 000 
314 000 

(S,- Sayısı :a81) 
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GELÎR I GELİR 

Ortalama Ortalama 
Sıra Kademeler meblâğ Sıra, Kademeler meblâğ 
No: Lira • Lira No: Lira Lira 

37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 V 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

148 — 
153 — 
158 — 
163 — 
168 — 
173 — 
178 — 
183 — 
188 — 
193 — 
198 — 
203 — 
216 — 
226 — 
236 — 
246 — 
256 — 
266 — 
276 — 
286 — 
2 9 6 — 
306 — 
316 — 
326 — 
336 — 
346 — 
356 — 
366 — 
376 — 
386 — 
396 — 
406 — 
416 — 
426 — 
436 — 
446 — 
456 — 
466 — 
476 — 
486 — 
496 — 
506 — 
516 — 
526 — 

152 
157 
162 
167 
172 
177 
182 
187 
182 
197 
202 
215 
225 
235 

. 245 
255 
265 
275 
285 
295 
305 
315 
325 
333 
345 
355 
365 
375 
385 

• 395 
405 
415 
425 
435 
445 
455 
465 
475 
485 
495 
505 
515 
525 
535 

150 
155 
160 
165 
170 
175 
180 
185 
190 
195 
200 
210" 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
3301 
340 
350 
360 
370 
380 
390 
400 
410 
420 
430 
440 
450 
460" 
470 
480 
490 
500 
510 
520 
530 

81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
11.8 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

ısı- 181:) 

536 — 
546 — 
556 — 
566 — 
576 — 
586 — 
596 — 
606 — 
631 — 
651 — 
671 — 
691 — 
711 — 
731 — 
751 — 
771 — 
791 — 
811 — 
831 — 
851 — 

, 871 — 
891 — 
911 — 
931 — 
951 — 
971 — 
991 — 

1 011 — 
1 031 — 
1 051 — 
1 071 — 
1 091 —• 
1 111 — 
1 131 — 
1 151 — 
1 171 — 
1 191 — 
1 211 — 
1 231 — 
1 251 — 
1 271 — 
1 291 — 
1 311 — 
1 3&1 — 

545 
555 
565 
575 
585 
595 
605 
630 
650 
670 
690 
710 
730 
750 
770 
790 
810 
830 
850 
870 
890 
910 
930 
950 
970 
990 

1 010 
1 030 
1 050 
1 070 
1 090 
1 110 
1 130 
1 150 
1 170 
1 190 
1 2İ0 
1 230 
1 250 
1 270 
1 290 
1 310 
1 330 
1 350 

540 
550 
560 
570 
580 
590 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
760 
780 
800 

. 820 
840 
860 
880 
900 
920 
940 
960 
980 

1 000 
1 020 

• 1 040 
1 060 
1 080 
1 100 
1 120 
1 140 
1 160 
1 180 
1 200 
1 220 
1 240 
1 260 
1 280 
1 300 
1 320 
1 340 



147 — 

Sıra 
No: 

125 
126 

.127 
128 
129 
130 
131 
132 
133. 
134 
135 
136 
137 
138 

r 

GELÎR 
A 

Kademeler 
Lira 

1 351 — 
1 371 — 
1 391 — 
1 411 — 
1 431 — 
1.451 — 
1 471 — 
1 491 — 
1 526 — 
1.576 — 
1 626 — 
1.676 — 
1 726 — 
1 776 — 

1 370 
1 390 
1 410 
1 430 
1 450 
1 470 
1 490 
1 525 
1-575 
1 625 
1 675 
1 725 
1 775 
1 825 

Ortalama 
meblâğ 

l i r a . 

1 360 
1 380 
.1 400 
1 420 
1 440 
1 460 
1 480 
1 500 
1-550 
1 600 
1 650 
1 700 
1 750 
1 800 

• 

Sim 
N o •: 

139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 

GELÎR 
A 

r 

Kademeler 
Lira . 

1--826 — 1.875 
1 876 —s 1.A25 
0 2 6 — . 0 7 5 
1 976 2 025 
2 026 2 075 
2 076 — 2 125 
2 126 — 2 175 
2 176 — 2 225 
2 226 — 2 275 
2 276 —• 2 325 
2 3 2 6 — 2 375 
2 376 — • 2:425 
2 426 — 2 475 
2 476 — 2525 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

0 5 0 
• 1. 900 
1 950 
2 000 
2 050 
2 100 
2 150 
2 200 
2 250 
2.300 
2 3 5 0 
2 400 
2450 
2 500 

İhtar : 

2 525 lirayı aşan ücretler, 
1. Ücretin: 12 misli alınır, v 

2. Bulunan miktarın (i) numaralı • cetvelde tekabül ettiği ortalama meblâğ tesbit 
olurrar, 

3; Bu ortalama meblâğ üzerinden-hesaplanacak verginin 1/12 si ücretin aylık vergi-
sidir. 

Vergi cetveli No : 3 

(Haftalık ücretlerden yapılacak tevkif ata mahsus) 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

GELÎR 
• A . . 

Kademelar 
Lira 

0.21 — 
0.61 — 
1.01 — 
1.41 — 
1.81 — 
2.21 .— 

0.60 
L— 
1.40 
1.80 
2.20 
2.60 

1 

Ortalama 
meblâğ 

Lııa 

0.40 
0.80 
1.20 
1.60 
2.00 
2.40 

Sıra 
No: 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

r 

GELÎR 
A 

Kademeler 
Lira 

.2.61 — 
3.01 — 
3.41 — 
3.81 — 
4.21 — 
4.61 — 

3*— 
3.40 
3.80 
4.20 
4.60 
5.— 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

2,80 
3.20 
3.60 
4.00 
4.40 
4.80 

(S . Sayısı . t ı lâ l) 



148 
GELlB 

Sıra 
N o : 

13* 
14 
15 
16 
•17 
18 
19 
20 
21 

• 22 •< 
23 
24 
25 

' 26 
27 
28 
29 
3 0 . 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 " 
45 
46 • 

• 47 ' 
48 
49 
50 
51 

' '52 
53 
54 
55 
56 

r~,—• 

Kademeler 
Lira 

5.01 — 
5.41 — 
5.81 —• 
6.21 — 
6.61 — 
7.01 — 
7.41 — 
7.81 — 
8.21 — 
8.61 — • 
9.01 — 
9.41 — 
9.81 — 

10.21 — 
11.51 — 
12.51 — 
13.51 — 
14.51 — 
15.51 — 
16.51 — 
17.51 — 
18.51 — 
19.51 — 
20.51 — 
21.51 — 
22.51 — 
23.51 — 
24.51 — , 
25.51 — 
26.51 — 
27.51 — 
28.51 — 
29.51 — 
30.51 — 

' 33.01 — 
35.01 — 
37.01 —' 
39.01 — 
41.01 -r-
43.01 — 
45.01 — 
47.01 — 
49.01 — 
51.01 — 

5.40 
5.80 
.6.2*0' 
6.60 
7.—' 
7.40 
7.80 
8.20 
8.60 
9.— 
9.40 
9.80 

10.20 
11.50 
12.50 
13.50 
14.50 
15.50 
16.50 
17.50 
18.50 
19.50 
20.50 
21.50 
22.50 
23.50 
24.50 
25.50 
26.50 
27.50 
28.50 
29.50 
30.50 
33 — 
35.— 
37.— 
39.— 
4 1 . — 
43.— 
45 .— 
47.— 
49 — 
5 1 . — 
53 .— 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

5.20 
5.60 
6.00 
6.40 
6.80 
7.20 
7.60 
8.00 
8.40 
8.80 
9.20 
9.60 

10.— 
11.— 
12.— 
13.— 
14.— 
15.— 
16.— 
17.— 
18.— 
19.— 
20.— 
21,— 
22.— 
23.— 
24.— 
25.— 
26.— 
27.— 
28.— 
29.— 
30.— 
,32.— 
34.— 
36.— 
38.— 
40.— 
42.— 
44.— 
46.— 
48.— 
50.— 
52.— 

Sıra 
No: 

57 
58 
59 
60 
61 

- 62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
•79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 

r , 

Kademeler 
Lira 

53.01 — 
55.01 — 
57.01 — 
59.01 — 
61.01 — 
63.01 — 
65.01 — 
67.01 — 
69.01 — 
71.01 — 
73.01 — 
75.01 — 
77.01 — 
79.01 — 
81.01 — 
83.01 — 
85.01 —. 
87.01 -~ 
89.01 — 
91.01 — 
93.01 — 
95.01 — 
97.01 — 
99.01 — 

101.01 — 
107.51 — 
112.51 — 
117.51 — 
122.51 — 
127.51 — 
132.51 — 
137.51 — 
142.51 — 
147.51 — 
152.51 — 
157.51 — 
162.51 — 
167.51 — 
172.51 — 
177.51 — 
182.51 — 
187.51 — 
192.51 — 
197.51 — 

55.— 
57.— 
59.— 
61.— 
.63.— 
65.— 
6 7 ^ -
69.— 
71.— 
73.— 
75.— 
77 — 
79.— 
81.— 
83.— 
85.— 
87.— 
89.— 
91.— 
93.— 
95.— 
97.— 
99.— 

101.— 
107.50 
112.50 
117.50 
122.50 
127.50 
132.50 
137.50 
142.50 
147.50 
152.50 
157.50 
162.50 
167.50 
172.50 
177.50 
182.50 
187.50 
192.50 
197.50 
202.50 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

54.— 
56.— 
58.— 
60.— 
62.— 
64.— 
66.— 
68.— 
70.— 
72.— 
74.— 
76.— 
78.— 
80.— 
82.— 
84.— 
86.— 
88.— 
90.— 
92.— 
94.— 
96.— 
•98.— 

100.— 
105.— 
110.— 
115.— 
120.— 
125.— 
130.— 
135.— 
140.— 
145.— 
150.— 
155.— 
160.— 
165.— 
170.— 
175.— 
180.— 
185.— 
190.— 
195 — 
200.— 

GELlB 

( S. Sayısı':" 181) 



Sıra 
N ö : • 

101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 

ihtar : 

GELÎR 
A 

r ; 

Kademeler 
Lira 

, 202.51 — 207.50 
207.51 — 212.50 

. 212.51 — 217.50 
217.51 — 222.50 
222.51 — 227.50 
227.51 — 232.50 
232.51 — 237.50 
237.51 — 242.50 
242.51 — 247.50 
247.51 — 252.50 

—149 — 

1 

Ortalama 
«meblâğ 

Lira 

205.— 
210.— 
215.— 
220.— 
225.— 
230 — 
235.— 
240.— 
245.— 
250.— 

Sıra 
No: 

111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 

GELÎR 
A 

r , 

Kademeler 
Lira 

252.51 — .257.50 
257.51 — 262.50 
262.51 — 267.50 
267.51 — 272.50 
272.51 — 277.50 
277.51 — 282.50 
282.51 — 287.50 
287.51 — 292.50 
292.51 — 297.50 
297.51 — 302.50 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

255.— 
260.— 
265.— 
270.— 
275.— 
280.— 
285.— 
290.— 
295.— 
300.— 

302.50 lirayı aşan haftalıkların vergisi, bu haftalıkların 52 mislinin bir numaralı ce-
velde tekabül ettiği ortalama meblâğ üzerimden bulunacak: verginin 1/52 isi almmalk su
retiyle hesaplanır. 

Vergi cetveli No: 4 

(Cründelik ücretlerden yapılacak tevkif ata mahsus) 

Sıra 
No: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

GELİR 
. . . . . , A 

f1--,- " ' 

Kademeler 
Lira 

0.04 — 
0.10 — 
0.17 — 

' 0.24 — 
0.31 — 
0.38 — 
0.45 — 
0.52 — 
0.59 — 

• 0.66 — 
0.73 — 
0.80 — 
0.87 — 
0.94 — 
101 — 

0.09 
0.16 
0.23 
0.30 
0.37 
0.44 
0.51 
0.58 
0.65 
0.72 
0.79 
0.86 
0.90 
1.— 
1.07 

Ortalama 
meblâğ 

Lira 

0.06 
0.18 
0.20 
0.27 
0.34 
0.41 
0.48 
0.55 
0.62 
0.69 
0.76 
0.83 
0.90 
0.97 
1.04 

Sıra 
No: 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

GELÎR 
r ı 

Kademeler 
Lira 

1.08 — 1.14 
1.15 — 1.21 
1.22 — 1.28 
1.29 — 1.35 
1.36 — 1.42 
1.43 — 1.49 
1.50 — 1.56 
1.57 — 1.64 
1.64 — 1.90 
1.91 — 2.10 
2.11 — 2.30 
2.31 — 2.50 
2.51 — 2.70 
2.71 — 2.90 
2.91 — 3.10 

Ortalama 
mebJ«âğ 

Lira 

1.11 
1.18 
1.25 
1.32 
1.39 
1.46 
1.53 
1.60 
1.80 
2.— 
2.20 
2.40 
2.60 
2.80 
3.— 
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— 150 — 
GELİR î GELİR 

r— : * — ı I r- A ~ » 
Ortalama ) Ortalama-

Sıra Kademeler meblâğ | Sıra ı Kademeler meblâğ 
No: Lira Lira ı No: Lira Liıa 

31 
32 

• 33 
34 
3£ 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

ihtar : 

8.11 — 
3.31 — 
3.51 — 
3.71 — 
3.91 — 
4.11 — 
4.31 — 
4.51 — 
4.71 — 
4.91 — 
5.11 — 
5.76 — 
6.26 — 
.6.76 — 
7.26 — 
7.76 — 
8.26 — 
8.76 — 
9.26 — 
9.76 — 

10.26 — 
10.76 — 
11.26 — 
11.76 — 
12.26 — 
12.76 — 
13.26 — 
13.76 — 
14.26 — 
14.76 — 
15.26 — 
15.76 — 
16.26 — 
16.76 — 
17.26 — 
17.76 — 
18.26. — 
18.76 — 

3.30 
3.50 
3.70 
3.90 
4.10 
4.30 
4.50 
4.70 
4.90 
5.10 
5.75 
6.25 
6.75 
7.25 
7.75 
8.25 
8.75 
9.25 
9.75 
10.25 
10.75 
11.25 
11.75 
12.25 
12.75 
13.25 
13.75 
14.25 
14.75 
15.25 
15.75 
16.25 
16.75 
17.25 
17.75 
18.25 ' 
18.75 
19.25 

3.20 
3.40 
3.60 
3.80 
4.— 
4.20 
4.40 
4.60 
4.80 
5.— 
5.50 
6.— 
6.50 
7.— 

: 7.50 
8.— 
8.50 
9.— 
9.50 
10.— 
10.50 
11.— 
11.50 
12.— 
12.50 
13.— 
13.50 
14.— 
14.50 
15.— 
15.50 
16.— 
16.50 
17.— 
17.50 
18.— 
18.50 
19.— 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 , 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 , 
98 
99 
100 
101 
102 
103; 
104 
105 

19.26 -
19.76 -
20.26 — 
20.76 — 
21.26 — 
21.76 -r-
22.26 — 
22.76 — 
23.26 — 
23.76 — 
24.26 — 
24.76 — 
25.26 — 
26.51 — 
27.51 — 
28.51 — 
29.51 — 
30.51 — 
31.50 — 
32.51 — 
33.51 — 
34.51 — 
35.51 — 
36.51 — 
37.51 — 
38.51 — 
39.51 — 
40.51 — 

, 41.51 — 
42.51 — 
43.51 — 
44.51 — 
45.51 — 
46.51 — 
47.51 — 
48.51 -r-
49.51 — 

- 19.75 
- 20.25 
20.75 , 

- 21.25 
- 21.75 
22.25 
22.75 
23.25 
23.75 
24.25 
24.75 
25.25 
26.50 
27.50 
28.50 
29.50 
30.50 
31.50 
32.50 
33.50 
34.50 
35.50-
36.50 
37.50 
38.50 
39.50 
40.50 
41.50 
42.50 
43.50 
44.50 
45.50 
46.50 
47.50 
48.50 
49.50 
50.50 

19.50 
20.— 
20.50 
21.— 
21.50 
22.— 
22.50 
23.— 
23.50 
24.— 
24.50 
25.— 
26.— 
27.— 
28.— 
29.— 
30.— 
31.— 
32.— 
33.— 
34.— 
35.— 
36.— 
37.— 
38.— 
39.— 
40.— 
4 1 — 
42.— 
43.— 
44.— 
45.— 
46.— 
47.— 
48.— 
49.— 
50.— 

50.50 ]İrayı aşan gündeliklerin vergisi gündeliğini 360 mislinin bir numaralı cetvelde 
tekaül ettiği ortalama meblâğ üzeninden bulunacak verginin 1/360 ı alınmak suretiyle 
hesaplanır. 
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S. SAYISI : 183 
Kapları Kadri'nin, Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat Önere 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi ve İktisat Komisyonu raporu (2/153) 

Yüksek Başkanlığa 

Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat Öner'e vataji hizmet tertibinden maaş bağlanması hakkındaki 
kanun teklifimi gerekçesiyle birlikte sunuyorum. 

Gerekli işlemin yapılmasına > müsaade buyurulmasmı saygı ile rica ederim. 
Kaplan Kadri 

G E R E K Ç E 

Ankara'da, Denizciler Caddesinde, İnan sokakta kâin 4 numaralı evin az bir kısmında oturan 
Karamürselli Hüseyinoğlu 1'317 doğumlu Esat ön er'in, Millî Mücadele sırasında GökbayraJk Tabu
runun Süvari Bölüğüne ıgönüllü olarak intisapla, önce Kuvayı İnzibatiye adını taşıyan o zamanki 
Âmâli Milliye alehtarlariyle, sonradan da müstevliYunan kuvvetleriyle yapılan bütün muharebe 
lere taburiyle birlikte katıldığı ve bu vatani ve millî vazifesini emsaline faik ve takdire şayan b'r 
geyret ve fedakârlıkla ifa ettiği; aynı taburun eski kumandan ve subayları ve diğer mensupların
dan bâzıları tarafından ayrı ayrı verilen ve Dilekçe Bürosundaki dosyasnda bulunan vesikaların in 
celenmesinden anlaşılmıştır. 

Genelkurmay Başkanlığı Harb Tarihi Dairesinin yine mezkûr dosya arasında bulunan 3.9.1Ö60 
gün ve 1611-sayılı yazısı da, sözü geqen Gökbayrak Taburunun, İstiklâl Savaşının sonuna kadar 
bütün muhaberelere iştirak etmiş bulunduğunu teyidetmektedir. 

Mumaileyh Esat öner'in, mensubu bulunduğu Gökbayrak Taburiyle birlikte savaşırken, düşma
nın attığı bir bombanın tesiriyle gözlerinden sakatlandığı ve bu halin zamanla vahamet kesbettiği, 
sözü edilen vesikalarda kesin bir ifade ile beyan olunmakta, Ankara Numune Hastanesi Sağlık 
Kurulundan ahiren verilen 17.12.1953 gün ve 12504 sayılı raporda ise, bahsedilen her iki gözde 
görme hassasının mevcudolmadığı ittifakla belirtilmiş bulunmalktadır. 

Gün geçtikçe adedleri azalmakta olan şerefli bir neslin feragat sahibi fertlerinden biri olan ve 
Komitemizden şefkat, alâka ve himaye istiyen bu malûl vatandaşımızın küçük yaşta dört çocuk ba
bası olduğu ve cümlesinin, bâzı hamiyetli 'kimselerin yardımiyle hayatlarını ancak idame edebildik
leri, kendisinin çok iyi fbir insan olarak tanındığı, başkaca bir gelir ve kazancı olmadığı gibi, mal ve 
mülkü de bulunmadığı ve hakkında hiçbir sebeple adlî takibata girişilmediği, himaye ve yardıma cid
den lâyık bulunduğu; Ankara Emniyet Müdürlüğü ile Karamürsel Kaymakamlığından alman ve 
dosyasına konulan cevabi yazılarda bildirilmektedir. 

Arz elilen durumu itibariyle çalışmasına ve kendisiyle küçük yaştaki çocuklarının maişetlerini 
bu yolla temin 'etmesine imkân bulunmıyan ve dosyasındaki 64197 numaralı berata nazaran kır
mızı şeritli İstiklâl Madalyasiyle taltif edilen bu mAlûl mücahidi ve aynı zamanda yavrularını, için
de bulundukları mutlak sefaletten kurtarmanın lüzumu ve zaruretine, hak ve (kadirşinas Komite
mizin vicdani bir saikle kail ve kaani olacağına emin bulunmaktayım. 

Bu inançla, adı geçen Esat Öner'e vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkındaki ka
nun teklifimi sunuyor ve kabulünü rica ediyorum. 



İktisat Komisyonu raporu 
T. C. 

Millî Birlik Komitesi 
iktisat Komisyonu 
Esas No. : 2/153 
Karar No. : 134 

21 . 12 . 196Ö 

Millî Birlik Komitesi Başkanlığına 

Kaplan Kadri'nin, Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat öner 'e vatani hizmet tertibinden maaş bağ
lanması hakkındaki kanun teklifi komisyonumuza havale edilmiş olmakla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Kanun teklifi, Millî Mücadele sırasında Gökbayrak Taburunun Süvari Bölüğüne gönüllü olarak gi
ren Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat öner'in, düşman ile yapılan savaşta atılan bombanın tesiriyle 
gözlerinden sakatlandığı ve bugün de fakir ve yardıma muhtaç bir durumda bulunduğu cihetle vata
ni hizmet tertibinden maaş tahsisini istihdaf etmektedir. 

Karamürsel ilçesinin Sarıkum mahallesinden. 15 numaralı hanede mukayyet bulunan ve halen 
Ankara'da Denizciler Caddesinde inan sokakta 4 numaralı evin bir kısmında ikamet eden 317 do
ğumlu Esat öner ' in, İstiklâl HaıM bidayetinde Karamürsel ilçesinin Kuvayı înzıbatiyeden istir
dadını mütaakıp günlerde gönüllü olarak Gökbayralk Süvari Bölüğüne kaydolunduğu ıgere'k Kuvai-
tnzıbatiye ve gerek Yunanlılarla vâki muharebata iştirak ettiği ve düşman ile yapılan savaşta düş
man tarafından atılan bomba tesiriyle gözlerinden malûl olduğu dosyasındaki vesaikten öğrenilmiş 
olduğundan gerek maluliyeti gerek bugünkü fakir ve yardıma muhtaç durumu göz önünde bulun
durularak kendisine son günlerde kabul olunan kanunlarda tesbit edilen miktar üzerinden vatani 
hizmet tertibinden 500 lira aylık bağlanması komisyonumuzca uygun görülmüş ve teklifin birinci 
maddesi miktar konulmalk suretiyle ve mütaakıp maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Millî Birlik Komitesinin tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
İktisat Komisyonu 

Başkanı Üye Üye Üye ve Sözcü 
Kuytak Fikret Aksoyoğlu Refet Kara/uelioğlu Kâmil Karaman Suphi 

Üye 
özkaya M. Şükran 

KAPLAN KADRİ'NİN TEKLÎFÎ 

Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat Öner'e vatani 
hrçmet tertibinden (maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Gökbayrak Taburiyle İstik
lâl Savaşına katılan ve kırmızı şeritli İstiklâl 
madalyasiyle taltif edilen ve halen gözlerinden 
malûl bulunan Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat 
Öner'e, hayatta bulunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden ayda ( ) lira maaş bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Ikanunu Maliye Bakanı 
îyürütür. 

İKTİSAT KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat öner'e vatani 
hizmet tertibinden 'maaş bağlanması hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1. — Gökbayrak Taburiyle İstik
lâl Savaşma katılan ve kırmızı şeritli İstiklâl 
madalyasiyle taltif edilen ve halen gözlerinden 
malûl bulunan Hüseyinoğlu 1317 doğumlu Esat 
Öner'e, hayatta bulunduğu müddetçe vatani hiz
met tertibinden ayda (500) lira maaş bağlan
mıştır. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. * 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 183) 


