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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)'nun Türkiye 
Büyük Millet Meclisince onaylanmış bulunan Anaya
sasının 19 ncu maddesinin 5/b ve 6/b bentleri gere
ğince; Uluslararası 65 nci, ve 66 ncı Çalışma Konfe
ransında kabul edilen sözleşme ve tavsiye kararları 
hakkında Çalışma Bakanlığının bilgi sunma istemine 
ilişkin tezkeresi. (3/26) okundu; Çalışma Bakanı 
Turhan Esener tarafından sözleşme ve tavsiye ka
rarlarının muhtevası hakkında Konseye bilgi sunuldu. 

Milli Güvenlik Konseyi hakkında. (2/25) (S. Sa
yısı : 83), 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nuna Bir Ek Geçici Madde Eklenmesi hakkında 
(2/24) (S. Sayısı : 82), 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 40 ncı 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanuna 

Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine ilişkin .(2/23) 
(S. Sayısı : 81) ve 

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu
nunun 110 ncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi hakkında 
(2/22) (S. Sayısı : 80) Kanun teklifleriyle; 

Erdal Eren hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine dair Adalet Komisyonu Raporu. (3/25) 
(S. Sayısı : 79) kabul edildi. 

17 Aralık 1980 Çarşmaba günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma SaatS : 14.0© 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz, K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 24 ncü Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/60) 
(S. Sayısı : 76) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 31 . 12 . 1960 
Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve bu ko
nudaki Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 76 sıra sa
yısıyla basılıp dağıtılmıştır. 

Tasarıyı görüşen Komisyon ve Bakanlık temsilci
leri yerlerini aldılar. 

Şimdi kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyorum. 

(1). 76 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde söz almak iste
yen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi tasarının 1 nci maddesini okutuyorum : 

31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave 
edilmiştir. 
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Bu kazanç ve iratları elde edenler vergi mükellefi
dir. Bunlar bu Kanunun 35 nci maddesinde belirti
len esaslar dahilinde vergi karnesi almak zorunda
dırlar. 

BAŞKAN — Efendim, 1 nci maddede Komisyon 
bir değişiklik yapmış, sonuna bir fıkra eklemiştir. 
Komisyonun, bunun gerekçesini izah etmesini rica 
ediyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında Vergi Usul Kanunumuz vergi mükelle
fini tarif etmiştir. 

8 nci maddesi, «Mükellef, vergi kanunlarına göre 
kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya 
tüzel kişidirj» der. 

Ancak, bu, mükellefi çok dar manada alan bir 
tariftir. Vergi borcu olmayan kimse mükellef değil
dir. 

Bu değişikliği yapmaktaki hedefimiz, mükellef de
yiminin kapsamını genişletmek, vatandaşların müm
künse aşağı yukarı tümünü bir yerde vergi mükellefi 
yapmaktır. İlle de mükellef olmak için bir vergi 
ödemek mecburiyeti yoktur, ödemeyenler de ya mü
kelleftir, ya da bir yerde mükellef namzetidir. 

Bu küçücük değişiklikle, burada, başka bir tarif 
olarak koyduğumuz bu değişikliğe paralel 35 nci 
maddede bir değişiklik yaptık ve orada yaptığımız 
değişikle de bu tarife uygun olan her mükellefe bir 
vergi karnesi verilmesi mecburiyetini koyduk; ancak 
Maliye Bakanlığımızın da imkânlarını dikkate alarak 
bir geçici maddeyle de bunun bir yıl içinde tamamlan
ması zorunluğunu getirdik. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet buna katılıyor mu efen
dim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu konuda genelde mutabıkız. Yalnız, ar
kadaşlarım bana - tadili imkânı olduğu takdirde bir 
yanlış anlamaya meydan verir diye, «Bu maddede 
sayılan kazanç ve iratları elde edenler 35 nci mad
dede belirtilen esaslar çerçevesinde vergi karnesi al
mak ve istenildiğinde ibraz etmekle mükelleftirler» 
şeklinde bir madde ibaresinin daha uygun olacağını 
belirttiler. Doğrudan doğruya, «bunlar mükelleftir» 
şekli, bir nevi burada sayılan kazanç ve iratları ta
rif eder manasındadır. 

Bu yönüyle, müsaade ederseniz arkadaşlarım bu 
konudaki gerekçeyi izah etsinler. Yalnız, esasta aynı 
oluyor. 

BAŞKAN — Fıkranın yazılış şekline itirazınız 
var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet o 
kadar, esasında mutabıkız efendim. 

BAŞKAN — Herkesin böyle bir vergi mükellefi 
olması ve vergi karnesi taşımasına taraftarsınız?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Ve iste
nildiğinde de ibraz etmek mükellefiyetini yerinde gö
rüyoruz efendim. 

Ayrıca bu konuda da önergemiz vardır Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Komisyon, Hükümetin bu görüşüne katılıyor mu 

efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Katlıyoruz. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, 1 nci madde üzerinde başka söz almak 

isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 
Tasarının 1 nci maddesine bir fıkra eklenmişti. 

Komisyon tarafından. Bu fıkranın değiştirilmesi 
hakkında Maliye Bakanımızın bir önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Hükümetimizce hazırlanarak Yüce Konseyinize 

sunulmuş bulunan 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısının, Plan Komisyonunda görü
şülmesi sırasında Gelir Vergisi Kanununun 2 nci 
maddesinin sonuna eklenen hükmün, aşağıdaki şekil
de değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

1. Kaya Erdem 
Maliye Bakanı 

Bu maddede sayılan kazanç ve iratları elde eden
ler, 35 nci maddede belirtilen esaslar çerçevesinde 
vergi karnesi almak ve istenildiğinde ibraz etmekle 
mükelleftirler. 

BAŞKAN — Efendim bu maddeyi verilen bu 
değişiklik önergesiyle birlikte oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde Komisyonun teklif ettiği şekliyle de
ğil, şimdi verilen önerge istikametinde değişmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
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Mükellefler ve Mevzu : 
Madde 6. — Türkiye'de yerleşmiş olmayan ger

çek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç 
, ve iratlar üzerinden vergilendirilirler. 

BAŞKAN — Okunan bu 2 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Bu madde üzerinde Sayın Komisyonun veya 
Sayın Hükümetin izahını gerektirecek bir husus Var 
mı efendim?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanun bundan evvel dar mükelleflerin mevduat 
faizlerini, menkul kıymet satışlarından doğan ka
zançlarını vergi dışı tutmuştu. 

Bu onlara, hakikaten, sağlanmış haksız bir ay
rıcalıktır; kaldırılması uygundur, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Okunan 2 nci madde üzerinde baş
ka söz almak isteyen olmadığına göre maddeyi oy
larınıza sunuyorum efendim : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Aynı Kanununun 7 nci maddesi

nin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile 3 numaralı 
bendinin (b) işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

1. Ticari Kazançlarda: Kazanç sahibinin Türki
ye'de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundur
ması ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler va
sıtasıyla sağlanması; 

b) Türkiye'de kâin müesseselerin idare meclisi 
başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurla
rına ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin 
Türkiye'de değerlendirilmesi; 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzeninde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
KaJbül etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 4. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
Vergiden Muaf Esnaf ': 
Madde 9. — Ticaret ve sanat erbabından aşağıda 

yazılı şekil ve suretle çalışan ve yıllık alış, satış veya 
hâsılat tutarları 48 nci maddede yazılı hadleriin ya
rısını aşmayanlar Gelir Vergisinden muaftır. 

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı 
ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende 
ticaret ile iştigal edenler (Halı, kilim, ba'tttaniye, men

sucat, trikotaj, saat, kıymetli madten ve madeni eşya
lar gibi değeri yüksek olan maddeleri perakende ola
rak satanlarla, giyilecek eşya, gıda ve her türlü bak
kaliye maddelerinin pazar taklibi suretiyle satışını mu
tat meslek haline getirenler hariç); 

2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğru
dan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, le
himci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircü'sü, 
kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, ödün 
ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar 
gibi küçük sanat er/babı; 

3. Köylerde geçidi olarak her türlü sanat işleri 
ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir işyeri 
açmak sureciyle yapanlardan 47 nci maddede yazılı 
şartları haiz .bulunanlar (51 nci madde şümullüne gi
renler bu muafiyetten faydalanamazlar); 

4. Ndhlr, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde top
lamı 50 rüsum tonilatoyu (50 rüsum tonilato daihiil) 
kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işle
tenler; hayvanla veya ıbir adet hayvan aralbası ile 
nakliyecilik yapanlar bu bentte yazılı öldüler, birlikte 
yaşıyan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında 
veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin 
veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara 
alınm'alk süratliyle tespit edilir.) 

5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan 
aralbası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 
nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret 
karşılığın'dia eşya Ve ihsan taşıyan çiftçiler. 

6. Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kul
lanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal 
ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, doku
ma mamulleri, öngü, dantel, her nevi nakış işlerini ve 
her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, 
fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksı
zın satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 numaralı 
'bentlerinde yazılı şartları haiz bulunanlar; 

7. Yukarık'i 1 - 6 numaralı bentlerde sözü edilen 
işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştayın muvafık 
mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan 
olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. 

Yukarıda 1 - 7 numaralı bentlerde sözü edilen iş
leri yapanlardan 48 nci maddede yazılı hadlerin 
(alış, satış tutarları ve hâsılat hadleri) iki katını aşan
lar gerçek usulde vergilendirilirler. 

Ticari, zirai veya mesleki kazancı d'oîayısı ile ger
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda 
Sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri-
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ne devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapanlar 
esnaf muaflığından faydalanamazlar. 

BAŞKAN — Hükümetin teklif ettiği 4 ncü mad
deyle, Komisyonun benimsediği 4 neü madde arasın
da fark var. Komisyon Sözcüsü arkadaşım bu farkı 
izah ederler m'i acalba? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetin getirdiği teklifte «giyilecek eşya ve 
gıda maddelerinin pazar takibi...» denmiş, Bu, kanunun 
asıl metninde «bakkalye maddeleri» olarak vardır. 
Yüksek malumları, bakkallar yasiniz gıda maddeleri 
satmazlar, diş macunundan jilete k'adar, bakkaliye 
malzemesi dediğimiz Çeşitli maddeleri satarlar. 

Bu madde Hükümetin, getirdiği şekilde kabul edi
lirse muafiyetin hudutları çok genişlemiş oluyor. Gı
da maddesi dışında (satılanların hepsi muaf oluyor. 
Binaenaleyh biz kanunun da ilk maddesinden yarar
lanarak buna «her türlü bakkaliye maddelerinin...» 
İbaresini ilave ettik. Bir unutma olduğunu tahmin 
ediyoruz, ilave ettik. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 

ediyoruz efendini, yerindedir. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe Plan Komisyonu Başkanı)' — Efendim, eğer 
lütfederseniz, 7 nci bentte «yukarıki» deniliyor, «yu
karıdaki» olması lazımdır. Bir imda hatası var. 

'BAŞKAN — Evet «'yukarıdaki» şeklinde düzel
telim onu. 

Başka var mı?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir de 4'ün so
nunda «50 rüsum tonilatoyu» yazılmış, sondaki «u» 
«a» olacak. 

BAŞKAN — «Tonilatoya kadar», tonilatoyu ka
dar» olmaz zaten, ma'tibaa hatası. 

4 neü madde hakkında söz almak isteyen üye var 
mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 10 ncu maddesinin 

son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Küçük çiftçi muaflığının tayini yönünden miras 

ortaklığı ve yarıcılık ortaklık sayılır. 
BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
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6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 11 nci maddesinin 

son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve madde
nin sonuna bîr fıkra eklenmiştir. 

Ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla gerçek 
usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan zirai faaliyette 
bulunanlar ile bir biçerdövere veya benzeri mahiyet-' 
teki bir motorlu araca veya 25 beygir gücünden faz
la bir yalhut toplam güçleri bu haddi aşan birden faz
la traktöre sahip olan çiftçiler küçük çiftçi muaflığın
dan faydalanamazlar. 

Küçük çiftçi muaflığının, bu Kanunun 94 ncü 
maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye 
şümulü yoktur. 

BAŞKAN — Bunda da Komisyonun metniyle 
Hükümet teklifi arasında fark var. Bu farkı Komis
yon Sözcüsü izah ederler mi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım; 
Hükümet teklifinde, birden fazla traktörü olanlar kü
çük çiftçi muaflığının dışında bırakılmışlar. Yüksek 
malumları, halen traktör 2,5 - 3 milyon liradır. Mali 
gücü bü ölçüye varan kimselerin küçük çiftçi muaflı
ğından İstifadelerini sakıncalı gördük. Ancak küçük, 
bahçe işlerinde kullanılan, hatta yandan idare edilen 
25 beygirlik traktörler var. Bunlar ucuz ve hakika
ten küçük çiftçilerin de kullanabileceği bir traktör 
olduğu için 25 beygir gücüne kadar bir traktörü bun
dan muaf tuttuk. Toplam güçleri bu haddi aşan bir-' 
den fazla traktör veya beyglir gücü bundan fazla olan 
tek traktör de muaflığın dışında kalsın diye düşündük. 

'BAŞKAN — Güzel. 
Hükümet?.. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Aynen 
iştirak ediyoruz, efendim, yerindedir. 

BAŞKAN —r 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarnııza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenljer... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
İMADDE 7. — Aynı Kanunun 12 nd maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 
Jİşlteıtaıe BüyüMüğü ölçüsü : 
Maıdide 12. f-1 Küçük çiftçi muaflığını tayin ba

kımından bir takvim yılı içinde nazara alınacak iş
letme büyüklüğü ölçüleri şunlardır. 

1 noi grup : Hububat ziraatUnde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 160ı dönüm; 

2 nd grup : Bakliyat, afyon, susam, 'keten, ken-
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âk ziraatinde ekili araizlnim yüzölçümü toplamı 75 
dönüm; 

3 meü grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 60 (dönüm; 

4 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazimin yüz
ölçümü toplamı 25 dönüm; 

5 nci (grup : Çeltik ziraaltinde ekili arazinin yüz
ölçümü toplamı 25 dünüm; 

6 ncı ıgruıp ; Pancar ziraatinde dküli arazinin yüz-
ölliçülmü (toplamı 3101 dönüm; 

7 nci grup .-Patates; soğan, sarımsak ziraatinde 
dkli arazimin yüzölçümü toplamı 20 dönüm; 

8 ndi grup : Çay ziraatinlde dk'ili arazinin yüzöl
çümü toplamı 15 dönüm (mahsul verebilecek hale gel-
m'eyıenlbr hariç);; 

9 ncu grup : Tütün ziraatinde dkili arazinin yüz
ölçümü toplamı 40 dönüm; 

10 ncu grup - Sebze ziraatinde âkili arazimin yüzöl
çümü toplaımı 30 dönüm; 

!ll nci grup : Sera ziraafin'de ekii arazinin yüz
ölçülmü toplamı 2 dönüm; 

112 nci grup : Kavuh ve karpuz ziraatinde ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı 25 dönüm; 

13 ncü grup : Meyve verdbiilecek hale gelmiş fın
dık ziraatinlde dkili ara'zimün yüzölçümü toplamı 50 
dlömüm; 

14 ndü grup : Meyve verdbilecek hale gelmiş bağ 
ve incir ziraatinde dkillli iaraziniin yüzölçümü toplamı 
50ı dönüm; 

15 indi grup : Meyve verdbilecek hale gelmiş am-
tep 'fıstığında 500 ağaç; 

il'6 ncı grup : Mey Ve verdbiHeceık hale gelmiş zey
tinliklerde 50101 ağaç; 

17 nci grup : Meyve verdbilecek halle gelmiş na
renciye 400 ağaÇ; 

18 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş el
im alda 4010ı ağaç ̂  

!19İ ncu grup : Diğer meyve ve ürün zira a timde 
dküli arazinim yüzölçümü toplamı 40 dönüm (Meyve 
ve ürün vereibilecek hale gdmeyenler ille palamut ha
riç);' i 

20 nci grup : Büyükbaş hayvan sayısı 40 adet 
(iş hayvanları ile iiki yaşından küçük, büyülkbaş hay
vanlar hariç);' 

21' ndi grup : Küçükbaş hayvan sayısı 2010 adet 
(bir yaşınldah küçülk, küçüikJbaş hayvanlar ile kümes 
h'ayvanları hariç) 5 

Bakanlar Kurlu, Zirai Kazançlar Merkez Komis
yonunum teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gördüğü 
bölgeler içim bir yıl uygulanmış olmak kaydıyla arazi 

ve ürün 'türlerine göre J% 25 oranını aşmamak üzere 
artırmak veya azaltmak suretiyle yeniden tesp'ite yet
kilidir, Bu şekilde tespit olunan ölçüler Resmi Ga
zetede yayımlandığı tarihi takip elden 'takvim yılı ba
şından itibaren ,yürürlüğe girer. 

Yulkarılda yaızıh ziraat gruplarınım birkaç tanesi
nin iÇİnte ıgiren zirai faaliyetlerin bir arada yapılma
sı halimde, en fazla gruba ait işletme büyüklükleri, 
bu (gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aş
madığı takdirde muaflık devam eder, 

Yukarıida zikredilen meyveli ve meyves'iz ağaçlar
da meyve ve ürün verdbiecek hale gelme durumu 
'başlangıcı Tarım ve Orman 'Bakanlığı illle Maliye 
Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

'BAŞKAN — Burada dla Komisyonun Hükümet 
Italsarısını değiştirişi var; dbğişiklikleri izah eder mi-
s'ih'iz?... . 

lEMEjKll AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkahı) — Sayım Başka
nım, Hükümet teklifimde 6 ncı grupta «Pancar, pa-
ıtaltes, soğan, sairm'isak ziraatinde...» dîye hk grupta 
gösterilmiştir. Doğrudan doğruya ilişkisi olmayan 
pancar; patates, soğan Ve sarlmısaik ile aynı ölçüler 
içime alınmıştır. Yüksek mlaluımllan, pancar, niteliği 
ve memüdkdt ekonomisine etkisi hakımından özlel 
'bir Önem taşır. Bu nedenle pancarı 6 ncı grupta tek 
başıma Ibıralkıp, ölçüsünü değiştirmek ve diğerlerini 
ayrı bir grup olarak 7 nci grupta sıralamak daha 
uygum gelmiştir bize, Burnum rtdtJicesi olarak da Hü
kümet tasarısındaki 20 grup, 21 grup olmuştur. 

Ayrıca, Hükümet tasarısındaki rakamlar, yine Mla-
%e Bakanlığımızdaki tdkhlk arkadaşların iştiraki ile 
ve Ziraat Bakanlığından da celbötltiğimiz arkadaşlar
la yeniden hesaplanmış, antiak 'bu hesaplamada da 
yine özelikle hayvancılık başta olmak üzere, tarım 
ürünlerinim de teşviki gerdktiği noktasından da ha-
rdket edilerek, rakamlar bir parça da ıbol tutulmak 
şartıyla - ama bazı rakamlarda Hükümet tasansımım 
altıma limmdk zaruretiyle - madde yeniden düzenlen-
mişltÜr. 

Arz edlerimı, 
'BAŞKAN — Bu değişikliklere Hükümet iştirak 

ed'İyor mu?... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — tştirak 

eldiyomuz Sayın Başkanını. 
İBAŞKAN — Peki. 
Yalnız 'bu maddenin son fıkrasında «Yukarıda 

zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve 
ürün verdbiılecek hale gelme durumu başlangıcı Ta-
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rıın ve Orman BaÜcaıoilığı üle Maliye Bakanlığımca 
müştereken tespit olunur» deniyor. Bunun Maliye 
Balkanlığı ile Ibir ilgisi var mı, yoksa yalnız Tanm 
Bakanlığına mı vermek doğru olur? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bu «skiden olanın aynısıdır, orada bir değişik
lik yaıpıünuyor, 

BAŞKAN — Arada bir anlaşmazlık çıkarsa Baş
bakan mı halledecek işi efendim?... 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çıkmı
yor efendilim. Bugüne kadar herhangi bir şey çık-
rrtadı. , 

İEIMEKIİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada tespit edlen dönümlerin diğer gelecek 
madldelerdelki Ibaızı rakamlarla da direkt ilişkileri 
vardlur, Bunu ancak Maliye Balkanlığı yapabilir. Ma
liye BaÖtianlığtuın rakamlarla ilişkisi vardır, Tanm 
BakanlığuTuızın da mevzu ifle ilişkisi vardır; bu ba
lkımdan ikisinin 'kalması uygundur. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
7 nci maddfe üzerinde söz almak isteyen üye var 

mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbuî edilmiştir. 
8 noi maddeyi okutuyorum: 
IMADDE 8. — Aynı Kanunun 13 ncü maddesi

nin ibirinoi fıkrası aşağıdakli şekilde değiştirilmiştir. 
Küçük çiftçi muaflığımdan faydalanabilmek için 

zirai malhsuMerin ıbir talklvîm yılı içindeki satış be
delleri tuttarının 250 000 lirayı geçmemesi şarttır. 

BAŞKjAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilimıiştlir., 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

.12 veya 13 ncü maddelerde yazılı hadleri aşan 
çiftçiler bu durumun meydana geldiği takvim yılı ba
şından itibaren küçük çiftçi mualflığını kaybederler. 

İBAŞKJAN — Burada da Hükümet tasarısı ile Ko-
misyonun teklifi arasında fark vardır; bunu izah eder 
misin'iz?.. 

EMEKLİ AMİRAL rfÜSNÜ KÜÇÜKİAJH<MET 
((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı), — Sayın Başka
nım, Hükümıet tasarısındaki 2 ncı fıkra mevcult kanun-
dakinin aynıdır; noktasına, vingülüne kadar hiçfoir de

ğişiklik yoktur. Biz tasarıda sehven yer aldığı kanaatin
deyiz. Tekerrür olmasın diye kaldırdık, 

BAŞKAN — Hükümetün bir diyeceği var mı efen
dim?. 

IMALİYE BAİKİANI KİAYA ERDEM — Hayır 
efendim., 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir, 

•10 ncu maddeyi okutuyorum!: 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 17 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmfiştir. 
Göçmen ve Mülteci 'Muaflığı: 
iMadde 17. — İskân Kanunu hükümlerine göre 

göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirüenlerıin, 
mezkûr Kanunda kazanç vergisi muaflığı için konu
lan kayıt, şart ve sürelerle bir takvimi yılı içinde elde 
ettikleri kazanç ve iratların 60 000 lirası Gelir Vergisin
den müstesnadır. 

Bu istisnanın menkul sermaye iradı üzerinden 
alınacak verginin tevkif yolu ile kesilen kısmına şü
mulü yoktur. 

BAŞKAN — Hükümet tasarısında «6 000 liralık 
had 60 000 liraya yükseltilmiştir.» denmiştir. Siz mad
deyi, kısa bir madde olduğundan, aynen yazdınız. 

Bu hususa Hükümetin bir diyeceği var mı efen
dim?. 

MALİYE BAİKİANI KAYA ERDEM — Yok 
eferidim, yerindedir. 

'BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen üye var mı?.. Yok.. 

ıMaddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kabul edtenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir, 

l'l nci maddeyi okutuyorum: 

»MADDE 11. — Aynı Kanunun mükerrer 17 nci 
maddesi kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — 1|1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Etmeyenler,. Kalbul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 12. — Aynı Kanunun 18 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Serbest IMeslek Kazançlarında : 
Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeforaş, res

sam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni mi
rasçılarının kitap, resim, heykel ve nota halindeki 
eserleri ile fakülte, akademi ve yükSeköfcullarca ya-
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yınlanan b'ilim'sel mahiyetteki makalelerini ve ilhltira 
beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mevcut hak
larını devir ve temlik etmek veya kiralamak sure
tiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 
100 000 lirası {Yabancı memleketlerde elde edilen hâ-
'sılaJtın ayrıca 400 000 lirası) Gelir Vergisinden müs
tesnadır. 

{Eserlerin neşir, temsil, icra Ve teşjhir gibi suret
lerle değerlen'dirillmesi istisnaya dahildir.) 

Yukarıda yazılı kazançların arizi olarak elde edil
mesi İstisna hülktaiünlün uygulanmasına engel teşkil 
e'tmez. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon bir 
değişiklik yapmış; Hükümet tasarısı ile arasında fark 
(Var, onu izah eder misiniz öf endim?. 

1 

EMIEKUÎ AMİRAL HÎÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısında telif haklarında yurt için
de kazanılanlar için 200 bin lira, yabancı memleket
lerde kazanılanlar için 400 bin liranın yengiden muaf 
olması Ihülkmü yer almaktaydı. Asıl kanunumuzda 
bu rakamlar 10 bin ve 40 bin lira îdi Burada yurt 
içirii 20 kat, yurt dışını 10 kat artırmak, bize vaktiy
le sağlaman denge bakımımdan ters gelmiştir. Bu ne
denle Iher ikisinin de 10 kat artması ve bunun sonu
cu olarak da yurt içinde elde edilen hâsılanın 100 
bin lirasının muaf tutulması1 rakamsal olarak daha 
uygun geldi., 

Arz ederim-
BAŞKAN — Gerçi bu, kitap yazmayı teşfvük ba-

kımınldan belki uygun düşmıeyebil'ir ama, eşitlik pren
sibi bakımından böyle düşünmüş Komisyon. Buna 
Hükümet ne der? 

MALÎYE BAKANI KİAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, TürkiyeM'e hakîkaten1 yazı en az yazılan 
şeydir. Kitap da öyle. Herhangi bir konuda bilgisini 
yazıya dökmeyen çok bilim adamımız var, yazması 
gereken kimseler var; fakat bunlar yazmıyorlar. Bu
nun teşviki çok mlülhim, Bu bakımdan, istisnayı 200 
bin lira olarak düşünimlüştlük. Hatta Bakanlar Kuru
lunda bu uzun uzun görüşüldü. Getirilen 200 bin li
ralık istisnanın, makale yazan, gazetelere yazı ya
zan kimselere teşmil edilmemesi şartıyla 200 bin lira 
olarak kalması, ki hatta çıkarılması jsteniMi; fakat 
200 bin lira üzerinde kaldı, 200 bin olmasının Türki
ye'nin geleceği yönünden faydalı mütalaa ediyoruz 
efendim; takdir Konseye aittir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde sayın üyeler-
"den söz almak isteyen var mı efendim? 

IBuyurun Orgeneral Saltık, 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
yılda 200 bin liralık bir telif kazancı, özellikle bu
günkü koşullar içerisinde ayda 10 bin lirayı biraz ge
çen bir miktar olur. Sayısı sınırlı olmakla beraber, 
yalnız kalemiyle geçimini sağlayan kişiler için za
ten bu, asgari geçTm seviyesi diye düşünülen ölçülye 
çok yatkın bir miktar olmaktadır. O bakımdan müm
künse 100 binin yukarısında bir rakamın tespiti, eğer 
Yüksek Heyet tasvip ederse 200 binin kabulünü ben 
de tensiplerine arz ederim. 

BAŞKAN — O halde, bu kısa bir teklif oldu
ğu için siözlü olarak yapılan bu teklifi oylayacağım. 
Tasarının 12 nci maddesindeki, yurt içinde yazılan 
eserlerde, Hükümet tasarısında olduğu gibi 200 000 
liranın muaf tutulması, yabancı memleketlerde elde 
edilen hâsılatın da 400 bin lirasının gelir vergisinden 
istisna edilmesi hakkındaki teklifi, yani 100 bin lira
nın 200 bin lira olarak değiştirilmesi suretiyle mad
deyi, oylarınıza sunuıyorum: Kabul edenler.. Btm©-> 
yenler.. Kabul edilmiştir. 

O halde, 12 nci madlde, 100 bin rakamı 200 bin 
olarak değiştirilerek kabul ddllrnıiş'tfir. 

13 ncü maddeyi okultuıyorumı:ı 
MADDE 13. — Aynı Kanununun 19 ncu mad

desi kaldırılmıştır. 
İBAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul eden

ler.. Btimeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
14 ncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 14. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi 

kaldırılmıştır. 
İBAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim? Yok-
Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul editaiştir, 
15 nci maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 15. — Aynı Kanunun 21 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
(Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir 

takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 120 000 li
rayı aşamayan gayri safi hâsılatın 40 000 lirası Ge
lir Vergisinden müstesnadır. Elde edilen gayri safi 
ihâsılatını 120 000 lirayı aşması halinde tamamı ver
giye tabi tutulur, 

BAŞKAN — 15 nci maddede de Komisyon Hü
kümet tasarısında değişiklik yapmıştır; Komisyonun 
bu konudaki izahatını rica ediyorum. 
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Buyurun., 
EMEKLİ AMİİRAOL HİÜİSNÜ KÜÇÜİKAHMET 

(Bliîtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Hülklümet tasarısında binaların mesken olarak 
kiraya verilmesinden sonra parantez içinde «Kiracı 
tarafımdan mesken olarak kullanılması şartıyla» diye 
(bir ibare vardır. Bu şartın yerine getirilmemesi ha
linde cezalandırılan biracı değil ev sahibidir. Bu du
rumda ev sahibinin devamlı kiracıyı kontrol gibi, 
hukuk devleti yapısı ve devlet adaletiyle bağdaşma
yan bir durum doğmaktadır. Bu nedenle parantez için
deki hükmü kaldırdık. 

Şimdiye kadar vergiden muaf olan kışlını 5 bin 
lira idi. bu 40 bin liraya çıktı ve gayrimenkul ser
maye iradı sahiplerine bir ikinci hak daha tanındı; 
eskiden 5 bini aştığı zaman tamamı vergiye talb] idi, 
simidi 2140 bin liraya kadar 40 bin lirası her halükâr
da muaf tutulacak. Yeni getirilen bu iki rakamın 
da gerektiğinden fazla bir hak sağladığı kanaatiy
le yarıya, yani 120 bin liraya indirdik. Yaptığımız 
değişiklik bundan ibarettir, arz ederim, 

(BAŞKAN ^- ıBu konu hakkında Hükümetin dü
şüncesi nedir efendim,? 

ıMAUtYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz 
edeyim Sayın Başkanımu 

Türkiyelde özellikle büyük kentlerde kbnut büyük 
bir problem. Bunu teşvik edilmiesi lazım gelen ko
nu olarak görüyoruz ve dolaylısıyla bu rakamın, 
kiraya verildiği zaman ilgiliye vergi yönünden bir
takım aıvanitajlar sağlanmasında yarar olacağı ka
naatini taşıyoruz, özellikle Konseyce kabul edilen ve 
kanunlaşan Emlak Vergisiyleki, eskiden bu gelirler
de Ödeyeceği vergiden ödediği Emlâk Vergisini mah
sup etime imkânı vardı, biz bunu kaldırdık, masraf 
yazılalbilmıe imkânını getirdik. Dolayısıyla her ne 
kadar nispetler biraz düşmüş gibi görünüyor ise-
de, eskiden birleştirme yapmayan bir kimse bu ver
giyi mahSsup eîm'ek suretiyle daha az vergi öder
ken, ş'imldi burada bunlar için vergiden mahsup 
durumu kalktı. Her ne kadar % 20 olarak götürü 
indirime hakkını % 25'e çıkardık ise de, bu, bunu, 
tabii karşılamıyor., 

Ben, tabii, hadiseyi bu açıdan değil de, Türkiye' 
de konut yapımının teşvik edilmesi lazım geldiği yö
nlünden ele allıyorum ve bunun için burada gayri
menkul yapımını, konut yapımını teşvik bakımın
dan vergimin bir kısım da olsa az alınmasını sağla
ması yönümden rakamın 240 bin olmasında yarar 
olacağı kanaatindeyim. 

IBAŞKİAİN — Komilsyon, kiraların ucuz tutul
ması için bunu 120 bin liraya indirdi zannediyo
rum. Çünkü, eğer 240 bin lirasını muaf tutarsak, o 
zaman evin aylığı 20 bin liraya gelir., Halbuki Ko
misyon, zannediyorum 10 bin lirayı esas tutmuş 
ve buna göre 40 bin lirasının muaf olabilmesi için 
evini ucuza vermesi gerekecektir. 120 bin laraya ka
dar verebi'lirse 40 bin lirasını düşecektir. Halbuki 
Hükümetim teklif ettiği gibi 240 bin lira olursa, 20 
bin liraya kadar da verse yine vergi muafiyetinden 
İstifade edecektir. Bu belki fazla kazanç dolayısıy
la ev yapımım teşvik eder, ama kiracıları da çok te
dirgin eder. O bakımdan ben de Komisyonun teklif 
etJtlği bu 120 bin lirayı daha uygun görüyorum; 
ucuza versin evini diye. 

'MALÎYE BAİKİAINI KAYA ERDEM — Doğ-
ırudur, Yalnız Türkiye^de konut yapılmadığı müd
detçe, ne kadar vergi yönünde ağırlaştırıcı hükümler 
de koysak konut fiyatları aşırı şekilde yükselebilir. 
Bunun en teşvik edici unsuru bol miktarda konut 
yapmaktır. 

(BAŞKAN — O ayrı, tabii. 
IMlALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu 

ne de ofea arizi kalacaktır, tabii takdir Konseye 
aittir. Bunda herhangi bir ısrarımız gayet tabii ola
maz.! 

IBAjŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, bu 15 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen başka üye var mı?. 
İBuyurun efendim, Orgeneral Şahİnkaya. 
ORGENERAL TAHSİN ŞAHİINIKAYA — Ko

mutanım, müsaade ederseniz bir noktaya temas et
mek istiyorum. 

(Biraz evvel kitap ve eserle alakalı olarak mua
fiyet haddini yükselttik. O konu aynı zamanda bir 
kişinin, kendi uğraşısı Şimdi bazı kişiler var ki, 
evini kiraya veriyor, kirasından geçinmeye çalışıyor. 
Şimdi bu miktar 120 bin lira olursa aylık 10 bin li
raya ev şimdi pek az; normal, sobalı evlerin 10 
bin lira falan aylığı. Bu bakımdan, 40 bin liralık 
muafiyeten istifade edilecek miktarın 120 binden 
daha yukarıda olması uygun olur. Buna 240 bin de
ğil de efiemdim, mesela 160-180 bin desek, burnum 
içinde duran, bundan geçimini sağlayan kişilere de 
hiç olmazsa vergisinden biraz, bir nispette muaf ol
sa efendim. 

iBAŞKAN — Doğru söylüyorsunuz da, yalnız 
bir evi kiraya vererek maişetini temin eden pek 
ender ef eridim, pek enderdir., 
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ORlGENERAlL TAlHjSİ'N ŞAjHtNlKAYA — Ba
zı dul kaldınlar var, bazı kişiler var efenıdte, k'm> 
sesiiz falan. 

IBAŞİK|AN — O da 10 bin liraya kadar versin. 
ıBuigiün için 10 bin lira çoktur bile. Yani, ben 10 bin 
lira kirayı dahi çök bulurum. Bugün eğer bir kira 
kanununun çıkması gerekse, en yüksek kiranın, 10 
bin lira olması lazım. Maalesef, bugün kiralar ast
ronomik bir şekilde yüükselmiişlt'ir. Binaenaleyh, ver
giden düşebilmesi için 40 bin lirayı, yine 1120 bin
de, bırakalıfn miktarı; 240 bin lira çoktur. 20 bin 
liraya kadar muaf tutmak ev sahiplerini korumak 
'demektir; kiracıları değil, ev sahiplerini koruyan 
bir madde olur. Halbuki bizim gayemiz evi olma
yanları kbrumaktlır. O bakımidan 120 bin lira bana 
da uygun geliyor.? 

ORGENERAL TAHJSİN ŞAHİKAYA — Ben 
'de aynı fikir'deyim, haddizatında da, tabii 100 (bini 
200 bine çıkarımca.., 

IBAŞKAN — Ama, kitap yazmayı teşvik için 
yaptık onu. 

ORİGİENIERAL TAHİSİN ŞAHitNKAYA — Ben 
•de, binaları yapmada teşıvik unsuru olsun diye dü
şünüyorum. 240 değil de, aşağı da yapabiliriz, ama 
120 bin lira, aylık 10 bin lira bana biraz az gibi 
görümdü eifenldim. 

Arz eiderirn. 
'BAŞKAN — Ben bir hususu, öğrenmek istiyo

rum: Eğer birkaç evi varsa ne olacak? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDOM — Yekû

nu, toplamı. 
BAŞKİAN — Efertdim, 15 nci madde üzerinlde 

baişlka söz almak isteyen olmadığına göre maJddeyi 
Komisyonun bu izah ettiği şekliyle oylarınıza sunu
yorum, yani 120 bin lira üzerin'den oylarınıza su
nuyorum:: Kabul ddenler.. Etmeyenler.. Kabul edil-
miişitir efen'dim., 

16 ncı malddeyi okuyunuz.-
MADDE 16. — Aynı Kanunun 22 nci ma'd'desi 

aşağıdaki şekil'de değiıştirilimiştir-
Menkul Sermaye İratlarında : 
Maiddie 22. — Özel kanunlarla veya Devletin 

kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktertiği mu
kavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş olan 
menkul kıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri 
ile döviz ifceMdiat hesapları için Ödenen faizler Ge
lir Vergisinden müstosna'dır. 

IBAŞKAN — Komisyon Hükümet Tasarısında yi
ne bir değişiklik yapmış 16 ncı maddede, bu değişik
liği izah eder mi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, istedik ki, Gelir Vergisi Kanununda çok büyük 
bir değişiklik yapıyoruz; bazı haklı veya haksız, halk 

"dilinde, basında sakız olmuş, kötüye yorumlanmış de
yimlerden bunu koruyalım. Bu nedenle DÇM, yani 
dövize çevrilebilir mevduatı bu Yasanın kapsamından 
çıkardık. 

BAŞKAN — Evet. 
'Hükümet bu değişikliğe ne der efendim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — iştirak 
ediyoruz efendim. 

'BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Buyurun. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Bir deyim var efendim, izin verirseniz onu arz 
edeyim. 

Maddede, «özel kanunlarla veya Devletin kanun
ların verdiği yetkiye dayanarak...» denilmiş. Bunun 
eski deyimi «Devletle aktedilmiş mukavelelerle» dir. 
Acaba orada bir kavram farklılığı mı var efendim?. 
«Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak.» Tak
dir buyurursunuz ki, böyle olabilir zaten. 

IBAŞKAN — Evet. Tasarıda, «özel kanunlar ve
ya devletle aktedilmiş mukaveleler», burada ise, «özel 
kanunlarla veya devletin kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak akdettiği mukavelelerle» deniyor. 

'Bu farklılığı, Komisyon izah eder mi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Devletin mutlaka buna benzer akitleri bir ka
nuna dayanarak yapması gereğini noktalamak istedik. 
Yalnız, metinde «Devletin» kelimesinden sonra vir
gül atlanmıştır. «Devletin, kanunların verdiği yetkiye 
istinaden» şeklinde olması gerekir. 

'BAŞKAN — Evet, .«Devletin kanunların» biçim-
siz oluyor, orada bir virgül olması gerek. 

EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Devletin» de
dikten sonra bir virgül olacak. 

IBAŞKAN — Zaten, o kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak akdettiği mukaveleler vardır. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, bu zaruri bir tabirdir, hukuk dev
letidir, devlet akdeder. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
şimdi Hükümetin getirdiği metni bir daha okuyorum : • 
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«Devletle akdedilmiş mukavelelerle» şeklinde bir mad
deyi kanunlaştırdığımız zaman, Devletin mukavele 
akdetmesini bu kanunla da yetkili hale getirmiş olur; 
ama devlet, yine biraz evvel değindiğimiz gibi, ka
nunla verilen haklara bağlı kalarak zaten mukaveleler 
akdeder. Onun için bu deyimi bu şekilde ifade etmeyi 
daha rahat buldu Komisyon : «Devletle akdedilmiş 
mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş olan...» 

Devletle akdedilmiş mukavelelerle vergiden istis
na edilmiş olması için bunun bir kanuna dayanarak 
olması lazım, ayrıca bir kararname ile olmaması la
zım diye düşünüldü. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yalnız «Devletin» den sonra bir virgül konacak 
efendim oraya, onu unutmayalım. 

17 noi maddeyi okutuyorum : 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretlerde : 
Madde 23. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergi

sinden istisna edilmiştir. 
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre bele

diye içi nüfusu 5 000'i aşmayan yerlerde faaliyet gös
teren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal 
eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri, 

2. Gelir Vergisinden muaf veya götürü gider 
usulünde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil 
çalışan işçilerin ücretleri (Bekçi ve çoban ücretleri da
hil); 

3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan maden
lerde cevher istihsali ve bununla ilgili diğer bütün iş
lerde çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları 
zamanlara ait ücretleri; 

4. Ticari ve sınai kazançları vergiden muaf bu
lunanların bu işlerde çalıştırılan hizmet erbabının üc
retleri; 

5. Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, 
imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesin
den ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bek
çilerinin ücretleri; 

6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fert
ler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve 
ticaret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçili
ği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel 
hizmetlerde çalıştırılanlardır. Mürebbiyelere ödenen 
ücretler istisna kapsamına dahil değildir); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, 
ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde ça
lışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkün
lere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatın
da bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaat
ler (Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve ayın 
olarak yapılan ödemeler vergiye tabi tutulur); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrika
larda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barın
dırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut 
tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyu
nun temini suretiyle sağlanan menfaatler; 

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gi
dip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tara
fından yapılan taşıma giderleri; 

11. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz bulu
nan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, ma
luliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzelkişiliği haiz muh
telif emekli sandıkları tarafından ödenen aylıklar top
lamı; hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı olan Devlet 
memurlarına ödenen miktar'dan fazla ise, aradaki fark 
ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve 

özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil.); 
12. 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu 

hükümlerine tabi çırakların asgari ücreti aşmayan üc
retleri. 

IBAŞKAN — 17 nci maddede de Hükümet tasa
rısıyla Komisyon teklifi arasında fark vardır, Ko
misyon Sözcüsünün bu farkları izah etmesini rica ede
ceğim. 

IBuyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hükümetimi
zin getirdiği tasarının 2 nci maddesinde, şoför ve ma
kinist ücretleri de, vergiden muaf olan veya götürü 
gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin yanında çalışan 
şoför ve makinistlerin ücretleri vergiden muaf tutul
muştur. 

Yüksek malumları, artık Türkiye'de bu iki sınıf 
da iyi kazanan sınıflardır. Bu bakımdan bunları mua
fiyetin dışına çıkartmayı uygun bulduk. 

3 ncü maddede, yeraltında çalışan işçilerin ücret
lerini özellikle vurgulamak için oraya bir «münha
sıran» kelimesi ilave ettik, «münhasıran yeraltında ça

lışan»! dedik. 
6 ncı maddede Sayın Başkanım, Türkiye'de artık 

uşaklık bir sınıf değildir, bir aşağılayıcı tabirdir, va
tandaşlar hakkında böyle bir deyimi uygun bulma
dık. 

— 421 — 



M. G. Konseyi B : 24 17 . 12 . 1980 O : 1 

Diğer taraftan, mürebbiyelik de iyi kazanç geti- I 
ren bir meslektir, onu da muafiyet hükümlerinin dı
şına çıkardık. I 

Değişikliğimiz bundan ibarettir. I 
BAŞKAN — Buna Hükümet ne der efendim? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 

ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu 17 nci madde üzerinde 

söz almak isteyen var mı?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Efen
dim, şurada bir husus var, acaba ben mi yanlış anlı
yorum. I 

IBAŞKAN — Buyurun. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 6 ncı fık

rada, «Hizmetçilerin ücretleri» deniliyor, kerre için 
de sayılıyor, sonda «mürebbiyelere ödenen ücretler 
istisna kapsamına dahil değildir» deniliyor. Acaba, 
mürebbiyelere ait o kısma kadar mıdır, kerre, yoksa 
tamamı kerre içinde midir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Mürebbiyeler» 
diye başlayan kısımda parantez yok efendim. 

ORGENERAL NURETTfN ERSİN — Acaba 
olsa daha mı iyi olur? I 

'BAŞKAN — Zaten sayılmamış. Yani onu yazma-
sak da olur ama, belki mürebbiyeleri de buraya ko
yabilirler. Tereddüdü bertaraf etmek için, «mürebbi-
yeler buna dahil değildir» diye vurguladınız zanne
diyorum. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — O, aca
ba, ayrı bir kerre içine mi alınsa diye düşünüyorum. 

'BAŞKAN — Yani diyor ki Ersin; «çalıştırılanlar
dır» deyip kapayalım kerreyi, bir kerre daha açalım, 
«mürebbiyelere ödenen ücretler istisna kapsamına da
hil değildir» diyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Uygundur Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Evet, daha anlamlı olur. 
O halde, 6 ncı fıkrada, «özel hizmetlerde çalıştı- I 

rılanlardır» dan sonra kerre kapanacak, bir kerre da- I 
ha açılacak «mürebbiyelere ödenen ücretler istisna 
kapsamına dahil değildir» denilecek gene kapanacak 
kerre. İki tane kerre oluyor. Bu şekilde bir düzeltme 
teklif ediliyor ki, doğrudur, yanlış anlamayı önler. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok
tur. 
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O halde 17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gi'der Karşılıklarında : 
Madde 24. — Gider karşılığı olarak yapılan aşa

ğıda yazılı ödemeler de Gelir Vergisinden istisna edü-
miştir. 

1. Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yapılan 
ödemeler; 

2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan mües
seseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile 
denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına 
(Harcırah Kanununa tabi olsun olmasın her türlü söz
leşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin 
tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık veri
len gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesinde
ki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla 
ise veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek had
dini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutu
lur. Fiili yemek ve yatmak giderleri karşılığı yapılan 
ödemeler de mukayesede esas alınacak gündeliğin 
tespitinde nazara alınır.); 

3. Kazai veya idari kararlara dayanılarak tanık
lara verilen ücretler; 

4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 
ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ - Kur 
emeklilerine avans olarak ödenenler dahil); 

!5. Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara 
özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları; 

BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

Buyurun efendim, Hükümet Temsilcisi. 
TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, iki küçük husus var : 
«Madde 24 : «Gider karşılığı olarak yapılan aşa

ğıda yazılı ödemelerde..» denilmiş. İzin verirseniz 
«de» yi kaldıralım «... ödemeler Gelir Vergisinden is
tisna edilmiştir» şeklinde devam etsin. 

BAŞKAN — Sanki ondan evvel bir şey varmış 
anlamını veriyor. Yani, «Madde 24. — Gider karşı
lığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler Gelir Ver
gisinden istisna edilmiştir.» şeklinde olacak. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— iBir de, 5 nci fıkranın en sonunun, nokta ile bit
mesi gerekir, madde bitiyor orada. 

BAŞKAN — Madde bitiyor, doğrudur, noktalı 
virgül konmuş, nokta olması lazım. 
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O halde, 18 nci madde üzerinde başka söz almak 
isteyen olmadığına göre, maddeyi «ödemeler de» de
ğil, «ödemeler» şeklinde, «de»yi silerek ve 5 nci fık
ranın sonuna da «nokta» koymak suretiyle düzeltil
miş olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Aynı Kanunun 25 nci maddesi

nin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz olan 

emekli sandıklarınca kendilerine zat aylığı bağlanan
lara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gere
ğince verilen emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiye
leri veya iade olunan mevduatı ve sürelerini doldur
mamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan öde
nen tazminatlar (Kamu idare ve müesseseleri ile ka
nunla kurulan sosyal güvenlik kurumları dışında ka
lan tüzelkişiliği haiz emekli sandıkları tarafından öde
nen tazminat ve yardımlar, hizmet süresi ve aylık se
viyesi aynı olan Devlet memurlarına verilen miktar
dan fazla ise, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi 
tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif emekli sandık
larından, gerek aynı emekli • sandığından muhtelif za
manlarda alınan ikramiye ve tazminatlar topluca dik
kate alınır.) 

iBAŞKA'N — Okunan 19 ncu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 20. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesi

nin 2, 3 ve 4 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

2. Subay, astsubay, erbaş ve erlere ve Ordu hiz
metinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi 
'hizmetleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelik
ler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya, 
kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müessese
lerde uçuk maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hiz
metleri, denizaltına dalış yapan dalgıçlara dalış hiz
metleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; 

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara 
ödenen ödül ve ikramiyeler; 

4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen 
ücretler. 

BAŞKAN — 20 nci maddede de, Komisyonun 
bir değişikliği var, bunu izah öder misliniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısı; «Subay, astsubay ve erlere 

(kıta onbaşısı ve çavuşlar dahil)» diye devam etmek
tedir. Yüksek malumları, kıta onbaşısı ve çavuşun 
askerlikte karşılığı vardır, «Erbaş ve erlere»! diye. 
Onu yazdık ve parantez içindeki ibareyi çıkardık. 

BAŞKAN — Tamam. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir diğer hu
sus da, Uçuş ve dalış tazminatı kanunları vardır. O 
kanunlara yapılan atıfta bütün ödemeler sayılmıştı, 
asıl kanun şümulüne giren «tazminatlar», deyimi 
konmamıştı metne, onu ilave ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Var mı bir diyeceğiniz?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral' Sal
tık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Dikkatten kaç
mıştır, müsaade ederseniz efendim, bir de, son satı
rında; «... denizaltına dalış yapan dalgıçlara...»| diye 
yazılmış; halbuki, Komisyondaki çalışmamızda, 
«Dalış yapanlara», olarak düzelecekti. Şimdi dalgıç
tan gayri, balıkadam da vardır. O nedenle, «dalgıç
lar»! kelimesi çıkacak, «Denizaltına dalış yapanlara 
dalış hizmetleri dolayısıyla...», diye düzelecek idi. 
«Dalgıç» kelimesi çizilecek, «dalış yapanlara» deni
lecek. 

BAŞKAN — «Dalış yapanlara»|. 
Doğrudur, kurbağaadam da vardır. 
Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok

tur. 
O halde 20 nci maddenin ikinci fıkrasının son 

satırındaki «denizaltına dalış yapanlara dalış hiz
metleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödeme
ler»! şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — Aynı Kanunun ikinci kısım ye
dinci bölümünün başlığı <<indirimler»ı olarak, 31 nci 
maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İndirimler 
İndirim Hadleri : 
Madde 31. — Tam mükellefiyete tabi gerçek ki

şiler aşağıda yazılı indirimlerden yararlanırlar. 
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1. Genei indirim : Mükelleflerin günde (20), ay
da (600), yılda (7 2OC0 lirayı aşmayan gelirleri ver
giye tabi tutulmaz. Mükellef evli ise, bu miktara eş 
için günde (15), ayda (45Q), yılda (5 400) lira, ço
cukların her biri için günde (5), ayda (150), yılda 
(1 800) lira ilave edilir. 

2t Özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendi
rilmesinde günde (150, ayda (4 500,), yılda (54 000) 
lira ayrıca indirilir. (Karı - kocanın ücretli olarak ça
lışması halinde genel indirimden istifade etmeyen 
eşin gerçek ücretinden yapılacak özel indirim günde 
(75), ayda (2 250), yılda (27 000) liradır). 

3. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgari 
% 7Q"ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hiz
met erbabı ise ikinci derece sakat sayılır ve aşağıda 
belirtilen sakatlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi aile reisi için tespit edilen özel 
indirim tutarının; 

— Birinci derece sakatlar için bir buçuk katı, 
— İkinci derece sakatlar için yarısıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirim

ler, genel ve özel indirim toplamına eklenerek hiz
met erbabının ücretinden indirilir. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya 
ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Sosyal Yar
dım ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda 
müştereken hazırlanacak biir yönetmelik ile tespit edi
lir. 

BAŞKAN — Komisyonun metniyle Hükümetin 
teklifi arasında fark var. Komisyonun bu farkı izah 
etmesini rica ediyorum. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- j 
nım, sakatlık indirimiyle ilgili olan kısmı yeniden 
yazdık, kanımızca daha anlaşılır bir şekle soktuk, i 
Sakatlık indiriminde başlangıç hakkı, çalışma gücü- | 
nün % 50'sini kaybetme şartını ;% 40'a indirdik. | 
Oranlan aynı bıraktık. Ancak, orada «1% 150'si, 
% 50'si», gibi olan tabirleri «birbuçuk katı, yarısı^ 
olarak düzelttik. 

Maddenin sonunda, sakatlığın tespiti hususunda 
Maliye Bakanlığına verilen yetkiyi, ilgisi nedeniyle 
3 bakanlığa müştereken verdik. 

Yaptığımız değişiklikler bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Komisyonun bu indirimleri© ilgili 

bir görüşü vardı, geçici maddeyle mi koyduk onları? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- j 
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nım, geçici 15 nci madde ile; «Gelir Vergisi Kanu
nunu bu kanunla değiştiren 31 nci maddesinde hiz
met erbabı için öngörülmüş bulunan özel indirim ve 
sakatlık indirimi 1.1.1983 tarihinden itibaren Gelir 
Vergisi mükelleflerinin tamamı için uygulanır»| diye 
bir geçici maddeyle düzeltmeyi daha yararlı gördük. 
Bu madde değişecekti Sayın Başkanım; çünkü özel 
indirim tabiri çok yerde geçiyordu. 

BAŞKAN — Hükümetin bu konuda diyeceği bir 
şey var mı efendim? 

MALİYE BAKANİ KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, iştirak ediyoruz. ' 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. 

Orgeneral Haydar Saltık, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Görüşmelerimiz
de Türkiye'de çocuk sayısını normal olarak 3'te, tut
ma fikri hâkim olmuştu, zuhulen o kısmı atlamışız. 
Çocukların 3'ü için her birine günde 5, ayda 150ı di
yecektik veya çocukların her biri için, 3 çocuğa ka
dar günde 5, ayda 150 diyecektik efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, eski kanunda da «medeni hal esası», diye bir 
32 nci madde vardır. Orada çocuk sayısı 5'dir diye 
yazılıydı, onu da 3'e indirdik. Bu madde, zaten ona 
bağlı olarak uygulanacak ve bugüne kadar da böy
le uygulanmıştır. Yani, artık 5 çocuk için değil, 3 
çocuk için. uygulanacak. 

BAŞKAN — Başka söz alma kisteyen var mı 
efendim?.. 

Oramiral Nejat Tümer, buyurun efendim. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bu
rada genel indirimle özel indirim arasında, çocuklar 
bakımından fark var. Çocukları burada genel indi
rime tabi tutuyoruz, özel indirimde yok. 

Bunun manası, genel indirim bir kere yapılacak, 
ondan sonra ilave olarak ayrıca bu özel indirim ila
ve edilerek vergi dışı bırakılacak, öyle midir? Yok
sa çocuklar için hiç düşünülmemiş midir? 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, bir kişinin medeni haline göre, evli ve 3 ço
cuğu için (çocuklarına göre) genel indirim bütün 
mükelleflere uygulanan bir indirimdir. Bugüne ka
dar da hep öyledir. Yani, tüccara da uygulanır, çift
çiye de uygulanır, ücretliye de uygulanır. Özel indi
rimin özelliği, bugüne kadar yalnız ücretlilere uygu-
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lanmasıdır; ama 1.1.1983'den sonra (Yüksek Kon
sey geçici maddeyi kabul buyurursa) bütün mükel
leflere o da uygulanacaktır. Genelle özelin farkı bu
dur. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

21 nci maddeyi oylarınızla sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 22. — Aynı Kanunun 32 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Medeni Hal Esası : 
Madde 32. — 31 nci maddede yazılı genel indi

rim hadlerinin tayininde mükellefin, gelirin elde edil
diği takvim yılı başındaki medeni hali ve aile duru
mu esastır. 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda mü
kellef lehine husule gelen değişiklikler ayrıca nazara 
alınır. 

Genel indirimin uyguılanmasiında her ne suretle 
olursa olsun, evlilik bağı kalkmış olanların gelirleri
ne, ilk çocuk için eşe, diğer çocukların herbiri için 
31 nci maddede yazılı çocuklara ait indirim miktar
ları uygulanır. 

31 nci madde ile bu madde gereğince hesaplana
cak genel indirim 3 çocuklu evli mükelleflere ait in
dirim miktarlarını geçemez. 

«BAŞKAN — 22 ncü madde de Hükümet tasa
rısıyla falıiklf, Komisyon Sözcüsü bunun hakkında 
ne der efendiim?... 

(BMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - PJaln Kondisyonu Balkanı) — Sayın Başka
nım, fark sadece 5 çocuğu 3'e indirmekten ibaret
tir. Ancak, bunu Ibir mtüddCesep hak olarak geçici 
maddede koymadık, 3 çocuk 'yeter dedik. Bu ücret 
artıışıridan 'istifade olarak, en iyi ayarlanacağı zaman
dır. 

IBAŞKAN — Nüfus planlaması takımından... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Hain Komisyonu Başkanı) - Evet efendim. 
IBA3KAN — Evet, iba^ea çare yok; ibirçok ted-

bîrler getirmeliyiz M, nüfus asıltısını biraz frenleye-
iıibn. 

'212 nci madde üzerinde ba^ka söz almak isteyen 
var mı efendim?...: YoMtur, 

(Maddeyi oylarmuza suinuyoruım: Kalbul edenler... 
Eftmeyenter... Kabul edilmiştir. 

23 ncü maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 23. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yukarıdaki maddelerde sözü edilen çocuk talbini, 
mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından 
bakılan (nafaka verilmek surettiyle bakılanlar dahil) 
18 yaşını veya (tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 
evlaltüan (evlat edimîlenier ite ana ve balbalını kaybet-
Ibiiş torunlardan mükellefle ibirlktte otturan ve gelir 
yengisine talbi 'bulunmaıyaınlar dahil) ifade eâtr. 

İBAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?... Yoktur., 

(Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Bitmeyenler.,. Kalbul edimİştir,, 

24 ncü maddeyi okutuyorum: 
(MADDE 24. — Aynı Kanunun 34 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 
Aile Gelirinde İndirim ı 
Madde 34. — AilBe reisi beyaniarında indirim, be

yan edilen ıgelire uygulanır. 
Aile resi' tarafından kbnldİBİnin, eşlinin veya ço

cuklarının geliri dbîayısıyla 'beyanname verilmesıine 
mahal ollmaldığı hallerde indirim vergiye tabi geliri 
Varsa aile reisinin Ibu gelirine, atöe relisinin geliri yok
sa, eşine afilt gelire, eşinin de geliri mevcut değilse 
çocuklarının herhangi birine ali't gelire uygulanır. 

Aiile reisinin, eşinin Ve çocukların beyanname ve
rilmesi gerekmeyen gelirleri ücretlten ibarelt ise, bu ge-
diiriln her birine alyrıca 311 nci maddedeki esaslar dai
resinde özel indiMim ve sakaldık indirimi uygulanır. 

İndirimin bu fıkra hükmüne göre eş veya çocuk-
üalra ailt gelire üygu'Ianmalsı halimde de indirim mik
tarı aile reisinin durumuna göre tayın olunur. 

(HAŞKÎAN — 24 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen Var mı efendim?... Yoktur, 

12(4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Bitmeyenler... Kalbul edilmiştir efendim. 

125 nci maddeyi okuyunuz. 

«MADDE 25. — Aynı Kanunun 35 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ıVbrgi Karnesi Elsası : 
ıMadkte 35. — A) (tridİ'rimden faydalanmak iste

yenler Vergi Usul Kalnunu esaslarına göre vergi kar
nesi almak zorundadırlar. Verigi Usul Kanunu ile 
karne almaktan muaf tutulmuş olanlardan karne 
aranmaz. 

B) iBu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ka
zanç ve iralüan elde edenler (İstisna veya muafiyet
lerden faydalananlar dalhil) işyerlerinin bağlı olduğu, 
işyerleri bulunmayanlar ikametgâhlarının bağlı oldu
ğu vergi daiıresinden k'ame almak ve Gelir Vergisi 
yönünden durumlarını ve bu durumda meydana ge-
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iten değişikikleri kamelıerine yaizdırmalk zorundadır
lar, 

Bu 'bentte yazılı verigi karnesinin 'ihtiva edeceği 
hususlar ve kaırme almaya ilişkin şekil ve esaslar Ma
liye Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelik
le belirlenir. Yönetmelik esaslarına uymayanlar hak
kımda Vergi Usul Kanununa ek «Usulsüzlük cezala
rına ait cetvel» in mükellef grupları sütununun 6 ncı 
sırasında yazılı birinci derece usulsüzlük cezası uy
gulanır. 

iBAŞKAN — 25 inci madde üzerinde Komıisıyomumı 
izahatım rica ediyorum efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın: Başka-
nım, bu tamamen Komisyonıuımıuz taraflından yeni
den konmuş, Hükümet taisansıMda yer ,almaıyan blir 
husustur. Gerekçesıimti, 2 ncii maddeye koyduğumuz; 
herlkesıe, vergi mükellefi 'olan herkese... 

İBAŞKAN — 1 neti maddeye koyduğunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plam Komiisyomu Başkanı) — Afedersıimüz, 
bu kanunun 1 ndi ırnaddesıimdie, asıl kanunun 2 mci 
mıaddeslinde yaptığımız ilavede, izaiha çalıştığımiı ıgiıbi; 
herkestim, her vergi mlükellefiinıiln' blir karne alması 
lazım; bunun şeklini düzenlemek iiçim koyduğumuz 
yenıi bir maddedir. 

BAŞKAN — Bu madde haikkıtnda Hükümettim 
diyeceği var mı efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, iştirak edliyonuz, 

•BAŞKAN — 25 ineli madde üzerimde söz almak 
fiisiteyen var mı efemıdiim? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Benlim var 
efendlim, 

BAŞKAN — Buyurum efendim. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim bi

ninci paragrafın som cümlesi; «Vergi Usul Kanunu 
ile karne almaktan muaf tutulmuş olanlardan karne 
aranmaz» diyor. 
Bu, amafikriımiize biraz aykırı düşecek bir ortamı 

yanartıablilir. Çünlkü, her ısorulaniım mutlaka kam© ıgös-
termesli mecburi idi. Halbuki, birçok insanlar, şim
di kanunun bu maddesiinden istifade ederek; «iBen, 
Vergi Usul Kanumuına göre karine taşımayanlarda
nım» der vıe kıarneslM gemıelltttkle taşımaz. Bu Ibakım-' 
dam, ıbu fıkra kaldırılsa.. Zaten Verigi Usul Kanunum
da taşımayacaklara ayrı bir »istem muhakkak ttoı-
macak ve onlara «şu kanum gereğince vierigidıeın mu
aftır» denilecek; ama yine kamesıin)i celbinde buknı1-
durması daha uygun olmaz mı? 

'BAŞKAN — Evet efendim, Kıoimıiısyiom mıe (diye
cek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütça - Plaın Komiisyonu iBaşkamı) — Sayın Başka
nım, Verigi Usul Kanununda bu muafiyet, ısadece 
devfetten maaş allan ücretlıilere ait bir muafiyettir. 
Bunlar yüksek malumumuz, Iher tarafı kıaırtlıaıHıa, kar
nelerle dolu olan kimsielierdir; ayrıca bir de vergli kar
nesi taşımalarımla ıgerek görmedik. Sadece onları kap
sar efendim. 

BAŞKAN — Hükümıetiimıiz bu konuda me der 
efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
biz aynen iiştirak ediyoruz; Ibundan muaf olanlar 
devlet memurlarıdır; maaş alanlardır, devletten üc-
ıret atanlardır. ©unlara hüviyet veriliyor; ayrıca vergi 
karnesli de verilmek Ibir imalhzur teşkil dtmıeydbillir; 
ama ayrıca masraftır devlet yönünden de... 

İBAŞKAN — Pekli, masıl ıbileceğiz biz onu? Bini
ştim yakaladılar, büyük bir eglıence yerinde çok para 
sarf edem birisimi buldular; yakaladıkları zaman di
yecek ki : «Ban memurum» Memur diye yanımda 
bir hüviyet taşıyor mu? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Taşı
yorlar efendim, memurlarda hüviyet vardır. 

(BAŞKAN — Tabii, omu yakalayan,, artık öyle de
mişse, onu ispat etmeye davet eder, yanii ben ımısmu-
rum demekle bırakacak değildir tabii yakasını. O da 
doğru, bu sefer bütün mıemıurlara, bütün işçilere, her
kesıe vermek Hazım gelecek; o da biraz külıfetlli olur. 
Onun akından kalkılmaz; lüzumsuz 'bir şey olur. 
Zaten, memuriyette veya herhangi bir lişyeriinde ça
lıştığıma dair yanında bir hüviyeti vardır veya yaka
landığı zaman omu ispat etmek zorundadır, o yönüy-
<le o konmuştur. Zaltem Vergli Usul Kanunuyla kar
ine almakta muaf tutulmuş olanlarda onlardır diyor
sunuz; yani devletten ücret alanlar. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayım Başka
nım, tabii bu cümleyi koyarken şu noktadan hareket 
ettik : Amacımız, herkesi vergi vermeye zorlamak, 
Burada istisna ettiklerimiz zaten verigi kaçırmak elle
rinde olmayan 'kişilerdir; maaş bordiarmdan vergileri 
kesilmektedir; o nedenle köydük. 

BAŞKAN — İkna oldunuz mu efendim? 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Tamam efen

dim. 
Yalnız, bu kontrolü yapacak olanlar, buradaki 

anlayışı göstermeyip bir çok kimseleri:, «karnen yok-
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tur» diye de alıp götürebilirler. Ben, böyle bir şeyi de 
önlemek bakımından, herkes taşıisa d'iyorum. Çünkü, 
bütün memurların mutlaka celbinde hüviyet taşıdıkla
rına şahsen kani değilim ve inanmıyorum. Talbii as
keri şahıslar taşır. Bu balkımdan, her müessese bu 
kartı Maliye Bakanlığı adına kendi müessesesi içeri
sinde bastırıp kendisi dağı'tacağına göre, muayyen bir 
sistem içerisinde, bir fazlalık diye görtnemliştim; bu 
bakımdan arz etmiştim. 

BAŞKAN — Yalnız şu olalb'ilİr; belki memurlara 
da askerlerde olduğu gilbi birer hüviyet varakası ver
me rnedburiyetı konulabilir. Bütün memurlara kendi 
dairelerinden, resümli birer hüviyet kartı taşıma zo
runluluğu konulursa mesele kalmaz zaten, öyle zan
nediyorum. 

Eğer, maddedeki bu ikinci cümleyi kaldırırsak, 
o zaman bütün herkese vergi karnesi vermek zorun
luluğu doğar ki, o hakikaten fuzuli bir şey olur. Ama 
diyeceksiniz k'i, nasıl olsa hüviyet kartı Vereceğiz, hü
viyet kartı vereceğimize bunu verelim..; 

Buyurun. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Efendim, bir 
endişem daha var, tabii bazı vergiler, ücretlilerden 
doğrudan dbgruya kesilerek alınıyor. Ama, bu me
murların içlerinde varlıklı olanları ve eşleriyle de ilgili1 

olarak birçok bakımlardan başka vergileri de öde
mekle mükellef olanları da mutlaka vardır ve gittikçe 
de çoğalacaktır bunlar. Bu nedenle, ben hâlâ bir kar
ne aranmasının önemi üstünde bir kere daha dur
mak istedim efendim. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, müsaade ederseniz arkadaşımız teknik b5r açık
lama yapacak. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, izninizle konuyu arz edi
yorum : 

Vergi Usul Kanunumuza göre, devletle çalışan 
ücret erbabı karne almaktan muaf tutulmuştur. Bun
lar, alile durumu sual varakası, denen bir varaka ile 
aile durumunu beyan ederler ve ona göre indirim 
uygulanır. Yalnız Vergi Usul Kanununda sözü geçen 
karne, tümüyle vergi indirimlinden, yani bu genel in
dirim ve özel indirimden faydalanmak için alınan 
bir karnedür. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan bu düzenleme 
ile yeni bir karne geliyor. Aslında yıllık beyanname 
Verenler de oradaki medeni durumlarını beyanname

ye yazdıkları için onlar da indirim için bir karne al
mak zorunda değillerdir bugünkü sisteme göre; fakat 
35 nöi maddenin (B) bendine getirilen, karne başka 
bir karne, indirim karnesi değil, daha başka bir kar
ne olduğu için burada (B) bendi olarak yer alıyor. 
Biz, Vergi Usul Kanununda da Komisyonun bu yap
tığı değişikliğe paralel bir ufak düzeltme yapacağız 
ve öyle huzurlarınıza geleceğiz ve dolayısıyla tüccar, 
serbest meslek erbabı veya menkul sermaye iradının 
tamamını indirimden faydalanmak için değil, mua
meleleri kontrol etmek için karne ibrazı esasını geti
rebileceğiz efendim. Onu arz etmek istiyorum. 

(BAŞKAN — Vergi Usul Kanununda getirecek
siniz !bu değişikliği... 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, izniniz olursa, biz böyle düşündük, ama gördük 
ki tereddüt yaratıyor; «Vergi Usul Kanunu ile karne 
almaktan muaf tutulmuş olanlardan karne aranmaz» 
hükmünü buradan çıkartalım, Vergi Usul Kanunu 
huzurunuza gelecektir, bizim de onun üzerinde düşü
necek daha vaktimiz var, orada bir düzenleme yapa
lım ve tereddüt de zail olmuş olur. 

IBAŞKAN — Buyurun Orgeneral Haydar Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu izahtan anla
dığıma göre, eğer Vergi Usul Kanununu da değişti-
receksek, bu şekilde indirimden faydalanmak isteyen
lerin değil, herkesin karne alması usulünü getirmiş 
oluyoruz. Bu takdirde (A) fıkrasının bütünüyle çıka: 

rılması mümkün hale gelecektir; hem ilk satırı, hem 
ikinci satırı, hiçbir sakınca kalmayacaktır efendim. 
Eğer Hükümet böyle görüyorsa ve Vergi Usul Ka
nununu da bu yolda değiştireeeksek, (A) fıkrasının 
olduğu gibi çıkarılmasını yüksek tensiplerinize suna
rım. 

'BAŞKAN — Birinci cümlenin kalmasında ne 
mahzur var? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şu mahzur var 
(onu da biraz sonra arz edecektim) : Şu anda bizim 
ıbu .maddede getirdiğimiz iki türlü vergi karnesi olu
yor. (B) bendinde getirilen, bütün mükelleflerin al
makla yükümlü kılındığı, yani 7 gelir dalını kapsayan 
bir geliri olan herkesin almakla yükümlü olduğu kar
neyi; (A) bendindeki; bazı kişilerin vergi indirimin-
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den faydalanmak için aldıkları karneyi ihtiva ediyor. 
Vergi Usul Kanununa göre eğer bu karneyi almak 
gerekmiyorsa, ikinci cümle de onu ihtiva ediyor ve 
«bunlardan aranmaz», deniyor. Eğer Vergi Usul Ka
nununu değiştireceksek, bu (A) fıkrası hükmünün her 
iki cümle ile ifade edilen şekline lüzum kalmıyor. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Hükümet Temsil
cisi. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, bu indirimden faydalanmak için 
alınan karne, yani 35 nci maddenin (A) bendinde ya
zılı olan karne aslında hizmet erbabında bulunmaz, 
işjverenleree muhafaza edilir, hizmet erbabı orada 
çalıştığı sürece. Aksi halde biz bütün kontrol imkâ
nını elimizden kaçırırız; bordroları kontrol ederken 
her hizmet erbabının karnesini işverenden ararız. 

Bu nedenle, o karne ile bizim ikinci bentte, Bey
efendinin getirmek istedikleri karne arasında bir fark
lılık var; lütfederseniz Vergi Usul Kanununda bu 
konuyu düzenleyelim. Ama bunun şimdilik böyle kal
masında fayda var. Nasıl tensip ederseniz efendim. 

BAŞKAN — İkinci cümlenin çıkmasında ne mah
zur var? «Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan 
muaf tutulmuş olanlardan karne aranmaz» cümlesini 
çıkarsak ne mahzuru var? 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Devlet memurlarından karne aramamız ge
rekebilir Sayın Başkanım. Vergi Usul Kanununda dü
zenleyebiliriz efendim. 

IBAŞKAN — Tamam, orada düzenleyeceğiz. 
ikinci cümlenin çıkartılmasında bir mahzur yok, 

Vergi Usul Kanununa koyacağımıza göre. 
'Başka söz alan olmadığına göre maddeyi oyları

nıza sunacağım. 
25 nci çerçeve madde ile değiştirilen kanunun 

35 nci maddesinin (A) bendi şöyle oluyor : 
«Madde 35. — A) İndirimden faydalanmak is

teyenler Vergi Usul Kanunu esaslarına göre vergi kar
nesi almak zorundadırlar.» Ondan sonraki şu cümle
yi siliyoruz : «Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan 
muaf tutulmuş olanlardan karne aranmaz.» 

25 nci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Bu şekliyle kabul edil
miştir. 

26 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 26. — Aynı Kanunun Birinci Kısım Se

kizindi Bölümü (Yatırım indirimi) Ek 2 nci maddesi1 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yatırım İndirimlinin Şaftları : 
Ek Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanma

sında aşağıdaki yazılı şartlar topluca aranır : 
.1. İndirimin uygulanacağı ticari ve zirai kazanç 

bilanço esasına göre tespit edül'm'iış olmalıdır. 
2. Yapılan yatırım, Devlet Planlama Teşkila

tının hazırladığı kalknnıma planlarına uygun bulun
malıdır. 

3. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, prodüktivi
teyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve ma
mullerin kafesini ıslaha, enerji tasarrufunu sağlama
ya, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik 
arattırmaları geliştirmeye, çalışma güvenliğini veya 
yaibancı turi'st celbini temine matuf olmalıdır. 

4. Yapılan yatırım en az 20 000 000 lira (Dev
let Planlama Teşkilatında hazırladığı bölige kalkın
ma planının şümulüne giren yatırımlarla memleket 
•ckonomisli bakımımdan ayrı bir önem ve özellik arz 
ettiği Yüksek Planlama Kurulu tarafından kalbul edi
len faaliyet kollarında 10 000 000 ve genel olarak 
airaattek'i yatırımlarda 4 000 000 lira) olmalıdır. 

5. Yatırıma başlamadan önce DevM Planlama 
Teşkilatınla başvurularak lüzumlu bİIgî ve belgelerin 
tevdi edilmiş, mezkûr dairece yukarıda belirtilen 
şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi te
mini jçiin yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırım
la ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını 
gösterir. 

6. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve sü
reler dahilinde yapılmış olm'alıtiır. 

Tasdik edilen şaftlarda husule gelecek değişiklik
lerin ve sürelerde vuku bulacak gecikmelerin, vuku
undan itibaren 1 ay içinde Devlet Planlama Teşkila
tına bildirilmesi ve onayının alınması şarttır. Devlet 
Planlama Teşkilatı, ik'tlilsadi veya teknik zarufetlerte 
veya mücbir sebeplerden ileri gelen değişiklik ve ge
cikmeleri ka'bul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişik
lik ve gecikmelerin kabul edii'Ifnemesi hallinde, evvel
ce yapı'lan tasdik hükümsüz addolunur. Tasdik edMen 
şaftlarda ve sürelerde ıbîr defadan fazla değişiklik 
veya gecikme vukua gelmesi halinde, yukarıdaki 
bentlerde belirtilen usul ve esaslara uyularak yeniden 
yatırım in'dirimi belgesi alınması mecburidir. 

BAŞKAN — 26 nci madde, Hükümet tasarısın
daki tekliften farklıdır. Bu balkımdan, Komisyonun 
bu farklar hakkında izahat vermesini rlica ediyorum. 

\ 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET [ 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- j 
nım, i'k'i önemli değişiklik yaptık. Birincisi; 5 nci ve 
6 ncı bentlerde, geçen «Teşvik ve Uygulama Dai
resini değiştirdik. Kanunun diğer yerlerinde de bu
na benzer değişiklikler yaptık. Teşvik ve Uygulama 
Dairesi seviye olarak: Bakanlık seviyesine çıkartıl- I 
maktadır. Bunu, bu çapta bir kanun için, daha doğ- I 
rusu bir kanun metni içinde mahzurlu gördük; daha I 
uygun bir yol Sulatmadığımız için Devlet Planlama 
Teşkilatı olsun h'iç değilse, dedik ve bunları Devlet 
Planlama Teşkilatı olarak bağladık. I 

.Bir önemli değişik'ftk de, bugün bir yatırım bel
gesi alan, zamanında yatırımını gerçek'1'eşt'irtembzse, 
iki defa, üç defa, beş defa, on defa müracaat ediyor, 
aynı belgelerle. Bunlar için de bir defa daha müra
caat hakkı tanıdık, ikinci bir müracaat hakkı için 
bütün burada yazılı hususların h'epsirii yeniden yap
ması gerektiğini, işin ciddiyeti ve önem1! bakımından { 
uygun gördük. Arz ederim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — iştirak 

ediyoruz efendim. 
BAŞKAN — «Teşvik ve Uygulama Dairesi» ta

biri hakDkaten doğru değildir, yarın, Öbürgün değişe
bilir o dairenin adı. 

26 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Orgeneral Sayın Saltık, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 5 neti 
bendin ikinci satırında «tevdi edliümıiş, mezkûr dai
rece» deyimi; var. ıBuınu olduğu ıgüibi çıkarabiliriz. 
«Tevdi edilmiş ve yukarıda beHirt'ilen şartların mev- I 
cudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır» delmek lazım. 
Çünkü daha evvel Devlst Planlama Teşkilatına yapıl
mış müracaat var. 

'BAŞKAN — «Planlama» dedik, «daire» lafı geç
medi. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK ( M « Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Mezkûr daire
ce» ibaresi var. 

BAŞKAN — Doğrudur; o zaman cümle şöyle 
oluyor (5 nci bent) : «Yatırıma başlamadan 'önce 
Devlet Planlama Teşkilatına başvurularak lüzumlu 
'bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve yukarıda belirtülen 
şartların mevcudiyeti tasdik ©dilimıiş bulunmalıdır,» 

O, «mezkûr dairece» kdlimıelerinıi çıkarıp, onun 
yerimıe «ve» koyuyoruz. 

Başka söz isteyen?.. 
Buyurun efendim, Orgeneral Erisin, I 
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ORGENERAL NURETTİN ERStN — Efen
dim, metinlerde geçecek terimlerin sıtandardıizaısyo-
nu çalışması yapılacaktı. Şimdi (ben burada görüyo
rum ki «İstisna» ve «muafiyet» aynı maksatla kul
lanılıyor, bir. Ondan sonra, 26 ncı maddenin, yanli 
ek 2 inci maddeniın 3 ncü bendinde «İstihsali» keüimıe-
siiylıs «prodüktivite» kelimeleri var. Bunların hepsi 
ibirbliriinin aynı şeyler. Bu noktada acaba bir çalışma 
yapıldı mı? 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim, Hükümet tem-
'silıcisi. 

.TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, bir deyimde farklılık var. Biz 
«muafiyet» deyimini vergi kanunlarımızda şahıslara 
münhasır olan olaylarda kullanııyoruz; «istisna»'yt 
kazançlara ve irada. Birisinde mutlaka şahıstır he
def olan; öbüründe irat, kazanç. 

O açıdan yazılmışlardır. İjzin verirseniz o deyim-
feri aynen muhafaza edelim. 

(BAŞKAN — Bir de prodüktiviteyi söylediler. 
TURAN KIVANÇ (Maliliye Bakanhğı Temsilcisi) 

— Onları düzelltmek mümkün efendim. 
BAŞKAN — «İstihsali genişletmeye, prodüktıivi-

(teyi artırmaya...» 
ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Verim

lilik... 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miililü Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kanundaki de
yimleri aynen aldık. 

IBAŞKAN — Öyle geçiyor. Belki başka yerfende 
de geçecek o. Değiştirmediğimiz yerlerde de geçebilir. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Komutanımın bu
yurdukları doğrudur. Biz dilini baştan başa gözden 
geçiirececektiik. Elimizde de şu anda baştan başa gözden 
geçirilmiş bir metlin var ama, tüm Gelr Vergisi (Ka
nununun bütün terimlerini bir kere daha görüşecek 
zaman olmadığı için Hükümet tasarısını ufak tefek 
değişikliklerle .aynen kabul ettik. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, Oram ıra! Tü-
mer. 

ORAMtRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 5 
nci fıkra mutlaka Devlet Planlama Teşkilatınca tas
dik edilmiş olmasını şart koşuyor. Şimdi yatırımları 
herhangi bir nedenle geciktirmemek içlin acalba bu 
tasdik süresini tahdit etsek yararlı olur mu? Çünkü 
Devlet Planlama Teşkilatı 6 ay tasdik etmeyebilir. 
Böyle bir durumda yatırım daha başlangıçta 6 ay ge
cikmiş olur. Bu bakımdan, muayyen bir sünede tas
dik ©dilmesinde yarar vardır diye düşündüm. 
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BAŞKAN — Buyurun (efendim. 
M. FERÎDUN ÖKTEN (Maliye Bakanağı Tem-

stüiai'si) — Efendim, izinliniz olursa bu konuda bir hu
susu arz etmek istedim : Araştırma, plaın ve proje 
masrafları yatırıma başlama ısayılımııyor, dolayısıyla 
bu süre zarfımda başvurması gerekiyor ve oldukça 
uzun bir sünedir. Bu süne zarfımda da Planlama kesim
lilikle teşvik belgesini ve buna bağla 'yatıran indirimli 
belgesini veriyor efendim. 

ıBAŞKAN — Peki efendim. 
)Başka söz almak isteyen?.. Buyurun Orgenıeralı 

Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Biraz evvel Sa
yın Oramıiral Tümerlin bahsettiği hüküm «ski kanun
da var. Müsaade ederseniz okuyacağım: «Tetkik ve 
tasdik süresi Devlet Planlama Teşkilıatınıda iki ayı» 
Maliye Bakanlığımda 'bir ayı geçermez» hükmü var. 
Hükümet bize gönderdiği tasarıda bunu çıkarmış. 
Komisyonda da bu fıkrayı münakaşa ettiğimizi ha-
tınlamuyorum. Çıkarmanın acaba bir nedeni var mı 
efendim? 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, yatırım indirimi uygularraasımda, 
bugün için, indirim ıbellgesıi alınmadan önce yapılanı 
yatırımların tamamı indirim kapsamına alınmaz. 
Biz yeni getirdiğimiz hükümfe harcama esasını aldık; 
fakat harcamalara da bir farklılık getirdik, dedik ki: 
Araştırma, plan ve proje masrafkoyla., arazi temi
ni için yapılan giderlerin mevcudiyeti yatırıma baş
langıç sayılmaz. Bunları yaptıktan sanıra yatıruma 
başlamak içlin müracaat «derse, biz bu yatırımları da 
indirimden faydalandıracağız, başlama saymıyoruz. 
O sebeple kaldırmıştık bir aylak şartı. Zaten şu anda 
Maliye Bakanlığının tasdik hakkı yoktur, bu kesimlik
le kalkmıştır, Maliye Bakanlığı devrıe dışıdır; tümüy
le Devlet Planlama Teşkillatındadıır şu anda. Devlet 
Planlama Teşkilatı da bunları çok seni biçimde fizi
bilite üzerinden incelemektedir. Aıma bir aylık bir 
ısiüre de konabilir; o olsa ollsa Devlet Planlama Teşki
latımı sıkıştırır. Aksi halde bu süre zarfında tasdik 
edilımıemiş projelere oitornatlik ıbıir tasdik yapılmış gibii 
Ibir anlam çıkacaktır. Tasdik edilmeyecek bir projeyi 
de bizini yatırım imdirirnimden faydalandırmamız ge
rekebilir. O nedenledir efendim. 

IBAŞKAN — 'Bunu kanuna koymak mı doğru 
olur, yoksa Hükümetin yapacağı bıir yönetmelliğe mü 
bırakmak doğru olur? Bir yönıeıtaelıik yapmakla da 
olabilir bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel, Sekreteri) — «Gelir Vergisi 
Kanununu Uygulama Yönetmeliği» diye bir yönıet-
ımelük yapılabilir. 

^BAŞKAN — Veya Devlet Planlama Teşkilatına 
ait bıir yönetmelik yapar, onları kısıtlar. Yalınız bu 
değil, Devlet Planlama Teşkilatının başka vazifeleri 
de var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, bu süre -
'yli Devlet Planlama Teşkilatıyla ilgili bir çalışma için
de nazarı itibara almak üzere, kayıtlara geçmiş olu
yor; ayrıca biz bu konuyu inceleriz. 

iBAŞKAN — Serbest de bırakmayalım, Devlet 
Planlama Teşkilatının buna benzer başka vazifeleri 
de var. 'Bunları ne kadar süre içerisinde yapacağımı 
belirleyen bir yönetmeliğe de ihtiyaç var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, zaten yatınım konusu hakikaıtem Hükümet 
yönünden de çok önemli bir konu, teşvik ediliyor. 
Bir an evvel yapılması; üretim yönümden işsizlik yö-
ınünden, Devletin vergi aılıması yönlünden çok önemli 
ve çok yönlü. Zaten bu konuda gecikımelför olup bir
takım şikâyetler yapılacaksa, Devlet Planlama Teşki
latında bunu süratlendirmek, hatta gerekli tedbirleri 
almak Hükümetin en önemli görevi halline geliyor. 
Bu bakımdan kanuna konulmamış olması, tahmin 
ediyorum bir sakınca yaratmaz. Bumu bir an evvel 
halletmek zaten Hükümetin başarısı için de zorunlu
dur. 

'BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü ne der efendim? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir 'inancımı huzurlarınızda arz etmeyi görev sa-
'yarım. Aslında Devlet Planlama Teşkilatına, şu ka
dar sünede tasdik 'eder değil, şu kadar süreden evvel 
(tasdik edemez diye aksime bir yetki vermek gerekir. 
Bugün Devlet Planlama Teşkilatımız bir senede 500 
tane teşvik belgesi veniıyor. Bu teşvik bel|gesıi verilir
ken şuradaki şartların ince elenip sık dokunduğuna 
öteden beri iınanmıamışımdır. Tersine, yeterince lince-
llenımeden verildiği zaten yatırımların durumunldaın 
bellidir. Bir sürü yarım kalmış, 10 sene, 20 sene ev
vel temeli atılmış bekleyen yatırımlar vardır. Haki
katen bu süre meselesinin, bu açıdan da dikkat edi
lerek ayrı bir çalışmada ele alınmasında yarar var
dır. 

BAŞKAN — Onun için, ayrı bir çalışma yapmak 
lazım dedim. Bu kanuna yalınız bunu koymakla bu 
iş ihalIHolrnaz, Bunu bir temenni olarak belirtiyoruz. 
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Başka söz lis'teyen var mı efendlim?.. Yoktur. 
,26 ncı maddeyi, 5 nai fıkradaki «Yatırıma başlia-

ımadan önce Devlet Planlama Teşkilatınla başvurula
rak lüzumlu bilgi ve belgelerin tevdi edilmiş ve yuka
rıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik ediilimliş 
•bulunmalıdır» değişik şekilliyle aylarımıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilımâşjtir. 

27 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 27. — Aynı Kanunun Birinci Kısıım 

Seklizliınci Böllümü (Yatırım indirimi) Ek 3 ncü mad
desi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. 

Yatınım İndirimlinin Konusu ve Nisipeti : 
,Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne 

olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz 
bulunan yatırımlarla ilgili harcaırralıardan; bina, ımia-
kine, tesisat, araç ve ıbemzeri amortismana tabi aktif 
değerlenin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teş
kil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunla
rın yurt içinde veya dışımda daha önce biç bir sekili
de kullanılmamış bulunmasıdır. 

Personel lojmanları inşası ve tefrişli, arazi veya ar
sa tedariki, yedek parça ıtemfini, esas proje dışımda 
münferit tesisat, makine, araç mubayaası için yapı
lan harcamalara indirim uygulanmaz, tnşa edilmiş 
olarak veya ıkışa hallimde 'satın alınan binaların satın 
alma bedeli üzerinden yatırım indirlimi yapılmaz. 

Yatırım indiriminin nisipeti yukarıdaki fıkraya gö
re indirimden dsıtifade edecek yaltırım miktarının % 30ı' 
udur. Bu nispet, zirai yaıtırım/lıar 51e (bölge kalkınması 
'ile 'ilgili yatırımlarda % 4Q, kalkınmada öncelikli böl
gelerde yapılan yatırımlarda ise % 50ldir. 

/BAŞKAN — Komisyonun, bu maddede Hükü-
imeıt teklifinden ayrı olarak yaptığı değişiklik nedir 
efendıim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMlET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet teklifinde, «yurt dışında kuianıflmış 
olsa dahi Teşvik ve Uygulama Dairesince proje (ba
zında ithali uygun görülen aktif kıymıetlıer yatırım 
«indirimi uygulaması bakımından yeni addolunur» de
niyor. Gerçekten de, bir kısım kullanılmış mallzeme-
nlin 'bedeli, hele döviz olarak, yeni malzemieye naıza-
nan çok ucuzıdur. Ama bugüne kadar görülmüştür ki 
bu fıkra iyi kullanılmamış, «memlljekeıte yeni fabrika» 
diye bir sürü hurda yığılmıştır. 

Bu nedenle, ister 'yurt 'içinden, ister yurt dışından 
ıtiemin edilen ve bir yapımda kullanılacak mateeme-
lerin (tamamının yeni olması şartını getirdik. 

Bir diğer husus da, % 3Q, % 40„ % 50, olan ya
tırım indiriminden yararlanma oranlarını Hükümıet 
tasarısı % 10 olarak artırmıştı. Türkiye'de yatırım
lar devletçe yeterince desteklenmektedir. Bugünkü 
oranlar kâfidir, bunların artırılmasına da gerek gör
medik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim buna ne der Hükümet? 

Buyurun. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
'Başkanım arz edeyim. 

'Bu konuda, özellikle yatırımın teşvikini Devlet 
kendisi yapmaktadır, taibii imkânları mahdut olduğu 
iÇiin, hele 81 - 82 ve gelecek yıllarda bu yatırım kâfi 
miktarda yapılamayacaktır. Yatırımın teşvikinde şu
nu yaptık % 30 veya % 40'ı, % 10 artırdık. Devlet 
kaybedeceği şeye mukabil, ki % 10 kaybediyor ise, 
kazancı buradan çok fazla olmaktadır. Çünkü, bir 
yatırımın yapılması safhasında çalışan işçiden kesi
len vergi aldığı mallardan ödetilen vergi var. Bu ba
kımdan burada 10 milyon, devlet yatırım dolayısıyla 
vergiden fedakârlık yaptığı takdirde, bunun karşılı
ğında 10 misli vergi, 100 milyon olarak gelir sağlı
yor; istihdam ilkesinden. 

Bu bakımdan yatırım devlet tarafından ne kadar 
teşvik edilirse, o kadar büyük bir katma değer ge
tirdiği kanısındayız ve bunun için de Türkiye'de çok' 
yönleriyle yatırım teşvik edilmiştir, hakikaten iştirak 
ederim; gümrük muafiyeti dolayısıyla, diğer yönle
riyle; fakat burada, ona % 10 nispetinde bir artışı 
faydalı gördük ve bunun yapılmasında da yarar ola
cağı kanaatindeyiz. Çünkü Türkiye'nin işsizliği ön
leme bakımından yatırıma büyük ihtiyacı vardır; 
gelecekte, önümüzdeki yıllar için bu daha çok önem 
kazanmaktadır. 

Bu bakımdan, nispetlerin artışını da biz bir ka
zanç kaybı olarak görmüyoruz, yeter ki yatırım ya
pılsın. 

Diğer konu; yurt dışından getirilen kullanılmış' 
malzeme. Bunun hakikaten tenkit edüielbilecek taraf
ları vardır, mahzurları vardır; fakat iyi kullanıldığı 
ve değerlendirildiği takdirde de döviz yönünden çok' 
büyük imkânlar sağladığı bir vakıadır. Özellikle, yurt 
dışında bir makineyi belirli bir süre sonra alındığın
dan ütibaren 6 ay sonra dahi değerinden % 40, % 50 
ucuza satın alınma imkânları ortaya çıkıyor. Burada 
teknolojik yönden, özellikle yurt dışında ihracat se
ferberliğine girdiğimiz dönemde mahzurları olma
sına rağmen, teknolojide daha çok ilerleme, istihdam 
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yoluyla da oluyor, işçi kullanımı da az oluyor yeni 
teknolojik makinelerle. Türkliye'nlin sıkıntısı işsizn'k-
ten ziyade, yani işçi bulmadan ziyade, da'ha çok işsiz
liğe bir ölçüde mani olmaktır. 

Bu bakumdan eğer iyi kullanıldığı takdirde, alı
mında birtakım hatalar yapılmadığı takdirde, kulla
nılmış makinenin ithaline müsaade edilmesinin Tür
kiye'ye yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Takdir Konseyindir. 
BAŞKAN — Efendim, bu kullani'lmış malzeme 

alımı şundan oluyor : Avrupa'daM müesseseler, fab
rikalar yeni teknolojiye geçince elindekinliı çıkarıyor. 
Bunları artık almaktan vazgeçelim; ne zamana kadar 
eskicilik yapacağız? Bunu biz Silahlı KuvVötlierde de 
çok denedik ve şu da muhakkak ki, kullanılmış ola
rak alınan o malzemenin idaimösi için sarf edilen pa
ra, yen'Mni kat kat geçiyor. Biz bugüne kadar Silalhlı 
Kuvvetlerde çok almıştık; tankını kullanılmış aldık, 
uçağını kullanılmış aldık. Bugüne kadar onları ha-
yaitita tutalbilm'ek için sarf et'tiğimiz para, eğer yeni 
alsaydık, ki paramızla alsaydık yenli alacaktık mu
hakkak, talbii yardım olduğu için öyle aldık, bize çok 
büyük yük teşkil ediyor ve birtakım suiistimallere de 
yol açıyor bu. O bakımdan biz ona taraftar değffiz, 
yani yenileyeceğiz. Artık yeter, kalkınacağımız kadar 
kalkındık, ilk zamanlarda doğru idi. 

Diğer hususa gelince: «Yatırım indiriminin nispeti 
yukarıdaki fıkraya göre indirimden istifade edecek 
yatırım miktarının % 30'uduı\ Bu nispet, zirai yatı
rımlar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda % 40, 
kalkınmada öncelikli bölgelerde % 50.» Tasarıda «ge
rice yöre» denmiş; biz o tabiri kaldırdık, buralar 
kalkınmada öncelikli bölgelerdir. Bu bölgelerde yapı
lan yatırımlardaki nispet tasarıda % 60'tır, Komis
yon % 50 demiş. 

Kalkınmada öncelikli bölgelerde yapılacak yatı
rımlara bu belki olabilir, oraya biraz kaysın diye; 
hep istanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde bunlar yığıl
masın, biraz da o bölgelere kaysın diye bu belki ola
bilir. 

Bilmiyorum bu konuda Konsey ne düşürtür. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Zaten 
% 50'nin % 60 olarak yapılabilme imkânının olup 
olamayacağı... 

BAŞKAN — O halde nispetler şöyle oluyor ; «Ya
tırım indiriminin nispeti yukarıdaki fıkraya göre indi
rimden istifade edecek yatırım miktarının % 30'udur. 
Bu nispet, zirai yatırımlar ile bölge kalkınması ile il
gili yatırımlarda % 40, kalkınmada öncelikli bölgeler

de yapılan yatırımlarda % 60'tır.» 50'yi 60 olarak 
düzeltiyoruz, «% 60'tır» diye, teklif ediliyor. 

Başka söz almak isteyen var mı bu 27 nci madde 
üzerinde?.. 

'Buyurun, Oramiral Tümer. 
ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim, 1 nci 

fıkrada «bina, makine, tesisat, araç ve benzeri» ta
biri var. Bu araç ve benzerinin içerisine gemiler da
hil midir? Bunu eğer bu şekilde kabul edersek, «hiç-
ıbir şekilde kullanılmış gemi alamayız» manası da çı
kar mı? 

IBAŞKAN — Evet efendim, buna ne der Hükü
metimiz? 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Evet efendim, gemiler de dahildir bu araç 
ve benzerinin içine, onların da kullanılmış olmaması 
gerekir. 

BAŞKAN — Benzeri olamaz; gemi bam'başka bir 
şey, «benzeri» dememek lazım, eğer gemiyi kastedi
yorsak, onu ayrıca zikretmek lazım, gemiyi öyle ufa
cık bir araç gibi sayamayız. 

IBuyurunuz efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜCÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kesinlikle hayır; gemiyle bir ilişkisi yok, burada 
zikredilen 'bir yatırımdır. 

IBAŞKAN — Yatırımdan bahsediliyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHME!T 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gemi tek başı
na zaten bir yatırım memlbaıdır. Aldığımız gemi eski 
de olur, yeni de olur, yaşlı da olur, bununla bir iliş
kisi yoktur. Gemi, yatırımda kullanılan bir araç de
ğil, bizatihi bir yatırımın mahsulüdür. 

BAŞKAN — Nakil vasıtasıdır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim bir 
deniz ticaret şirketi kurulabilir, bu da bir yatırımdır. 
Binaenaleyh, bu yatırım nedeniyle 3 tane gemi almak 
icap eder. Ben, bu şekilde kalırsa biraz evvel Maliyeci 
uzman arkadaşımın söylediği gibi gemiyi de mutlaka 
«yeni değildir» diye Devlet Planlama çevirir kanısın
dayım. Binaenaleyh, burada kerre içerisinde, «deniz 
araçları» veya «gemiler hariçtir» ibaresinin bulunma
sında yarar vardır kanısındayım. 

BAŞKAN — Eğer Hükümetimiz bu tasarıyı ha
zırlarken gemileri de bunun içine dahil etmişse, ki 
öyle söylediler, o zaman kerre içinde bunun yazılma-
sımda fayda vardır. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Hatta uçak 
bile düşünülebilir komutanım. 
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ORGENERAL TAHSİN ŞAHİNKAYA — O 
zaman yeni tayyare almak gerekir, bunu nasıl yapa
biliriz?1 

BAŞKAN — Bence de yatırım değil bunlar. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, Planlama yönünden - talbii buradaki ka
nunun yeri ve özelliği bakımından herhangi bir şey 
söyletmiyorum - gemi satın alınması yatırım kaibul 
edilir. 

BAŞKAN — Edilir, mesele yok. Uçak için durum 
nedir? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Uçak da 
öyle. 

Yani bu bakımdan, plan bakımundan, yıllık prog
ramlar bakımından yatırım içindedir; fakat, bura
daki talbir itibariyle gemi ve uçaklar için açıklık get-i-
rilmesindie yarar olabilir. 

•BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKABMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yatırım indirimi 193 sayılı Kamun yapıldığı za
man olmaiyalbilir demiş. Nitekim o devrede de gerek
siz şekilde ek 1, dk 2 nci maddeler 2Ö2 sayılı Kanuna 
konulmuş. 202 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesini arz 
edeyim. 

«Ticari ve zirai kazançlar üzerinden vergiye taibi 
mükelleflerin (adi, kolektif ve adi komandit şirket
ler dalhil) yaptıkları yatırımlar (Yaptıkları yatırım
lar... Biz gemi satın alıyoruz, uçak satın alıyoruz, 
bunun ilgisini gene de kuramadım) bu bölümde ya
zdı kayıt ve şartlar dahilinde, ilgili kazançlardan in
dirilir.» 

Bunu böyle anlamaz da ücret gibi anlarsak, bu 
maddeyi geri alıp uzun uzun; neleri eski alabiliriz 
diiye düşünmek lazım; gemi, uçak, tank v.s. gibi çok 

akla gelmemiş şeyler de olabilir, şu anda uzun uzun 
düşünmek lazım. 

Yalnız imalinde kullanılan şeylerdir bunlar. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-

slilc'isi) — Efendim, gerçekten yatırım indirimine 
mevzu olan mükellefler, Gelir veya Kurumlar Vergi
sine talbi olan mükellefler, yaptıkları yatırımlar için 
yatırım indirimlinden istifade ederler. Kesinlikle KİT' 
ler yatırım indiriminden istifade eden kuruluşlar de
ğildir. 

Bunun dışında devletin aldığı gemiler veyahut 
uçaklar da zaten konu olarak Gelir Vergisine veya 
Kurumlar Vergisine tabi değildir. Ancak bir konu 
var, gerçekten çok önemli; bir armatörün, veya bir 
deniz nakliyat grubunun aldığı gemi kesinlikle yatı
rım indirimi kapsamına girer ve eğer bu gemi yurt 
dışında kullanılmış ise, yurt dışından gelen değerlerin 
de yeni olması esası benimsenirse, bu gemi de yurt 
dışında kullanılmışsa, yatırım indiriminden istifade 
edemeyecektir. Onu arz etmek istedim efendim. 

BAŞKAN — O halde bu maddenin Komisyona 
iade edilmesi uygun olacak; bu yönden tekrar ele 
alınsın. 

27 nci maddenin Komisyona iade edilmesini oyla
rınıza sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

27 nci madde Komisyonca yeniden düzenlene
cektir. 

Efendim birleşime 20 dakika ara veriyorum. Sa
at 16.15te toplanmak üzere oturumu kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 

Kapanına Saati : 15.55 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saıaıti : 16.15 

BAŞKAN : Orgeneral Keman EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHÎNKAYA (HV. K. K. ve Milli Güvenlik (Konseyi Üyesi). 
OramiraJ Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi). 

iBAŞJKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 214 noü Birleşimi İkinci Oturumunuaçıyorum.; 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 
1. — 31 .. 12 , 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/60) (S. Sayısı : 76) (Devam) 

BAŞKAN -»- 28 nıci maddede kalmıştık, 28 noi 
maddeyi okutuyorum!: 

MADDE 28. — Aynı Kanunum Birinci Kısım Se
kizinci Bölümü '(Yatırım indirimi) nin ek 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiri'lmiişltir. 

Yatarım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Sü-
ıriesliı : 

Ek Madde 4. — Yatınım indiriminin uygulanma
sına, yatırım 'konusunu 'teşkil eden aktif değerlere iliş
kin harcamaların yapıldığı takvimi yılındam itibaren 
(başlanır ive indirimden faydalanacak miktara ulaşınca
ya kadar 'devam olunur. 

Her yatırım için Ifayidalanılacak in'dirilm tutarr, o 
yatırım içerilsimde yer alan «1̂ 1̂111̂ 6» yararlanabile
cek aktif değerlerin kıymetleri toplamına, yatırımı in
dirimi belgesinde yazılı olan indirim nispetinin uy
gulanması suretiyle hesaplanır. 

Birden fazla iyatınm in'dirimi belgesi almış olan 
mükelleflerin safi kazancının kifayetsizliği 'sebebiyle 
önceki yıllarda tamamen uygulanmamış olan eski ya
tırımlarla ilgili mlüldevver inidiriım tutarlarının mevcut 
bulunması halinde, evvela bu indirimler uygulanır, 
ondan sonra yeni yatırımlara müteallik indirimle
rin uygulanmasına başlanır. 

IBAŞKAN — 28 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir.: 

29 ncu maddeyi okutuyorum1:; 

'MADDE 29. — Aynı Kanunun 40 nci maddesi
nin 5 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki ışekildie değişti
rilmiştir.. 

5. İşletmeye dalhil oluıp isadece işte kullanılan' ta
şıtların amortismanları ile giderlerinin tamamı; 

7, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan 
amortiısmanlar, 

IBAŞKIAN — (Komisyon, m'a'ddeyi Hükümet tasa
rısından ayrı (hazırlamış. Onun ilcin, Komi'sıyonun bu 
madde hakkındaki düşüncesini rica ediyorumı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
((ÎBütoe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısında, 5 noi bentte, parantez için
de, «İşjletaeye (dalhil olan taşıtların aynı zamanda zati 
ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halimde amor
tismanlarının ve giderlerinin % 20'|sli...» şeklinde bir 
ifade ıvar., 

Tevsiki çok zor İSayın Başkanım., Bir taşıt, hele 
bir otomobil düşünüyorum; işte mi kullanılıyor, kendi 
lözel işinde mü, resmi 'işinde mi kullanılıyor; bunu na
sıl ayıracağız? Bunu ayrımak çok zior. Bu, vatandaşa 
da bir nevi 'dert olacak diye parantez içindeki kısmı 
kaldırdık. Yaptığımız değişiklik bundan ibarettir.ı 

IBAŞKAN — Hükümet ne der efend'kn? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 

halkikaten (güçlüğü var; çok ızlor. 
IBA$KİAN — Kullanıp kullanmadığını nereden an

layacaksınız? 
(MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet., 
'BAŞKAN — 29 ncu madde üzerinde ıSöz almak 

isteyen üye Var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul edenler.. 

Kabul letmeyenler.. Kabul edilmiştir, 
30 ncu maddeyi okutuyorum:1 

MADDE 30. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat 
ve Onarma İşleri : 

Madde 42, — IBirden fazla taklvim 'yılma sirayet 
eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar, 'işin 
bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın 
geliri 'sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde 'gösteri
lir. 

— 434 — 
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Mükellefler (bu madde kapsamına giren hallerde 
her inşaat ve onarma işinin hâsılat ve giderlerini Ver
gi Usul Kanununa göre tasdik ettirilen ayrı bir def
terde veya tutmakta (oldukları defterlerin ayrı 'sahibe
lerinde göstermeye ve 'düzenieyecekleri 'beyannamele
ri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın 
Mart ayı sonuna kadar vermeye mecburdurlar. 

1HAJŞKİA1N — Bu maddede değişiklik var; onun 
için 'Komisyon sözdülsünü dinleyelim efendim; buyu
run. 

EMEKLİ AM'ÎRAL HfÜlSNU KÜÇÜKAOMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetin teklifi maddenin 2 nci fıkrasında, 
«Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde hıer 
inşaat ve onarım için hâsılat ive giderlerini ayrı bir def
terde tuitacaklar» şeklinde. 
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buri olduğu, Vergi Usul Kanununda sayılmıştır.. Ger
çekten de, şimdiye kadarki uygulamalar için' aynı 
•Hüküm mevcuttur ve burada kullanılan defterlerin mut
laka tasdikli olması şartı yürürlüktedir ve biz şimdi
ye kadar ibunu her (zaman aradık. Gerçekten, Sayın 
'Bakanımın belirttiği bir mahzur (var: Burada geçen, 
«Defter» deyimi defterlerin hepsine yeniden, «Vergi 
Usul Kanununa göre tasdikli defter» deme gibi bir 
Zorunluluk çıkarabilir. Aslında burada malumu ilan 
ediyoruz. Kalmasında pek büyük mahzur yok; ama, 
olmaması halinde de hiçbir mahzur olmayacaktır. 

ıBA'ŞKlAıN — O halde o kısmı Çıkardığımız zaman 
'sileceğiz. Hükümet tasarısının aynı olacaktır. 

(Buyurun., ""'""-Mffîj^ 

BMBKUİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkadaşlarımız gö
müşlerini Söylediler. IBiz, hiç değilse bu değişiklilkler-
de bazı hususların bir kere daha teyidinde yarar gör
dük. Ma'kam olarak, «Defter» olarak kastımızın ne 
olduğunu burada açıklamakta yarar var. Defter.. Ne
redeki defter? Vergi Usul İKanunundaki defter. O 
halde, burada da görülsün; hem mükellefi ikaz bakı
mından, hem işin ciddiyeti bakımından daha yararlı 
gördük. Takdir zatıâlilerinind'ir. 

BAŞJKİAİN — (Bu tasarıda «Defter» ibare başka 
yerde geçiyor mu? 

«M. FERİİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — «Serbest meslek (kazanç defteri» «Çiftçi iş-1 

letme defteri» (deyimleri geçer. 

BAŞKAN — O zaman berisini değiştirmek lazım. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Bir yere tekrar değineyim efendimi, izin ve
rirseniz. 59 ncu sayfada, «Yıllık hâsılatın (tutarı 500 
ibin lirayı geçenler, bilanço esasına göre defter tut
maya mecburdurlar» der efendim;. O zaman, böyle, 
bilanço esnasına göre tutulacak defterler de Vergi 
Usul Kanununda tadat edilmiştir. Hepsi tasdike ta
bi değildir; ama hangilerinin tasdikinin zorunlu ol
duğu belirtilmiştir bu kanunda efendim. 

IBAŞJKAN — Efendim, 30 ncu madde üzerinde 
başka söz almak isteyen var mı?.., 

O halde, 30 ncu maddeyi Hükümet tasarısında ol
duğu gibi oylarınıza sunacağım. Bu bakımdan Hü
kümet tasarısındaki o maddeyi okutuyorum! efen
dim:, 

Zaten, bu işkolunda çalışanlar ciddi hesap tu'tima-
maya meyyal kişilerdir. Bir de böyle sadece «Defter» 
denirse, korkarım k'i, bakkal defteri gibi defter tutu
labilir. Bunun için, «Defter» 'kelimesinden evvel ora
ya, «Vergi Usul Kanununa göre tasdik ettirilen bir 
defter» deyip, deftere ciddiyet vermeyi istedik. Deği
şiklik ondan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKİAN — Buyurun. 
MALÎYE •HAİKANI KAYA, ıBRJDEM — Sayın 

Başkanım, zaten burada geçen, «Defter» tabiri, bizim 
Vergi Usul Kanununa (göre tasdik edilmesi lazım ge
len defterdir. 

(BAŞIKAN — Ama, burada açıklanmış oluyor. 
MALÎYE BAKIAİNI KAYA ERDEM — Evet.. 
Yalnız, ben bir (tek şundan endişe ederim - tabii 

teknik arkadaşlar bu konuda ne der bilmem - burada, 
deftere «Vergi Usul Kanununa göre tasdik ettirilen 
defter» (dersek, ondan 'sonra geçen' diğer, «Defter» 
sözcüklerinde de sanki, orada tasdik ettirilecek defter
ler, Vergi Usul Kanununa göre tutulacak defterler de
ğilmiş manası çııkar mı çıkmaz mı? Bir açıklık getiri
yor, doğrudur; (fakat burada, «Defter»den kastımız 
Vergi Usul ıKanununa göre tutulmaisı ve tasdiki mlec-
tourl olan defterlerdir. 

'BAŞKİAIN — Kanuni defterler.., 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — IPeki, defterden kastın bu olduğunu 

Vergi Usul Kanununda mı (koyuyoruz? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, mükelleflerin tutanak zo
runda oldukları defterlerin hangilerinin tasdikinin mec-
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iMlAİDİDİE 30. — Aynı (Kanunun 42 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat 
ve Onarma İşleri :, 

'Madde 42, — Birden fazla takvim yılına sirayet 
eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bit
tiği yıl kati olarak tespit edilir ive tamamı o 'yılın ge
liri sayılarak, mezikûr yıl beyannamesinlde gösterilir. 

.Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde 
Iher inşaat ve onarım işinin Ih'asılat ve giderlerini ayrı 
bir 'defitertfe veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı 
sayfalarında 'göstermeye ve düzenleyecekleri (beyanna
meleri işlerin İkmal ddildiği takvim yılını takip eden 
yılın (Mart ayı sonuna kadar vermeye meclburdurlar. 

ıBAlŞKıAİN — 30 ncu maddeyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorumı: Kabul edenler., Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

31 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
fMlAjD'DE 31. — Aynı 'Kanunun 44 ncü matödesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 

İnşaat ve Onarma İşlerinde İşin Bitimi : 
/Madde 44. — İnşaat ive onarma işlerinde geçici 

ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici ka-
ıbuliün yapıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği ta
rih; 'diğer 'hallerde işin 'fiilen tamamlandığı veya fiilen 
bırakıldığı tarih bitim tarihi olarak kabul edilir. 

ıBitîm tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapı
lan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen 
hâsılat, Ibu giderlerin yapıldığı veya (hâsılatın eldfc 
edildiği yılın kâr veya zararının 'tespitinde dikkâte alı
nır. 

BAŞKAN — 31 nci mad'de 'üzerinde siöz almak is
teyen var mı efendim,?.., Yiok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

32 nci maddeyi okuyunuz eferidimi: 

MADDE 32. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştMm'iştir. 

Ulaştırma ve İhracat İşlerinde Matrah : 
'Madde 45. — Dar mükellefiyete tabi gerçek kişi

lerin aşağıdaki kazançları Kurumlar Vergisi Kanu
nunun 18, 19 ve mükerrer İ1Ö ncu maddeleri hüküm
lerine göre tayin ve tespit edilir., 

1, Türkiye ile yabancı (ülkeler arasında yaptıkları 
ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar. 

2. Türkiye'de satın aldıkları, iimal, istihsal veya 
istihraç ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın ya
bancı memleketlere gönderenlerin bu işlerinden do
ğan kazançlar., 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

33 ncü maddeyi okuyunuz efendim, 
MADDE 33. — Aynı Kanunun 46 nci maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
IBu suretle tespit olunacak safi kazançlar 225 bin 

lirayı geçemez. Şu kadar ki tespi't olunacak safi ka
zanç, 

— iBeşinci dereceye giren mükellefler 
için 50 000, 

— Dördüncü dereceye giren mükellefler 
için 75 000, 

— Üçüncü dereceye giren mükellefler 
için 1100 000, 

— İkinci dereceye giren mükellefler 
için (150 000 
liradan az olamaz. 

Birinci dereceye giren mükellefler için bu mik
tar 225 000 liradır. Belediye teşkilâtı bulunmayan 
köylerdeki götürü mükellefler için bu miktarlar 1/3 
oranında uygulanır, 

(BAŞKAN — Komisyonun teklifi, Hükümet tasa
rısından ayrı. Onun için, Komisyon Sözcüsünü din
leyelim1 efendim. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısında beş dDliim, 45 000 liradan 
başlayıp, 120 000 lirada bitmektedir. 

Götürü giderle vergi tarhı, Hükümetin kolaylıkla 
tarh edebileceği bir miktardır. Esaisen, artık fiyatlar 
artltığı için, bunların yıllık gelirleri de oldukça, geliş
miştir, çoktur. Bu hadlerin biraz artırılmasında ya
rar gördük. 

Bu nedenle 45 0001 50 OOO'e çıkardık ve dağılımı 
da 225 OOO'e varacak şekilde, 50 000, 75 000, 100 000, 
150 000 ve 225 000 olarak düzenledik. 

Diğer bir husus - parantez içindie - köylerde bu 
miktarın 1/3 oranında uygulanacağı yer almakta idi, 
Hükümet tasarısında. Gördük ki, Yakacık gibi çok 
gelişmiş bir yer de, yerleş/im itibariyle köydür. Bina
enaleyh, «Belediye teşkilatı bulunmayan köyler» diye 
köylerdin özelliğih'i belirledik, bunu ilave ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, iştirak ediyoruz, hakikaten yerinde. 
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BAŞKAN — Bu 33 ncü madde üzerinde söz al-
malk i'slbeyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 noü maaddeyi okuyunuz efendim : 
MADDE 34. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartları : 
Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel 

şartları şunlardır : 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak 

(işlinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, 
hastalık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlü
lük gîlbi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak 
bilfiil 'işinim başında bulunmamak bu şartı bozmaz. 
Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocuk
ları namına işe devam olunduğu takdirde, bunların; 
bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakıl
maz.) 

2. İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan 
vergi değerleri toplamı 200 000 lirayı, Vergi değeri 
bilinmeyen hallerde yrllı'k kira bedeli toplamı 12 000 
lirayı aşmamak (yıllık kira bddeliriin emsaline naza
ran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas 
alınır.) 

3. Tioari, zirai veya mesleki faaliyetleri! dolayı
sıyla gerçek usulde Gelir Vergisine taibi olmamak, 

2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe 
devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe 
başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma 
göre uygulanır. 

BAŞKAN — Bunda da Komisyonun tekifi farklı. 
Komisyon Sözcüsünü dinleyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, biraz evvel arz ettiğim nedenle, 2 nci bentteki, 
tasarıda yer alan 120 000 lirayı 200 000 liraya çıkar
dık. 

Yıllık kira bedeli başka maddelerde de bu mikta
rın % 6'sı olarak hesaplandığımdan, onun % 6'sı 
olarak da 9 600 lirayı 12 000 liraya çıkardık. 

Değişiklik bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Yalnız burada, en son fıkrada, «2 ve 

3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam 
edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başla
yanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre 
uygulanır» deniyor. 

Demek ki, yeniden o tarihte işe başlayanlara da 
bu uygulanacak; yeni dükkân açmış, vesaire açmış 
kişilere de. Halbuki, serbest meslekte kaldırmıştık 
bunu; o madde gelecek. Bunda böyle bir muafiyet 
tanımadık. Yeni bir dükkân açmış... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu muaifüyet hükmü değil, götürü usule tabi ol
manın şartlarını sayıyor. Bu, sadece tarif maddesidir. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Halen mevcut bir hükümdür Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — 34 ne ümadde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
E inleyenler... Kabul edilmiştir. 

35 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 35. — Aynı Kanunun 48 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Götürü Usule Taibi Olmanın Özel Şartları : 
Madde 48. — Götürü usule taibi olmanın özel 

şartlan şunlardır : 
1. Alım satım işleri ile imal, inşa, tamir ve kü

çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan 
veya İthal edilen emtianın, iptidai maddenin ve mal
zemenin mubayaa bedelleri tutarı 450 000 lirayı aş
mamak ; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edi
len emtianın iptidai maddenin ve malzemenin satış 
'bedelleri tutarı 540 000 lirayı aşmamak; 

3. İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik 
müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin 
yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sa
nat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan 
gayrısafi ücret tutarı 90 000 lirayı aşmamak; 

4. İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik 
kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, 
inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayrisafi hâsılat 
tutarı 340 000lirayı aşmamak; 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
birlikte yapılması halinde, bir takVİrn yılı içinde alı
nan ücret veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedel
lerinin yıllık tutarı toplamı 510 000 lirayı aşmamak; 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
birlikte yapılması halinde, bir takvim yılında sağla
nan gayri safi hâsılatın üçte biri fazlasıyla emtia, ip
tidai madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin 
tutarı toplamı 450 000 lirayı aşmamak; 



M. G. Konseyi B : 24 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
birlikte yapılması halüride alınan gayrı safi ücretl'erin 
tutarlarının dört kâtı ile sağlanan yıllık gayri safi hâ
sılatın toplamı 340 000 lirayı aşmamak; 

8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsal eğilence 
ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmietler karşılı
ğında bir takvim yılı içimde sağlanan yıllık gayrisafi 
hâsılat tutarı 90 000 lirayı aşmamak; 

9. Sahibi veya işleticisi sıfatıyla binden fazla 
motorlu 'kara nakil vasıtası vidya beşltle'n fazla 
hayvan arabası veya su üzeninde hardkeıt eden 18 rü
sum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan 
fazla makinesiz nakil vasıtası işletmemek: (Su üzerin
de hareket eden makineli ve makinesiz araçlarım bir-
İktle işletilmesi hallinde, makineli olanların rüsum to
nilatoları toplamının beş kâtı ile makinesizlerin rü
sum tonilâtoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri 
tutarı 300 000 lirayı aşmamak (Nâkil vasıtalarının 
sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi 
ölçüler aile nefei beyanına tabi olan kimselerle ortak
lık halimdeki istetmelerde bu kimselerin veya ortak
lığın işlettikleri vasıtalar bakımından topluca dlikka-
te alınır.) 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyan
go bileti1, âkanyafcıt, söker ve bunlar gibi kâr hadleri 
emsallerinle nazaran bariz şekilde düşük olarak tes
pit edilmiş bulunan emtiada, Igili bakanlıkların mü
talaası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 
numaralı bentlerinde yazılı alım satım hadleri Malliye 
Bakanlığınca tayin olunur. 

BAŞKAN — 35 nci madde hakkında da Komis
yonun görüşünü alalım; buyurunuz efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-' 
nım, Hükümet tasarısında bu 9 bentten sadece 9 ncu 
bent değiştirilmiş; çerçeve madde başlığında, diğer
leri için de orada görülen rakamların, eski rakamların 
10 katı alınacağı söylenmiştir. Örneğin, 1 nci bentte 
alım, satım işleri, imal, inşa gibi oldukça paralı iş
lerde 30 bin liranın 10 katı 300 bin liradır. Biz, çe
şitli kanunlarda ve bu kanunlarda maktu miktarları 
10 katın çok üstünde artındık. Esasen, buradaki hiz
metler itibariyle 10 kat bize yetersiz görüldüğünden, 
bunları 15 katma çıkardık. 15 katına çıkartırken, bazı 
küsuratlı rakamları yakın bulduğumuz üst veya alt 
rakamda yu'varlâklaştırdık. 

Bu arada, yazarken, artık, bizim - benim hiç de
ğilse - içinde bulunduğumuz neslin bile bilmediği 
«memzucen» gibi, buna benzer kelimeleri de, «bir 
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arada» falan diye yeni Türkçeye çevirmeye de gay
ret ettik. 

Yaptığımız değişiklik bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Bu değişiklik hakkında Hükümetin 

bir diyeceği var mı efendim? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı

yoruz efendim. Hakikaten yerinde ve çok iyi hazır
lanmıştır. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu alım 
satım işine komisyoncular giriyor mu efendim? 

BAŞKAN — Komisyoncular alım satım işlerine 
giriyor mu? 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) —ı Efendim, komisyoncular gerçek usulde ver
giye tâbidir; tavassut işi yaptıklarından, götürü usule 
tabi olamazlar. 

BAŞKAN — Ama burada, «alım satım işleriyle, 
imal işleri» diyoruz. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, aracılık dışında, komisyonculuk dı
şında alım satım işleriyle uğraşanlar. Çünkü komis
yoncular için, özel bir hüküm getirilmiştir, götürünün 
hududu maddesi vardır Vergi Kanununda. Ona gö
re, komisyoncular kesin surette götürü olamaz efen
dim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tavassut işi 
yapanlar götürülükten faydalanamayacaklar; komis
yoncular bu deyimin içindedir efendim; yani gerçek 
usulde vergiye tabidirler. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak is
teyen üye var mı efendim?. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 36. — Aynı Kanunun 51 nci maddesine 

aşağıdaki 9 ve 10 numaralı bentler eklenmiştir. 
9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum 

ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları 
işletenler; 

10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan
lar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işle
ticileri. 

BAŞKAN — Komisyon, yine bunda bir değişik
lik yapmış; Hükümet tasarısına göre 11 nci fıkrayı 
kaldırmış. 

Buyurunuz efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tasarının 11 nci bendi, «vergi güvenliği açısın-
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dan, Maliye Bakanlığınca, iş grupları veya sektörler 
itibariyle gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli gö
rülenler.,.» şeklindedir. Bize uygulamada dert açabile
cek bir madde gibi göründüğünden, o bendi çıkardık. 

IBAŞKAN — Hükümetin bu konudaki görüşünüz 
nedir? 

IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
burada herhangi bir surette yapılan inceleme netice
sinde götürü olarak değil de, iş hacmi ve diğer yö
nüyle gerçek usulle vergilendirilmesi, beyanname ver
mesi öngörülenlerin bundan istifade edemeyeceğine 
dair hüküm getirilmiş. 

Tabii bunun, bizim kontrolümüz yönünden, yapı
lacak olan denetlemeler yönünden önemli olduğunu 
ifade ediyorlar arkadaşlar. Arzu edildiği takdirde, da
ha geniş izahatı arkadaşım versin efendim. 

IBAŞKAN— Buyurun efendim. 
'M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, bu maddenin önemi, bizim vergi 
uygulamasında şu noktada ortaya çıkıyor : Öyle mal 
grupları, öyle -sektörler var ki, bunların yüksek oran
da satış yaptıkları, alış yaptıkları biliniyor; fakat iz
lemede büyük güçlük çekiyoruz. Mesela, demir alım 
satımı ile uğraşanlarda, biz, demiri başlangıçta, çıktı
ğı andan itibaren izlemeye başlıyoruz, vergi inceleme
lerinde; fakat öyle bir yere geliyoruz ki, orada bir 
götürü mükellefle karşılaşıyoruz ve o götürü mükel
lef nedeniyle, ondan sonraki satışları tespit etme im
kânımız ortadan kalkıyor. Kaldı ki, huzurlarınıza, 
«Katma Değer Vergisi» ni takdim edeceğiz ve bu ver
gi, kesinlikle götürü vergilemeye tahammülü olmayan 
bir vergi türüdür. 

'Bu nedenle, buraya böyle bir madde öngördük; 
dedik ki : Vergi güvenliği açısından, sektörler itiba
riyle gerçek usulde vergiye tabi tutulması zorunlu gö
rülenler olursa, bunları da gerçek usulde vergileyebi
lelim. Aslında, vergi yönünden, mükeleflere hiçbir 
yük getirmiyor. Çünkü, bu tür mükellefler eğer za
rar ederlerse, zarar üzerinden vergi ödemeyecekler. 
Sadece, defter tutma, vergi hesaplama mükellefiyeti 
geliyor. 

Bu hususun da bizim vergi uygulamaları açısın
dan büyük önemi var. Bu hususu arz ederim efendim. 

'BAŞKAN — Ama uygulamada bu, keyfi tutum
lara da sebep olabilir. Oradaki vergi memurunun ya
hut Maliye temsilcisinin kanaatine uyularak birtakım 
yanlışlıklar olabilir. 

Evet, buyurunuz efendim. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— İzin verirseniz ben bir hususu arz edeyim Sayın 
Başkanım. 

Herhangi bir sektör tespit edilecek, Bakanlığa ge
lecek ve Bakanlık makamı onaylayacak. Fakat Ma
liye Bakanlığını yeterli görmüyorsanız, ben şu şekilde 
izin verirseniz arz ediyorum : «Vergi güvenliği açı
sından Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakanlar 
Kurulunca onaylanan...»; 

'BAŞKAN — Bir iş gruibu, böyle bir kişi, iki kişi... 
TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Bu, mükellefiyet değil efendim. Bir grubu, iş gru
bunu bir sektörü teklif edecekler. 

İBAŞKAN — Öyle bir şey çıkarsa, ileride teklif 
edilir; tekrar bir kanun çıkar, onlar da dahil edilir 
buna. O zaman bu gittikçe yayılır Maliye Bakanlığına, 
Bakanlar Kuruluna. 

Balkanlar Kurulu humu zaten tetkik edemez İki; 
kararnameler itiliyoruz 'bakanlık ne teklif etmişse, 
öyle geçiyor. 

Buyurunuz efenldim. 
AHMET DOĞU (Mıaliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, bir (konuyu açıklamak istenim 
efienldilm. Bu maddeyi getirirken büyük bir zorun
luluk duyduk, ©ir mi'saılli açıklarsam, sanırım daha 
'vurgulayıcı olacak.. 

îEfendiim, bir tarihte ithal yoluyla Türkiye'ye gi
ren sentetik elyaf incelemesi yaptık hesap uzman
ları olarak - ben de o zaman hesap uzmanı İdlkn -
'bunlardain 'başladık, ithalattan geriye doğru imdik 
Sayın 'Başkanımı; ilik ithalatçıdan sonra aldık, de-
vamik surette takip ettik. Çıktı çıktı, çıktı karşımıza, 
imalatçıdan geçti; ibir fason gruibu çıktı efendim. 
Fason ıgrulbu da götürü şekilde vergiimdiriyor. Yani, 
milyonlarca liralık fiaiturayı fason grubundan afldı-
lıar; ama biz fasoncular için hiçbir şey yapamadık. 
Çünkü, götürü verdi bunlar. Yani, o an, Maliye Ba
kanlığına bu yetki verilımiş olsa idi ıbu incelemenin 
Sonucunda Devletin milyarlarca liralık Vergi ziya
mı önleyecektik; gerçek usulde teklif ederek, biz bu 
vergiyi alacaktık efendim. Bu, demin arkadaşıanın 
izah ettiği demirciler için de aynı şekilde olmuştur. 
Yani, sektör incelemeleri için bizim silah olarak 
kullanacağımız, emniyetli bir silah olarak kullana
cağımız bir maddedir. 

Takdir Yüce HeyeDinizimdir efendim, 
BAŞKAN — Bu 36 ncı madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı efendim? 
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İBulyulrunuz «fendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MİI Gü-

veriliiık Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biz - bu ıgletiril'mielk istenen 11 nci bendin kanunla 
töayin edilmesi ikltiza ettiği için - herkesin mülkelleıı-
ydtllierihi ve bu madlde içerisinde de bundan fayda-
lanmanîalsı gerekenleri 'tadat ettiğimize göre, bunun 
dışınidâ ve benzeri diye Ibir örhek olmasın istedik. 
Yani, haddizatında buralda 9'u şlimldi lö'a çıkarmış 
durumdalar; amla «ve benlzeri» denldiği za'man 'bazı 
saJkıhcalar yaratalhieceğinli düşühmüşltlülk, değişik iş 
•kollarında ve iış gruplarında, selk'törlerlde. Ancak, bu 
açıikfafmalardan aniaSılıyoır 'ki, ikÜşMer değil hedef aılı-
nan, bir belirli iş grubu, bir belirli yöneliş. istikameti, 

Onun içlin, Sayın Müsteşarın önerdiği gibi, «Ma
liye Bakanlığının teklifi ve 'Bakanlar Kurulunca tas
dik edilen bir kararnamleyile gerçek usulde vergilen
dirilir» dendiği zaman, zannediyorum dışarıda kişi-
ısel, yalhıult yalnız (Maliye Bakanlığının takdirine bı-
ralkıllmış olarak 'belidi kısımların üzerine gidiliyor-
izlenimi de kalkmış olur efendim. Bunu çıkarmakta 
endişe ve aimlaç Ibu ildi. 

IBAŞKAIN — Başka söz almaK isteyen var mı? 
lElfenfdÜlm, 36 noı maddeyi, Hükümetin, sevk ettiği 

Itasarı istikametinde ve 11 nci 'bentteki, «Vergi gü
venliği açnsından Mıaliye Bakanlığınca teklif edilen 
ve IBakahlar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları ve
ya Sektörler itibariyle gerçek usulde vergilendirilmesi 
gerekli ıgörülenler...» diye düzelti yorum. Şıimdi bu 
maddeyi... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efenldiim, oyla
maya geçmeden evvel Wiır noktayı açıklamama mü
saade eder misiniz? 

'BAŞKAN — Buyurun. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik KonSeyi Genel Sekreteri) — Kanunda neden 
acalba «yalnız vergi güvenliği açısından» deyimi var? 
Başlka açılardan da belli bir sektörü koruma» gerteke-
ibilir. 'Maddede bu sınıriıayıcıHılk nedlen? Yani, «vergi 
güvenliği açısından» deyimini 'çıkarsak, «Maliye Ba
kanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunca kararlaştı
rılan iş grupları veya sektörler itilbariyle gerçek usul
de vergitendM'iriler» şeklini «alır. 

İBAŞKAN — îşite, o yine vergi güvenliğine gi
riyor.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik .Konseyi Genel Sekreteri) — Bu karar alının
ca, o dala güvenlmiyorrnuşuz gibi oluyor. Başka bir 
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nedenle de alınabilir; yani, bir kanunda, «Ibir mü-
kejlleife güvenmiyoruz» demleyelim. Kanunu biraz da
ha eflasltiki olarak yapmak herhalde mümlkündlür. 

İBAŞKAN — O zamıan, 11 nci benltteh «Vergi 
(güvenliği açısından» ibaresi de çıkacak. 

EMiBKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçle - Plan Komisyonu Baişkanı) — Evet., 

İBAŞKAN — Efendim, 36 nci maddeyi Hükü
metin tekli?i istilkamöfcinde ve şimdiki değişiklikle 
o!ku)tuip bilahara oylarınıza sunacağım. 

36 nci maddeyi değişik şekliyle okutuyorum: 
IMİADDEl 36. — Aynı Kanunun 51 nci madde

sine aşağıdaki 9, 1Ö| ve 11 mulmaralı bentler eklien-
müşltir. 

9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum 
ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları 
işletenler; 

10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan
lar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işle
ticileri ; 

11. Maliye Bakanlığınca teklif edilen ve Bakan
lar Kurulunca kararlaştırılan iş grupları veya sektör
ler itibariyle gerçek usulde vergilendirilmesi gerekli 
görülenler. 

BAŞKAN — 36 nci maddeyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 37. — Aynı Kanunun 53 ncü maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yıllık hâsılat tutarı 1 000 000 liradan aşağı olan 

çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, 1 000 000 
lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları ise 
gerçek kazanç usulüne (zirai işletme hesabı veya dile
dikleri takdirde bilanço esasına) göre tespit olunur» 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştir. ı 

38 nci maddeyi okutuyorum : 

Madde 38. — Aynı Kanunun 54 ncü maddesi
nin üçüncü fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası kal
dırılarak maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir 

1. Vergi Usul Kanununa göre hâsılatın elde edil
diği yılda geçerli olmak üzere tayin edilmiş bulunan 
götürü gider emsallerinin mükellefçe beyan edilen 
hâsılat tutarına uygulanması veya, 
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Gerçek kazanç usulünden götürü gider usulüne 
geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürünlerinin 
satış hâsılatına götürü gider uygulanmaz. Bir evvelki 
yıldan devreden ürünlerin maliyet bedelleri ve satıl
dığı yıl yapılan gerçek giderler, tevsik edilmek ve 
beyannamede gösterilmek şartıyla bu ürünlere isabet 
eden satış hâsılatından indirilir ve bu suretle bulunan 
safi kazanç matraha eklenir. 

BAŞKAN — 38 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?., Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

39 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — Aynı Kanunun 55 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Kazancın Zirai işletme Hesabı Esasına Göre Tes

piti : 
Madde 55. — Zirai işletme hesabı esasına göre 

zirai kazanç, hesap dönemi içinde para ile tahsil edi
len veya alacak olarak tahakkuk eden hâsılat ile, 
ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki müspet 
farktır. 

BAŞKAN — 39 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

40 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 40. — Aynı Kanunun 56 nci maddesi

nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai 
işlerinde çalıştırılması karşılığında herhangi bir istih
lak maddesi veya istihsal vasıtası alınması halinde 
alınan madde veya vasıtaların emsal bedeli hasılat sa
yılır. 

BAŞKAN — 40 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeeynler... Kabul edilmiştir. 

41 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 41. — Aynı Kanunun 57 nci maddesinin 

6 ve 11 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiş
tir. 

6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortis
manlar; 

11. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan 
taşıtların amortismanları ile giderlerinin tamamı. 

Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek 
usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden 
ürünleri Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde 
belirtilen ortalama maliyet bedeli esasına göre değer
lendirilerek gider yazılır. 

BAŞKAN — Komisyon, maddeyi Hükümet tek
lifinden farklı olarak getirmiştir. Bu farkın, Komis
yon Sözcüsü tarafından açıklanmasını rica ediyorum 
eefndim. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 57 nci madde; Zirai İşletme Hesabı. Esasında, 
giderleri düzenleyen bir maddedir. Bunun 6 nci 
bendide, «Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amor
tismanlar...» deniliyor,, şimdi okundu; bu, bizim de 
katıldığımız hüküm; bundan sonra, «İşletmeye dahil 
olup, zati ve ailevi ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların 
amortismanlarının % 20'si» denilmiş. 11 nci madde
de de aynısı vardır. Bundan evvelki ticari kazanç
larda arz ettiğim nedenle, bunların çıkmasını uygun 
buldunuz; buradan da aynı nedenle çıkarttık. 

Yalnız bu fark vardır. 

BAŞKAN — Hükümet buna katılıyor mu efen
dim?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tamam" 
efendim, katılıyoruz. 

BAŞKAN — 41 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — Aynı Kanunun 59 ncu maddesi

nin birinci fıkrası kaldırılmıştır. 
BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 43. — Ayni Kanunun 61 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.-
Ücretin Tarifi : 
Madde 61. — Ücret, işverene tabi ve belirli bir 

işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı veri
len para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil 
edilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali 
sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, 
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huzur hakkı, prom, ikramiye, gider karşılığı veya 
başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık 
münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın 
belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması 
onun mahiyetini değiştirmez. 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı öde
meler de ücret sayılır. 

1. 23 ncü maddenin 11 numaralı bendine göre 
istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve ye
tim ayılkları; 

2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak 
hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağla
nan diğer menfaatler; 

3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi 
ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya 
idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bü
tün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara 
benzeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla öde
nen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üye
leriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla 
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

5. Bilirkişilere, eksperlere, spor hakemlerine ve 
her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağla
nan para, ayın ve menfaatler; 

6. Sporculara transfer ücreti veya sair adla»"'" 
vapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 

BAŞKAN — 43 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 44. — Aynı Kanunun 62 nci maddesi

nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
61 nci maddenin 1 ilâ 6 numaralı bentlerinde ya

zılı Ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri 
yerine getirmek bakımından işveren hükmündedir. 

BAŞKAN — 44 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

45 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 45. — Aynı Kanunun 63 ncü maddesi

nin birinci fıkrasının 980 sayılı Kanunla kaldırılan 
1 numaralı bent hükmü yerine aşağıda yazılı hüküm 
getirilmiştir. 

T. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
190 nci maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu 

Yardımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları 
için yapılan kanuni kesintiler, 

BAŞKAN — 45 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

46 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — Aynı Kanunun 67 nci maddesine 

ikinci fıkrayı takiben aşağıdaki fıkra hükmü eklen
miştir. 

Amortismana tabi iktisadi kfymetlerin elden çıka
rılması halinde Vergi Usul Kanununun 328 nci mad
desine göre hesaplanan müspet fark kazanca ekle
nir 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

47 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 47. — Aynı kanunun 68 nci maddesinin 

7, 8 ve 10 numaralı bentleri ile maddenin son fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7. Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demir
baş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılması halinde mezkûr kanu
nun 328 nci maddesine göre hesaplanacak zararlar 
dahil); 

8. Serbest meslek faliyetleri dolayısıyla emekli 
sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları; 

10. Yukarıdaki bentler dışında kalan, işle ilgili 
şehir dahili nakil vasıtaları ücretleri ile posta, telgraf 
ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler (Bu bentte 
yazılı giderlere karşılık olmak üzere mükellefler dile
dikleri takdirde 20 000 liradan fazla olmamak kay
dıyla gayri safi hâsılatlarının % 10'unu götürü ola
rak gider yazabilirler). 

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile ser
best meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar 
gider olarak indirilemez. 

BAŞKAN — Komisyon, Hükümetin teklif inden 
farklı bir teklif getirmiştir. Komisyondan, bu konuda 
açıklama rica ediyorum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Serbest meslek gelirlerinde ve giderler arasında, 
özel otomobillerini işlerinde kullananların yaptıkları 
'giderlerin % 20'si» ifadesi vardı; diğer meslek grup
larına paralel olarak bunu kaldırdık. 
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Diğer taraftan, «Bunun dışında, şehir dahili nakil 
vasıtası ücretleri, posta, telgraf, odabaşı ücreti gibi 
sair giderler, hâsılatın % 10'unu geçemez» maddesi 
kanunda vardı; fakat Hükümet teklifinde bu %5 ola
rak geldi. Nispi değerlerde kolaylıkla değişiklik yapıl
masını doğru bulmuyorum. Çünkü, kişinin geliri ar
tıyorsa, nispi olarak, ödeyeceği miktar da artmıştır. 
Bunun tekrar % 10 olmasını uygun gördük. 

Kanunda «5 bin lirayı aşmamak üzere» diye bir 
tavan vardı; Hükümet teklifinde bu tavan kaldırıl
mıştı; onun da 20 bin lira olarak, yılda 20 bin lirayı 
aşmamak üzere bir tavanla - ki, ancak 4 katı bir artır
ma yaptık - bağlı olmasını uygun bulduk. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet ne diyor bu ko

nuda? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — iştirak 

ederiz efendim. 
iBAŞKAN — Tabii, ötekilerde yaptık, bunda şimdi 

bırakmak olmaz. 

47 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

48 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 48. — Aynı Kanunun 69 ncu maddesi

nin parantez içi hükmü değiştirilmiş ve maddenin so
nuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(IBu madde hükmü borsa ajan ve acentelarına, 
gümrük komisyoncularına, davavekillerine, müşavirle
re, diş protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest 
meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden 
muakkiplere ve konser veren müzik sanatçılarına şa
mil değildir.) 

Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilen
dirilmesinde 46 nci maddede belirtilen (47 ve 48 nci 
maddelere yapılan atıflar hariç) usul ve esaslar uygu
lanır, 

BAŞKAN — 48 nci madde de Hükümet teklifiyle 
farklıdır. O yönüyle, Komisyon Başkanından bu fark 
hakkında bilgi vermesini rica ediyorum. 

Buyurun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, küçük bir değişiklik yaptık. 

Maddede «Musiki konseri verenlere» ibaresi var. 
Bunu, «Konser veren müzik sanatçılarına» diye de
ğiştirdik, zannederim daha açık oldu. 

BAŞKAN •—- «Musiki konseri verenlere» idi Hü
kümet teklifinde. Halbuki «Konser veren müzik sa
natçılarına» şeklinde açıklık getirildi. Tabir daha 
doğru. 

48 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
49 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — Aynı Kanunun 70 nci maddesi

nin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi ile son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. Arama, işletme ve imtiyaz halkları ve ruhsat
ları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret un
vanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile 
sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, 
sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir 
tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir ima
lat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma 
imtiyazı gibi haklar. (Bu hakların kullanılması xiçin 
gerekli malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul 
sermaye iradı sayılır.) 

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alı
nan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin 
sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri 
bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye ira
dı addolunur. 

BAŞKAN — 49 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 50. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesi

nin başlığı ile 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Emsal Kira Bedel Esası : 
Madde 73. — Kiraya verilen mal ve hakların kira 

bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedel
siz olarak başkalarının intifama bırakılan mal ve hak
ların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sa
yılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel 
mercilerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edil
miş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre 
belirlenen vergi değerinin % 7'sidir. Diğer mal ve 
haklarda emsal kıra bedeli, bu mal ve hakları mali
yet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Ka-
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nununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hüküm
lerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur. 

BAŞKAN — 50 nci maddede de Komisyonumuz 
bir değişiklik yapmış. Bunu iza'h ederler mi efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi 
değeninin % 6'sıdır.» denen Hükümet teklifini, % 7'ye 
çıkardık. 

Teknik arkadaşlar da, görüşme yaptığımız kişiler 
de, maalesef her iki taraf da, iki rakam üzerinde ıs
rar etti; bir kısmı % 6'nın uygun olacağını, bir kısmı 
da c/c 8'in uygun olacağını söylediler. 

Komisyon olarak bize de, bunun ortalamasını al
maktan en adil yol olarak göründü; % 7'yi böylece 
saptadık ve % 7 olarak geldi. 

'BAŞKAN — Hükümet?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Katılı
yoruz efendim. Yalnız daktilo hatası olarak, matlap, 
«Emsal Kira Bedel Esası» olarak yazılmış, «Emsal 
Kira Bedeli Esası» olacak. 

Bir de en sonda, «% 7» den sonra gelen, «Diğer 
mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakları 
maliyet bedelinin» cümlesindeki «hakları» kelimesi 
«hakların» olacak; daktilo hatasıdır. 

BAŞKAN — Matbua hatası. O halde, düzeltelim 
efendim onu. «Emsal Kira Bedel Esası» değil, «Em
sal Kira Bedeli Esası» olacak; 5 nci satırda da, «bu 
mal ve hakları maliyet bedelinin» cümlesinde «hak
ların» olacak, sonuna bir (n) konacak. 

50 nci madde'de başka söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

51 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — Aynı Kanunun 74 ncü maddesi

nin birinci fıkrası ile bu fıkranın 5 ve 10 numaralı 
bentleri ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Safi iradın bulunması için, 21 nci maddeye göre 
istisna edilen gayrli safi hâsılata isabet edenler hariç 
olmak üzere gayri safi hâsılattan aşağıda yazılı gider
ler indirilir. 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen ver
gi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafın
dan ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen har
camalara iştirak payları; 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya veren
lerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira in

dirimi gayri safi hâsılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 
11 numaralı bentlerinde yazılı giderler düşüldükten 
sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indiri
lemeyen kısmı 88 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uy
gulanmasında gider fazlalığı sayılmaz.) 

Mükellefler (haklan kiraya verenler hariç) diledik
leri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak 
üzere hâsılatlarından % 25'ini götürü olarak indire
bilirler. Götürü gider usulünü ka'bul edenler iki yıl 
geçmedikçe bu usulden dönemezler. 

BAŞKAN — 51 nci madde üzerinde Komisyo
nun izahatını dinleyelim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bura'da da küçük bir değişiklik yaptık. 2 nci fık
rada, Hükümet tasarısındaki «gayri safi iradın bulun
ması için, 21 nci maddedeki istisnadan faydalanan gay
ri safi hâsılata isabet edenler hariç» ifadesini «safi ira
dın bulunması için, 21 nci maddeye göre istisna edi
len gayri safi hâsılata isabet edenler hariç» şeklinde 
düzelttik. Zannederim Türkçe'de deyim bakımından 
da'ha anlaşılır bir şekle soktuk. 

BAŞKAN — Sayın Hükümetin bir diyeceği var 
mı?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim. 

BAwŞKAN — Efendim 51 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 

Buyurun Sayın Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben belki iyi an
layamadım, takip edemedim. 

Şimdi, Komisyon düzeltmesinde en son % 25 ko
nusunu aldık; ondan sonra bir satır daha var, esas 
kanun'da, onu almadık; «Bu madde hükmünün uygu
lanmasında para cezaları ve vergi cezalan hâsılattan 
gider olarak indirilemez» diye. Şimdi, yeni kanunlaş
mada bu hüküm içinde olarak mı çıkacak, olmadan 
mı çıkacak? En son satır okunmamış oluyor. 

BAŞKAN — Hangisi okunmadı efendim? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Bu madde 
hükmünün uygulanmasında para cezaları ve vergi ce
zaları hâsılattan gider olarak indirilemez» hükmü ka
nunda olacak yine Sayın Komutanım. 

51 nci madde, anamaddenin tamamını değiştirmi
yor; değiştirdiği fıkralar var; değiştirmediği fıkralar 
kalacak. Yani buyurduğunuz fıkra ilave edilecek, 
madde yazılı olduğu zaman yer alacak. 
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BAŞKAN — Ama bu Hükümet tasarısında % 2'5'e r 
yükseltilmiştir. «Safi iradın bulunması için 21 nci 
maddedeki istisnadan faydalanan gayri safi hâsılata 
isabet etienler hariç olmak üzere gayri safi hâsılattan 
aşağıda yazılı giderler indirilir.» 

Bu mu yazılmamıştır efendim? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle Sayın Baş
kanım : Hükümetin teklifi, 10 ncu bendin düzeltil
mesi hakkında. Komisyon buna 11 nci bentten de ba- I 
zı kısımları ilave etmiş. Şimdi, 11 nci bent eski ha
liyle kalırsa, bir kısım tekrar var, yeni haliyle kalırsa 
bir bozukluk var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «5 ve 10 nu
maralı bentleri ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir» diyoruz. Bahsettiğiniz 4 ncü fıkradır; 
o kalıyor. 11 nci madde 4 fıkradan ibaret. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ama, «10» bu
rada, 10 ncu bent burada değişen. Biz 10 ncu bende, 
11 nci bentten de hükümler koymuşuz. 11 nci bent 
aynen kaldığına göre, mükerrer oluyor. Zannederim 
Komisyonun bunu bir kere daha incelemesinde fayda 
vardır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komu
tanım, malumunuz, yapış tarzında, (11) den sonra 
«gayrimenkul» kelimesiyle başlayan fıkra, 2 nci fıkra 
oluyor. 

BAŞKAN — Yalnız, Sayın Saltik'ın söylediği doğ
ru : «Aynı Kanunun 74 ncü maddesinin 1 nci fıkrası I 
ile - birinci fıkrasını okuduk - bu fıkranın 5 ve 10 nu
maralı bentleri» deniyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 5 ve 10 değiş
ti, biz 11 numaralı bendi değiştirmedik. j 

BAŞKAN — 3 ncü fıkra hangisidir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — (11) nci bent
ten sonra başlayan ve «gayrimenkul sermaye mahiye
tindeki mal ve hakların...» diye devam eden kısım, 
2 nci fıkrası. 

BAŞKAN — 11 demiyorsunuz ama. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Onu değiştir- I 
mi yor uz, o kalıyor. I 

BAŞKAN — Şimdi bakın, 51 nci maddede diyor- I 
sunuz ki : «Aynı kanunun 74 ncü maddesinin birinci | 
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fıkrası ile, bu fıkranın 5 ve 10 numaralı bentleri ve 
3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» Bu
radaki «3 ncü fıkrası» hangisi? 

11 'in 3 ncü fıkrası mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 11'den sonra 
gelen ve 11 dahil, üçüncü olan. Çünkü parantez için
de «202 sayılı Kanun...» diye başlayan kısım 3 ncü 
fıkradır. 

BAŞKAN — Sanki 11 nci bende aitmiş gibi geli
yor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Değil efendim. 

BAŞKAN — O zaman olur. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komu
tanım, Maliyenin fıkra ve bent anlayışı bizim yazı 
usulleri m izdeki fıkra bent anlayışı gibi değil. Yani 
bu en sondaki, Komutanımın emrettikleri, 4 ncü fıkra 
oluyor, o değişmedi. 

IBAŞKAN — Evet, en sondaki 1,5 satır, 4 ncü fık
ra oluyor, o değişmiyor. «Bu madde hükmünün uy
gulanmasında para cezaları ve vergi cezaları hâsılat
tan gider olarak indirilemez» hükmü burada duru
yor. 

11 nci bent «... ziyan ve tazminatlar» diye biti
yor; ondan sonra ikinci fıkra başlıyor, ondan sonra 
üçüncü fıkra ve sonra da dördüncü fıkra geliyor. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. 51 nci 
madde üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — Aynı Kanunun 75 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tarifi : 
Madde 75. — Sahibinin ticari, zirai veya mesleki 

faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil 
edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla el
de ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul 
sermaye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar men
kul sermaye iradı sayılır : 

1. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kuru
cu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine ve
rilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi 
için faiz olarak veya başka adlarda yapılan her türlü 
ödemeler dahil); 
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2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limi
ted şirket ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları 
ile kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye 
dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları mua
melelerden doğan kârların ortaklara, kooperatife yap
tıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı 
sayılmaz.) 

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr pay
ları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında 
elde edilmiş sayılır. 

3. Kurumların idare meclisi Başkan ve üyelerine 
verilen kâr payları; 

4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya 
özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurum
ların ticari bilançolarına göre doğan kârdan Kurum
lar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım; 

5. Her nevi tahvil faizleri (yıllık ödeme faizle 
birlikte tahvilin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde 
tahvilin itfa edilen kısmı irat sayılmaz.) 

6. Her nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, 
senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan 
faizler. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üze
re kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağ
lanmış olan meblağlar için verilen faizler dahil); 

7. Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, ta
sarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer mües
seselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faiz
ler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan 
devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların 
her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan pa
ralara sağladıkları gelirler ve menfaatler de mevduat 
faizi sayılır.); 

8. Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş 
kuponlarının satışından elde edilen bedeller; 

9. îştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahak
kuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılı
ğında alman para ve ayınlar; 

10. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılı
ğında alınan iskonto bedelleri; 

11. 77 nci maddede yazılı vergi alacağı; 
12. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 

payları. 
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye 

sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, 
ticari kazancın tespitinde nazara alınır. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiği şekil ile, Hü
kümetin teklifi arasında fark var. Komisyon Sözcüsü
nü dinleyelim efendim. 

Buyurunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir tek kelime değiştirdik. İkinci fıkrada, orta
da : «Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muame
lelerden doğan kârların ortaklara, ortaklıkla yaptık
ları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sa
yılmaz.» 

«Ortak», «Ortaklığa», «Ortaklarla» kelimeleri çok 
tekrar ediliyor, okufken güç oluyor; bu nedenle «Koo
peratiflerin ortakları ile yaptıkları muamelelerden do
ğan kârların ortaklara, kooperatiflerle yaptıkları mua
meleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayılmaz.» 
dedik. Ortadaki «ortaklıkla» kelimesi yerine «koope
ratifle» kelimesini koyduk. 

'BAŞKAN — Hükümetin bir diyeceği var mı?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim. 

ıBAŞKAN — 52 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul ddilmiştir. 

53 ncü maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 53. — Aynı Kanunun 76 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
trat Sayılmayan Haller : 
Madde 76. — Menkul kıymetin kuponlu veya ku-

ponsuz olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve 
temliki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin ta
mamen veya kısmen itfa olunması karşılığında alınan 
paralarla itfa dolayısıyla verilen ikramiyeler menkul 
sermaye iradı sayılmaz. 

'BAŞKAN — 53 ncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

54 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 54. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Vergi Alacağı : 
Madde 77. — Tam mükellefiyete tabi kurumlarca 

ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı, bu kurumlardan 
kâr payı alan : 

1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin, 
2. Özel kanunlarla kurulmuş müesseselerden 

kendi kanunlarına göre Gelir ve Kurumlar Vergisin
den muaf tutulanların, 

3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin, 
4. Eshamlı komandit şirketlerin komandite or

taklarının, 
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Vergi alacağını teşkil eder. 
Vergi alacağı kurumlarca yukarıda 1, 2 ve 3 nu

maralı bentlerde yazılı gerçek ve tüzelkişilere dağıtı
lan kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere dağıtı
lan kâr paylarından bu şirketlerin komandite ortakları
na isalbet eden kısmının yarısı olarak hesap ve kabul 
edilir. 

BIAŞKAN — 54 ncıü maldde üzerinde Komisyo
nun izahatını aMıtrn. 

©uyurunuz. 
EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) - Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısı, Kurumlar Vergisinin i% 40 
olarak kabulü esasına göre düzenlenmiş. Bu nedenle 
hemen 'ikinci sıaltır başındaki, «dörtte üçü» deyimi 
var, Bitz Kurumlar Vergisinin .% 5Q olmasını düşü
nüyoruz. Böyle olduğu takdirde, bumun kendine öz
gü 'bir hesap tarzı var; o takdirde bu «dörtte üçü» 
IbaresMn «yarısı» olarak değiştirilmesi Dazım; ya
rısı olarak değiştirdik. 

[Burada önemli olan konu, Kurumlar \fergisiniin 
«oranı oluyor. Hükümetin düşündüğü gibi % 40 ol-
sadı, döıttte üçü olacaktı; Komlisyon olarak biz •% 50 
olarak o oranı uygun gördük. Bu nedenle dle «vergisi
nin yarısı» flbaresin'i koyduk, dörtte üçü yerinle. 

(BAŞKAN — Sayın Hükümet?... 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, Kurumlar Vergisi konusu, nispeti; haki
katen Bakanlar Kumlumda da en çok konuşulan, 
müzakere edlen konulardan bir tanesi oddu. 

Buralda. kurumlaşmayı teşvik ettiğimiz takdirde, 
biz kurumludan 'gerçek dergiyi alıyoruz; burada 
(herhangi biır surette kaçak herhangi bir muamele 
olmuyor. Üretim, fatura kesme, diğer bütün muame
leler, diğer kimselere karşı da gerçek olduğu için, 
Türkiye'de kurumlar teşvik edildiği takdirde her yönü 
i e gerçek verginin alınması, ticari hayatta dürüst
lüğün yerleşmesi bakımından çok yerinde. 

Bir de Sermaye Piyasası Kanun Tasarısını çıka
rıyoruz, hisse senetlerinin alım - satımı yapılması ba-
kıımından da; bugün için para yalnız bankalara ya
tıyor; o yönden de hisse senetleri alım - saltımı da 
Ibaşlayacak. Bu İtibarla, kurumlaşmanın Türkiye'de 
iher halükârda teşvik edilmesi lazım. Kurumlar Ver
gisi nispeti % 50 olduğu takdirde, bizim hesapları
mıza göre, 'bir kimse yalnız başına iş yaptığı takdir
de ödediği vergi ı% 66, % 3Vle Malü Denge Vergisi 
oHmak üzere % 69 olduğu halde, % 50 oranına çı-
Ikardığımızda, Ibunun ödeyeceği vergi nispeti % 73 

filan oluyor, muhtelif şekillerine göre. Bu takdirde, 
kurumlaşma yerine, bir kimsenin şirket kurup da, 
sermayesini oraya yatırması yerline, yalnız başına iş 
yapması, onun vergi yönünden daha lehine olabile
cek bir durum yaratıyor. HalbuKİ, şjfrketleşitiği za
man, sermaye birikimi de fazla olacak, büyük şir
ketler kurulacak ve dolayısıyla üretim yönünden, 
(maliyet düşüşü yönünden, ihracat potansiyeli yönün
den de dana ciddi bir çalışma ola'biecek. Biz bu 
ıtieşviM sağlama bakımından da, Kurumlar Vergisi 
nispetini % 40 olarak düşündük. Bu suretle, bir kim
se şirkete ortak olduğu zaman ödeyeceği vergi ile, 
yalnız 'basma çalıştığındalki vergi arasında, bir den
ge sağlanıyordu. Yani, yalnız başına çalıştığı tafcdür-
Ide ödeyeceği vergi ne ise, kuruma iştirak eder de, 
kurum % 40 vergi öderse, ödenecek vergi, nihai top
lam vergi olarak aynı seviyede oluyor. Çünkü ora
dan aldığı kazancı da, getirip keadi beyannamesine 
dalhil ederek, tekrar vergi vermek durumu var. Bü-
ıtün bunlar nazarı itibara alındığı zaman bir denge 
sağlanıyordu. % 50 olduğu takdirde bu aleyhine ola
cak. Halbuki isifcediğıımiz kurumlaşmadır. 

IBAŞKAN — ,% 73'e mi çıkıyor dediniz?... 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Biz öy
le bir hesap yaptık Turgut Beyle beralber. Onun he
sabını arkadaşlarım da ortaya koyabilir. 

|BAŞKAN — Peki, halen Kurumlar Vergisinin 
nispeti nedir? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — % 25' 
tir. Bir de stopaj olduğu için % 42,4tür efendim. 

Tabii oradan aldığı kazanç üzerinden de ayrıca 
Gelir Vergisi ödeyeceği (için, o nispet ıtaibü bugünkün
de de ıdalha fazla oluyor; •% 42,4 olan nispetin 
% 5 0 ^ çıkarılması. Talbii bu % 50'ye çıkarılırken, 
% 3 Mıal Denge Vergisinin de belirli bir müddette 
ineceği düşülmüştür. Normal % 47. Şimdü Maü 
Denge Vergisini de nazarı itibara aldığımız takdirde 
durum daha da şey olaibüiyor. 

IBAŞKAN — i% 53 oluyor yani. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
•Bunları da kabul etmediğiniz takdirde, % 50 

nlisipeti, bu hesabı biz daha çıkarabiliriz. Yalnız ba
şına Çalışmayı bir ölçüde vergi yönünden teşvik eder 
bir durum var. Halbuki, kurumlaşma, Türkiye yö
nünden töeşvük ediflmesii ve cidden üzerinde durulma
sı lazım gelen bir konu. 

BAŞKAN — Yalnız kurumda da kaçırılınca çok 
kaçırılıyor. îşte gördük ne kadar kaçırdığını, misali
ni de gördük. 
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Komisyon Balkanı, buyurunuz.; 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Han- Komü&yonıu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada, % 5Q'ye göne yapılan bir hesabın al
tımda, «Görüldüğü gibi, Gelir Vergisi beyanname
sinde beyan edilen gelire uygulanarak nüspet ne 
olursa olsun, lklişinin vergi yükünde bugünküne na
zaran bir değişiklik balhüs konusu değildir.» deni
yor. 

Bu dkuıduğum ibare, Hükümetin Çarşamba günü 
alk'şaımı (bizlere takdüm etltliği tasarı metndnldendir ve 
.;% 5Q'yi ısalvunan ıbir tasarıdır. Ertesi gülnü sabahle
yin gelen. Hükümet tasarısı olarak gelen tasan da 
\% 4Û'tır, 

Ben bir hesap yapıtım, ibu hesabın yanlış olduğu
nu zannetmiyorum; çünkü ralkamlar Hükümet tasa
rlısından alınmış raikaimllardiır, ona göre yapitılk. Bir 
kurumun kazancı 20 milyonsa - bir kurum, tefle kişi 
mulhaitalbı gilbi düşünüyorum, 20 milyonsa, - bu, top
lam 14 mıiyon lira vergi veriyor; kurumun içinde 
kurumdan aldığını, verdiği Gelir Vergisiyle beraber 
tam % 7Q oluyor. Bunda IMali Denge Vergisi ikatıl-
mamıştır,: Mali Denge Vergisini katmamaimın nede
ni, Hükümetimizin tasarısında yaptığı misalde de, 
lailtıınlda «Mali Denge Vergisi dahi! edilmemiştir» de
diği liçin; rakamlar karşiaişürılsın diye. 

>% 50 Kurumlar Vergisi uygulanırsa, 20 milyondan 
bu İkisinin en son eline geçecek para 13 milyon 300 
hin liradır. Vergi yülkü ;% 70'dlen |% 66,5'a düşmüş-
ıtür. Bu rakam 22 milyon oluirsa, bulgünlcüyle % 50', 
ikisi de ı% 70 vergi oluyor. Ancak, 22 milyondan son
ra ;% 501de (bir arltış oluyor; 100 milyonda bu yük 
% 74,3 oluyor. 20 milyon... 'Bir kişi »düşünüyorum, 
bir lişli tek başına yapmıaya kalkarsa, zaitten kurum ka-
stakyUta' yapmakta yararı var, yan'i kurumdlan her se
ne 20 milyon (kazanç 'bir kişiye geliyorsa, kendi tek 
'başına yapitığı zaman '% 70 vergi verecelk, Ikurumun 
içinde bu kazançta i'şltiralk ederse Ve î% 50 Kurum
lar Vergisi olursa, .% 66,5. verecek, yani % 3,5 kârı 
var, 

iBİnaenaleyh, bence .% 50j, kurumlaşmayı çok 'da
ha iyi teşvik eden bir şeydir; ama denilecek ki, 
şimdi, 100 milyon kazanan adam... Benim yaşadı
ğım mulhıilierlde İSalym Bafşlkanıım, böyle ÜÇÜ) milyon 
kazanan k is te yolk, onun için onu pek düşenemıiyo-
rum. 20 milyon da yolk; ama 20 milyon da benim 
havsalamın kişü Ikazancı balkımından kabul edeble-
ceği son ralkam; bunda (kârı Van 
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Ecıevit Hükülnıefti za'mahında verilen Kasanda <bu 
•% 50; zaitMîerihb ve Yüksek Heyetlinize yapılan 
takdim fde i% 50. Sonra, birden'bire 'bir sabah % 40 
gelldli önümüze; ıtalbii rakam da itedingÜın ediyor; böy
le hep ,% 50, !% 5,0i güderken, birdenibire 12 saat 
içinde bir değişiklik; '% 4Q'a iniyor. 20 milyonluk kâr 
da 13,3 milyon lira vergi verecektir, yani ;% 66,5 ve
recektir; bugünkünle nazaraln ;% 3,5% Ikârı var. Ba
na, 1% 50 kurumlaşmayı daha da çok teşvik elder gi
bi ıgeiyor bu rakamlara göre yapılan hesabın so
nunda. Talbii takldir Yüksek Heyetinizin. 

ı% 50 bana (makul geliyor, neresinden bakarsanız. 
Kurum'l aşmayı tek başına teşvik... Biraz evvel ya
tırım indirimi otadlufle Bunun (dışında, ihraeaatı teş
vik primi, gümrük muafiyeti... Yani, (bütün Türki-
yelriin her tarafı kurum oldu. Artık büyük milyarlık 
falbrilkalainn dışında Türkiye'de çiklet fabrikaları var, 
ıbalon falbrikaları var. O Ikadar teşvik ©dildi ki, bu 
teşvikin de bir ölçüsünün ortaya çıkması lazım. Ha
kikaten, Devlet Hanlama Teşkilatının, c'idldli bir he
sap kitap yaparak, teşvikin İde ne olacağının ölçüsü
nü kaymasında yarar var^ 

IBağıışlayın, huzurunuzda inançlarımı söylüyorm 
müsamahanıza sığınarak; fakat bana (% 50, yeterli 
Ibir orandır gibi geliyor, <% 40 ile arasında pek o 
kadar büyük de bir fark yok. Tabii % 50'de kurum 
bünyesinde kalacak vergi oranı, Sayın Maliye Ba
kanımızın da buyurdukları gibi, % 40'a nazaran 
% 10'da fazladır, Maliyecilerin de aslında bu teklife 
katılmış olmaları lazım; ama zannediyorum ki, bu 
tasarı Hükümetten bize gelirken değişlik geldiğine gö
re, pek talbii Hükümet görüşünü de bir yerde Hükü
metin bir unsurunun savunmasından daha tabii bir 
şey olmaz, 

Bence % 50 uygundur; bu nedenle de, Hü
kümet tasarısındaki «Dörtte üçü» deyimi yerine «Ya
rısı» deyimi kullanılması yerindedir; Komisyon ola
rak bu fikirdeyiz. 

Arz ederim. 
BALKAN — Efendim, biz bunu daha evvel ko

nuştuk zaten. Hakikaten % 40'tan % 50'ye çıkar
mak psikolojik olarak 'doğru; ama hesaba vurunca 
fark etmiyor, kıyamet koparıyorlar; ama hesaba dö
künce hiçbir fark olmuyor. Sonunda % 69-70 civa
rında, ikisi de aynı oluyor. O yönlüyle, % 50 olarak 
Komisyon bunu teklif ediyor ki, bu bizce de uygun 
bulundu., 

54 neü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur. 
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0 halde, maddeyi Komisyonun teklif ettiği şek
liyle 'oylarınıza sunuyorum: iKahul edenler. Et
meyenler.. Kabul editailşjtir. 

55 nci maddeyi okutuyorum': 
MADDE 55. — Aynı Kanunun 80 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gelire Giren Sair Kazanç ive İratlar : 
Madde 80. — Aşağıda yazılı olup geçen bölüm

lerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu bölümdeki 
hükümlere göre vergiye tabi gelire dahildir : 

1 , ıDeğer artışı kazançları; 
2. Arızi kazançlar. 
BAŞKAN — 55 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yok'tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler., Kabul edilmiştir. 

56 nci maddeyi okutuyorum, c 
MİADDfE 56. — Aynı Kanuna 80 nci maddeden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 80 nci mad
de eklenmiştir. 

Değer Artışı Kazançları : 
Mükerrer Madde 80. — Aşağıda yazılı mal ve 

hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar de
ğer artışı kazançlarıdır. 

1, İktisap şekli ne olursa olsun '(İvazsız olarak 
iktisap edilenler hariç) 70 no] maddenin birinci fık
rasının 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal 
ve hakların, iktisap tarihlerinden başlayarak dört yıl 
içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Koo
peratiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tah
sis ettikleri gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak 
tarafından satın alınmış sayılır). 

Bu bent kapsamına giren kazançların 125 000 lira
sı 'vergiden müstesnadır. Şu kadar ki iktisap tarihin
den itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından do
ğan kazançlara bu istisna uygulanmaz. (Binaların el
den çıkarılmasında bu istisna ıher tam yıl için ayrı ay
rı uygulanır). 

(2. Her ne şekilde olursa olsun edinilen menkul 
kıymetlerin (Kurucu hisse senetleriyle diğer her türlü 
intifa senetleri dahil) edinme tarihinden önce veya 
sonra elden çıkarılmasından sağlanan ve bir takvim 
yılındaki tutarı 50 000 lirayı atsan kazançlar. 

3. 70 nci maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı 
bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden 
çıkarılmasından doğan kazançların 50 000 lirayı aşan 
kısmı. 

4. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müel
lifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışın-
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da kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından 
doğan kazançların. 50.000 lirayı aşan kısmı, 

'5. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çı
karılmasından dbğan kazançlar, 

6. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen 
veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazanç
lar., 

!Bu maddede geçen «elden çıkarma» deyimi, yu
karıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz kar-

. şilığında devir ve 'temliki, trampa edilmesi, takası, ka
mulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine 
sermaye olarak konulmasını ifade eder. 

Faaliyetine davam eden ticari bir. işletmenin kıs
men veya tamamen satılmasından veya ticari işletme
ye dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birin
ci fıkrada yazılı hakların elden çıkarilmasından do
ğan kazançlar ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari 
kazanç hakkındaki hükümler uygulanır.. 

IBAŞKIAN — Komisyonun teklifi farklı, onun için 
Komisyonun izahatını dinleyelim efendim. 

lEMlEJKUl AMltJRAıL (HÜSNÜ KÜÇÜKAHIMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, 1 nci fıkrayı değiştirdik. HükÜmıetimizin gön
derdiği tasarıda, 4 yıl içinde satışlarda seyyanen bü
tün değer artışı kazançlarında 100 bin lira muaftı. 
Yüksek malumları, bugünkü enflasyon, özellikle mes
kenlerde her yıl çok büyiüik artışlar yapmaktadır. Na
muslu vatandaşların çeşitli nedenlerle meskeni satıp, 
başka bir yerde mesken alacaklarsa çok büyük za
rarları oluyor. Bu nedenle, genel olarak uygulanmak 
istenilen 100 bin liralık indirimi 125 bin liraya, yal
nız meskenlere mahsus olmak 'üzere, alındığından bir 
tam yıl sonra başlamak üzere, her yıl için 1!25 bin, 
ikinci yıl olursa '250 bin, üçüncü yıl 500 bin, yarım 
milyona kadar bir indirim hakkı düşündük ve birin
ci fıkrayı öyle düzenledik. 

Diğer fıkralarda bir değişiklik yoktur. 
Arz ederim. 
BAŞKAN — Şimdi bir kişi düşünelim, bir dv al

dı 'burada, iki sene sonra ya işten çıkarıldı veyahut da 
emekli oldu veya İstanbul'a yerleşecek, İzmir'e yer
leşecek, nereye yerleşecekse yerleşecek; bunu sata
cak, iki üç sene sonra, gidecek orada o parayla ev 
alacak. 

Simidi, bu çok haksızlık oluyor; ama bunu âdet 
haline getirmişlerse zaten onlara ayrı yükümlülükler 
var. O yönüyle her sene için 125 bin lira koyalım de
dik, yani üç sene, dört sene sonunda hiç olmazsa bu 
bile kâlfi gelmez; ama o yönüyle onu ilave ettik., 
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Evet, bu 56 ncı madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?. 

'Buyurun Orgeneral Saltık, 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
evvelce yaktığımız müzakerelerde de arz ettiğimiz gi
bi, bu maddenin (başlığının «Değer artışı kazançlarım 
değil, «Değer kaybı kazançları» olmak lazım. 

Benim anladığıma göre, Maliye Bakanlığı para
nın değer kaybetmesinden dolayı devamlı olarak bir 
vergi almak temayülünde. Tipik örnek vermıiştim, 
bir kere daha yüksek huzurlarınıza arz edeceğim. 

il milyon dolara üç sene evvel satın alınmış olan 
bir gemi, üç sene evvelki dolar değeri üzerinden nor
mal olarak 30 milyon Türk lirası eder idî. Üç sene 
sonra, 1980'de hiç kâr etmeden, sadece enflasyon ne
deniyle para değerinin kaybı bu gemiyi satmaya mec
bur olan mal sahibi için 90 milyon liralık bir gelir 
gerektirir. Halbuki bu hesaba göre, - yalnız bir mik
tar emlake koyduk, diğerlerine hiçbir şey koymadık -
bu zatın 30 milyon liradan gayri kazancından 125 bin 
liralık kısmı buraya sari değil zannımca, yukarıya 
koyduğumuz için; 60 milyon liradan bir değer art
mış gibi vergi alıyoruz. O halde, ilk satışında % 60 
veya '66 desek, 36 milyon ziyan ediyor; bir defa daha 
satsa bir 36 milyon daha ziyan edecek, kazara böyle 
bir satış işini namuslu olarak üç defa yaparsa bir 
adam, üç sene evvelki parasından bir kuruşu kalrcia-
yacak'tır, hepsini vergileyeceğiz demektir., 

'Ben, bu vergiyi anlayamadım. O nedenle açıkla
nırsa eğer, mutluluk duyacağım., 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuştuk. Bu adam gemıi alıp 

satıyorsa, gemi tüccarı demektir. Eğer, bir şey kazan
mak maksadıyla gemi almışsa, en aşağı on isme, on-
beş seme kullanacak, ondan sonra saıtaoaktır, yanıi bir 
ısene, (iki sene sonra da gemiyi saıtımaz bu adam. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yalnız gemi içtin 
değil efendim, atan örneğini vereceğim. 

iBu sene mıiras yoluyla alımıış olduğunuz altın de
ğeni, aldığınız tarihteki kayıt litlibariyle belirli bir 
miktardır. Bunu iki sene sonra, atanın değer kazan
ması medeniyle; ama hakikatte paranın değer kaybet-
mesi nedeniyle farklı ısiattığmız an, yanıi bu ısenıe 10i 
bin lira olan bir Reşat'ı gelecek sene 20. bin llira edi
yorsa, saltığınızda doğan farkı Maliye Vekâletimiz 
vergiliyecektir. Bunun değer artışı neresinde? (Beni 
onu anlayamıyorum efendim. Bu değer kaybıdır had^ 

dizaltıında; ama artış vergisi olarak buraya geldi, hük-
molundu, bunu anlayamadım efendim. 

BAŞKAN -r- Değer artışı, para bakımından fark 
ediyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiMli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bütün ekonomıislt-
ler bilir Sayın Başkanım, belirli bir zaman içerisıinde, 
belirli bir enflasyon içerisinde aynı malı tekrar tek
rar sattığınız zaman sıfıra iner sermayeniz, bu o de
mektir. Biz en basit örnekte kantinlerde bununla kar
şılaştık. 

jBAŞKAN — Şimdi altın almasa da bu adam, pa
rasını bankaya yatırsa idi, banka da sonunda faliız al
ışa idi, o faizden vergi vermeyecek inliydi? Verecekti; 
o gizili hesaplara yatrrsaydı belki vermeyecekti; ama 
normal yatırırsa, faizden mütevellit <vergiyi verecekti. 
Burada çok daha fazla kazanmış, o faizden çok daha 
fazla kazanmış, onun da vergisini veriyor.; 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Burada kazanç 
yok Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Kazanç var. Elindeki o parayla al
masaydı, ne olacaktı o para?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade 'buyu
run Sayın Başkanım. 

Herkesin bir belki mali imkânı var; şirket olsun, 
kişi olsun, bu ımaMi imkânı (işletip kazanç sağlııyorsa 
eğer, kârını verecek. Bu bir ayrı dava; ama lişletmıe-
den sattığı zaman bu değeri, para, enflasyon nıedenliy-> 
la kıymetinden kaybettiği için, ertesi sene satış bede
linin bir sene evvelkinden farkını ben vergilerim 
dersek, hiçbir zaman bunun vergi anlayışına yaklaş-
ması mümkün değil efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, bu zamanki enflasyonu mıî  
sal alıyoruz, her zaman böyle olmaz. Anormal sene
lerdir bunlar, bunu hep böyle düşünmeyelim. Yaon, 
öbürgün belki oturacak, on sene böyle gitmeyecek 
enflasyon. Eğer normal giderse, o zaman meselle yok 
zaten. O zaman değer kazanmışsa yüzde beş, yüzde 
altı kazanacak. 

Kaldı ki, gemiyi bir sene, iki sene çalııştırdı, ondan 
kazancı oldu, ondan da vergi allıyoruz. Her kazançtan 
atıyoruz, almayalım mı şimdi bundan?.. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mıilfli Gür 
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
'tekrar arz ediyorum, işin 'talihsizliği, bu maddenin bu 
enflıasyonist dönemde getirilişidir, bundan evvelfci 
Gelir Vergisinde böyle bir madde yoktur. 
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,AHMET DOĞU (Maliye 'Bakanlığı Temsilcisi) — | 
Var 'efendim, aynen var Sayın ıBaşkanum; yalnız, is- I 
mini değiştirdik biz; «sair kazanç ve iratlarının de
ğer artışı vergisi» demdi. I 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Mitıi Gü
venlik Konseyi Geme! Sekreteri) — Keşke «Sair ka-
izanç» kalsa idi, ıbu «değer artışı»'m kabul ettirmeye I 
kamuoyunda imkân yok efendim. Hesap meydanda, I 
bumu herkes biliecek. 

(BAŞKAN — Evet, buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, Sayın Paşam şu yönden hakindir: Türkiye' I 
de özellikle sanayiimizin ithal yolluyla getirdiği nıa- I 
kline (tesisleri, enflasyon etkisiyle 100 milyona aldığı I 
ıbir şey, 10 sene sonra 100 milyonun üzerinden amor
ti ledilliyor, 100 milyon kendisine biriktiriyor; ama I 
/bu 100 milyonluk tesisi yerine koymak içlin 1 milyara 
(ihtiyaç var ve dolayısıyla gerçekten bu kuruluşların 
normal çalıştıkları takdirde biz servetlerini vergilem-
dinmliş oluyoruz. iBunıu önlemek içiin, Vergi Usul Ka
nunumda yeniden değerlendirme kısmı şirketler için 
getirilmek isteniyor. Vergi Usul Kanununda bu hü
küm var. I 

Yüksek enflasyonların ve para değerlerinin düş
tüğü ülkelerde bunu otomaltik olarak değeritendlirmıek 
sureciyle yüksek amortisman üzeninden ayırmak, ya- I 
ni 1 milyara göre değerlendirip masraflara geçirmek 
ve bu suretle müesseseleri yok olmaktan kurtarmak I 
da gerekiyor. Tabii bunun (belirli kuruluşlarda bu I 
şekilde enflasyon etkisiyle tahribatı ortadadır. Bir gün 
sanayiinin ç'ökmesiime neden olmamak için bunu yap- I 
m ak lazım. Zaten Vergi Usul Kanununda buna ait J 
hükümler de (getiriliyor, geçirildi. Maliye Bakanlığı
nla, değerlenme usulü hakkında Bakanlar Kuruluınca I 
yetki verildi. 

)Bu yönüyle bu hususta bir ölçüde gerçek yön var- I 
dır; fakat bizim burada getirdiğimiz hususlarda, kıs
men geçmiş hükümlerde olan, geçmiş kanunda olan 
maddeler aynen konuldu. Bir ölçüde aynı etkide te
sirlimi göstermeyecektir. Çünkü belirli bir müddet ko
nuluyor; 4 sene konuluyor. 4 sene içinde satarsa, hu- I 
nu etkiliyor, daha fazla geçtikten sonra satarsa, zaiten; 
ısöz konusu olmuyor, yani bunu hafifletici hükümler 
konulmuş; fakat gerçekte şirketler için, sanayi ımües- I 
««seteri için bir tehlike söz konusudur. 

Arz etmek isterim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
TURAN KIVANÇ (Mal/iye Bakanlığı Temsilci

si) — îzin verirseniz bir de literatür açısından arz et
mek isterim Sayın Başkanım. I 
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©altı sistemlinde bu sorun «capital gains» haşlıığı 
altında incelenmiştir. Bizim sistemimizde bu modeli 
alınırken esas itibariyle Alman sisteminden intikal 
ettirildiğinden «Sair kazanç ve iratlar» kavramı içe
llisinde koymuşlardır.. 

Sayın Saltık Paşam haklıdırlar, capital gains de
nilen bu sorunu burada tarif lettımdc çok zor. Mesela, 
sistemimize bakarsak, ticari kazançlar oommıerclial 
profıit, zirai kazançlar yine aynı şekilde aıgricultıurel 
profits, ücretler ile demunerstion diyoruz, Wages ve 
salarlies deyiminden getirilmiş. 

Hepsinde sürekli ve daimi bir hâsıla var. Şimdi 
capital gainsde bu nitelikte bir hâsıla yok, bir kayıp 
var Ibeltki bir anlamda; fakat burada bir değer artışı 
var; kendiliğinden bir .değer kazanma var, durduğu 
yerde kazanma, Halbuki öbürlerinin hepsi bir faali-' 
yet sonucu. 

Bunu sistemimize getirirlerken, Komisyonda da 
müzakere edildiği gibi, «Sair kazanç ve iratlar» içleni
şinde yer alanı, literatüre de biraz daha yaklaştırmak 
için şunu «değer artışı» diye Tüikç'eJıeşt'ireı'lim dediler 
herhalde ve yeni bir deyim koydular. İngilizce lolarak 
arz edeyim; «capital gains»'dir bir anlamda. 

Paşam haklıdır tabii; nereden kazanılıyor?. Biraz 
zor ıtalbiıi. Bu kavram, literatürden nasıl/ bizim Türk 
'sisteminle konulacak? Aslında madde yeni değilldir* 
ıeski madde de aynı şekilde. Kendiliğ'inden bir doğma 
belki, hâsıl etmek. 

/BAŞKAN — Şimdi gayrimenkulunu 10 milyon 
Jiraya, bir sene sonra iki sene sonra satacak. 10 rnıit-
yon liraya satacağı zaman 15 milyona çıktı diyelim 
iki sene sonra. Bu 15 mil/yon üzerinden mi verecek 
vergiyi, yoksa 10 milyonu düştükten sonra gıerli ka
lan 5 milyon üzeninden mi verecek? 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Mahsup edildikten sonra. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Aradaki fark kesildikten sonra. 

ıBAŞKAN — Ama, şimdi bu adam gayrimenkul 
almasa idi de, bu 1Q milyon lira ile, bu sermaye ile 
başka bir iş yapsa idi, 5 milyon kazansa idi vergi ver
meyecek mi idi? 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
—• Verecekti. 

BAŞKAN — Ben de onu diyorum; eğer 10 mil
yonu da katarak vergilendirilirce, o zaman haksızlrk 
olur. Çünkü kendi parası o zaten. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— Sayın Başkanım, Gelir Vergisi sistemlinde de, bun-
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darı çeşitli kaynaklardan yakalayıp vergilıendıirmiiışlıer. 
Burada da, belirli ibir kıymetin kemdliıîıiğinden değer ka-
zianımıası kavraımı var. Bunu da vergi kapsamlına aCımrş 
ve Ge'lir Vergisi kapsamlına almış. Yanıi bir mevıi servet 
vergisi de değil de, kapitalin kendiliğinden bir mısrui de
ğer hâsıl etmesi, olduğu yerde kıymetlıanımıeai. kavramı
dır. İzafi, çok nısfi bir rakam. Bir yandan ıda vergi değer 
kaybı vardır. 

BAŞKAN — Pararuım değer kaybı var, malım de
ğer kaybı yok. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsıilcfefi) 
Evet, öyle arz edeyim. Paramın değer kaybı dolayı
sıyla... 

BAŞKAN — Paranın değer kaybı var, yoksa gay
rimenkulun değer kaybı yok. Paraımun değer kaybın
dan dolayı gayrimenkul değer kazanıyor. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsildisi) 
(Konjonktürdeki para dalgalanmaları medeniyle malın 
kıymetlenmiş olması. Neye? Paraya karşı. 

(BAŞKAN — Eivet. 
iBuyurum Saltık Paşa. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (ıMıiüii Gü-
vatiı'k Koımsıeyi Genel Sekreteri) — Eğer Maliliye Ban
kam Sayın Müsteşarımın değindiği giıbi, mesele ser
maye kazancı ise, 'sermayemin belirli zıaman içerisin
de bir kazanç geltirmesi Ib eklenebilir. Belirli nıispeltıtıe, 
belirli sayıda -hisse senedine iştirak edersiniz, işitiirak 
ettiğimiz hisse senetlerimin, onları elnlizden çıkarmak 
ist'edliğiniz andaki kazançları arasımdan bir kazanç 
farkı venirsiniz ve hu genellikte Amerika'da çok uy
gulamam b'ir sistemdir. Ama, enflıasyoaıisıt baskı aılltın-
da hu kadar ıbüyük sıkı-nıtı çeken devletlerde bu uygu
lama yapıldığı za'man, ıbu değer aırttışilıarımım kazancı 
olmaz efendim, bu değer gidişi vergülıemiesli olur. Be-
miım inancım bu. Çünkü, burada sermayeyi ıverglile-
ımiyoruz, malı vergiliyoruz. Çünkü sermaye piyasası 
Amerika'dakii gfibi oturmuş, yerleşmiş değildir. 

O nedenle, öyle tahmin ediyorum ki, kanun vazu 
evvela sair kazançlar ve iratlar içerisinde kaldığı za
man, Türkiye'de sermaye piyasaısımım daha rahatça 
oturamayacağını düşünmüştür. 

iŞimdi, ıbu teklifi getiren arkadaştor, sa'biıt değer
lerim, enflasyon medemiyle fiyatlarımam artışı 'üzerimden 
'vergi alıyorlar. Bunun, vergimin amacı ile yakındam 
ıveya uzaktan ilişkisi yok. O bakımdan arz etmek liıs-
tedim efendim. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanhğı Temsilcisi) 
Sayın Başkanım, arz edeyiim. 
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IBiz yeni hiçbir şey getirmedik. Kamumuımuzıuın ilk 
alındığımda, (7 nci bölüm) Alman sisteminden alıınır-
ken aynı hüküm vardı. Omlar capdltal, gaims olarak bu
nu ıdüşünımüşıler ve sisteme o şekilde monte etmişler, 
Saltık Paşam haklıdır, zaten ıbu oapital gainsleri de 
bir zaman mefhumu ile tahdiitli getri rler. Çünkü, (iza
fi bir kazanç olduğu için, nıısfi ibir şekilde bir değer 
artışı olduğu içm, dünya literatüründe de bumu za
manla tahdit eder. Bıize de aynı şekilde sistem gelh 
ımiş. 

(Şimdi arkadaşlarımum yaptığı hiç bir değişiklik 
yok; bu, Komfayondam geçerken aynı şekilde geçmiş. 
Omlar sadece, «ıbu sair kazanç ve tiratlar» deyiımıinli 
'biraz daha açalım, biraz daha anlamlı olsun diye (ilk 
defa geçiriyorlar; belki getirilen sadece, kazanç; yok
sa maddeler aynen var, yemi bir vergileme de değil,, 
sistemli aynen getiriyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, bu kamunun mad
desinin ıtümüme mi itiraz var, başlığıma mı itiraz var? 

TURAN KIVANÇ (Maliye (Bakanlığı Temsücfeli) 
— Tahmin ediyorum, Saltık Paşam 'belki bu «Değer 
artışı» deyimimi uygum görmediler. 

BAŞKAN — Değer kaybı vergisi denilirse bu 
çok garip olur. Hem değer kaybelbmiş, hem de vergi 
alıımıyor... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mıflfli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O zaman madde
yi kaldıralım. 

Müsaade eder misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MiUi Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi tekrar arz 
edeceğim. Eski örneğimde; 80 nci madde: «Aşağıda 
yazılı olup, geçen bölümlerin dışında kalan kazanç 
ve gelirler bu bölümdeki hükümlere göre vergiye ta
bi gelire dahildir. 

1. Gayri menkullerim ve halkların, menkul kıy
metlerin satışından iştirak hissesinin devir ve temli
kimden doğan kazançlar, 

2. Arızi kazançlar.» 
Şimdi, biz bunu ikiye bölmüşüz: Birincisi, değer 

artışı kazançları; ikincisi arızi kazançlar. Değer artı
şını da, oturup tarif etmişiz. Öyle bir tarif etmişiz 
ki neyi elden çıkarmak istese, bunum değeri artıyor 
(artmamasına imkân yok ki), «ver vergiyi») diyoruz. 

Sayın Bakanımın biraz evvel değindiği, sanayinin 
Türkiye'de bugün karşılaştığı çok hayati bir tehlike 
vardır: Hiçbirisi normal değerlerine göre sermaye 
artırımı yapamamaktadırlar. Bundan 3 sene evvel 
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10.O milyon liraya malolan bir sanayi, bir başka de
yimle, bugün enflasyon nedeniyle belki bunun en 
azından on katı daha pahalı olacak, 3 senelik farkı 
söylüyorum; ama bunu artıramıyorlar. Neden? Ar
tırdıkları anda amortismanlarını bu büyük dilimler 
üzerinden düşecekller endişesi var, bir; bir de bu kı
sımda vergileyelim endişesi var, iki. Önümüze gele
cek bizim, konuşacağız o konuyu da elbet. Ama bu 
anda, şu vergileme, gelirden alınan bir vergi değil
dir, benim inancım bu. Bu, sadece, enflasyonun yük
lemiş olduğu sıkıntıları, birde mal satandan bir kere 
daha vergi alarak katmerlendirmektir. 

O bakımdan bu maddenin çok daha iyi incelen
mesi gerektiği inancındayım. 

Arz ederim efendim. 
TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 

— Sayın Başkanım, müsaade eder misiniz efendim?.. 
BAŞKAN — Buyurun. 

TURAN KİVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
Eski sisteme dönersek eğer, Saltık Paşamın haklı ol
duğu taraf var; fakat şunu arz etmek istiyorum : Es
ki sistemde gayri menkullerin ve hakların, menkul 
kıymetlerin satışından iştirak hisselerinin devir ve 
temlikinden doğan kazançlar vergiye tabi; madde 80. 
İsmi sadece, «sair kazanç, irat.», Yine aynı şekilde, 
ikinci Ikısum, «arızi kazançlar») diye okursak, orda da 
aynı hükümleri buluyoruz. Yani hiçbir değişiklik: 
yok, eskisinden. Eski kanunun, 7 nci bölümü efen
dim; madde 80... 

BAŞKAN — Biliyorum. «Sair kazanç ve irat
lar». 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (MİMİ Gü
venlik Konsteyi Genel Sekreteri) — Acaba şimdiye 
kadar Maliye buradan ne kadar gelir elde etti? 

Çünkü kimse doğru beyan yapmaz. Sayın Başka
nım, bunu söyleyeyim, zapta geçsin. Bundan Maliye 
gelir alamamıştır, bundan sonra da alamayacaktır. 
Çünkü bu, insanları zorla yalan ıbeyanda bulunmaya 
mecbur eden bir maddedir efendim. 

BAŞKAN — Bu, 153 ncü sahifede değil mi? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 153 de asili var 
maddenin komutanım; 2 fıkra halinde. Şimdi onun 
üzerinde 154 ncü sayfada gördüğünüz gibi, ilki de
ğer artışı kazançları, diğeri de arızi kazançlar. 

Değer artışı kazançlarında, binalarda, mallarda, 
hisselerde ve işletmelerde neler olacak diye tadat et
mişler ve böylece daha çok bağlayıcı olalım, her 
türlü artışı yakalayalım demişler. Filhakika öbürün-

| de de gene bu var; ama burada tabii tadat edilmiş 
5 teker teker ve alt tavanlar konmuş, 50 bin liradan 
s fazlası... 
? BAŞKAN — Benim sormak istediğim şu. Alma

yalım mı? Maddeyi mi kaldıralım, başlığı mı değiş
tirelim?., 

i ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-
; vemlik Konseyi Genel Sekreteri) — Alalım Sayın 

Başkanım; hakiki değerini tespit edelim. Bir örnek 
koysunlar; mesela, Merkez Bankasınca kabul edilen 
Türk Lirasının değerini kaybetme oranından artan 
değerler densin, bir usul getirsinler. Ben maliyeci de
ğilim; ama bugünkü kanunda şart. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bilebildiğim kadarı ille, ekonomide henüz değer 
artışı kavramı tam olarak anlaşılır duruma gelme
miştir. Bunun bir aşama sonrası, bir kuruluşun duran 
mallarını değerlendirecekler, duran mallarındaki de
ğer artacak, bir taraftan fazla amortisman ayırmak, 
onu büyük göstermek, şişkin göstermek yanında, bu 
duran malın değer artışından dolayı da Maliye de
vamlı gelip vergi isteyecek. Burada, bir satıştan elde 
edilen kazançtan para almak vardır, yani elimizde 
bir para, o ötekinden çok daha kötüdür; inşallah 
Maliye Balkanı «böyle bir niyetimiz yok», der. 

Ancak, bunun hem kamuoyunu, hem ticarethane
leri tedirgin eden bir yanı vardır. Maddenin detayı 
hakkında maalesef geniş bir bilgim yok, bir şey söy
leyemiyorum ama, «değer artışı», tabiri şu anda top
lumumuzun alerji duyduğu bir hükümdür. Acaba 
mümkün müdür ki - madde aynen kalacaksa - bu 
80 nci maddenin birinci bendindeki kısmı buna baş
lık olarak aynen yazalım; yani, «Gayri menkullerin 
ve hakların, menkul kıymetlerin satışından iştirak 
hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar» 

i diyelim. Biraz uzun bir başlık olur ama, eski hali 
tedirgin eder, 

Madde metni hakkında bir mütalaam yok; arz 
ederim. 

BAŞKAN — Başlığı değiştirelim diyorsunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Zaten kanunda, «/değer artışı»ı den

memiş, sonradan onu koymuşlar. O halde, teklifiniz 
şöyle oluyor: «Gayri menkullerin ve hakların, men
kul kıymetlerin satışından iştirak hisselerinin devir 

j ve temlikinden doğan kazançlar.»1 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, yani, 
nasıl arızi kazançları burada bir başlık yapmışsak, 
bunu da bir maddenin başlığı yapalım. 

BAŞKAN — Bu olabilir; yani, psikolojik etkisi 
olur. 

'Bk de şu husus var: Niye 4 seneden sonrakin
den almıyoruz? Bence ondan almak lazım. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, bir konuyu açıklamama müsaade 
eder misiniz? 

Efendim, konu, burada arızi kazançlardır. Bu 
kanun maddelerinin daha önceden tedvin edilmesin
den gaye, spakülatif kazançları yakalayabilmektir. 
Spekülatif kazançlar tamamen tesadüflere kalmış de
ğer artışlarını yakalayan kazançlar üzerinden öden
mesini öngörmüştür. Mesela, bir işletmeye bağlıysa 
herhangi bir değer, onun satılacağını biz kabul ede
riz; alım satım konusu olacaktır mutlaka. Onun da 
vergisini, ticari kazancının çeşitli esaslarına göre alı
rız; ama bunun dışında, mesela bir gayri menkul al
mıştır bir vatandaşımız, gayesi satmak değildir. Fa
kat dört yıl içerisinde mecbur olmuştur bunu satma
ya, herhangi bir sebepten mecbur olmuştur. Dört yıl 
içerisindeki kıymet artışını yakalayıp bunun vergisini 
almayı öngördük. Öteden beri de zaten bunu böyle 
yapıyorduk. Biz bunun vergisini zaten alıyoruz Sa
yın Başkanım, Huzurunuza daha sonra getireceği
miz bir Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisi var; 
4 seneyi, 5 seneyi geçtiği zaman, bu otomatikman 
Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisinin mevzuuna 
giriyor. Yani 4 yıl içerisinde bizim yakalayamadığı
mız gayri menkuldeki kıymet artışlarını, 4 sene geç
tikten sonra Gayri Menkul Kıymet Artışı Vergisi do
layısıyla yakalıyoruz efendim. Bu organik bağ ku
rulmuştur, arada.. Yani bizim buradaki, değer artı
şını vergilememiz aslında yeni bir husus değildir. 

BAŞKAN — Yani, bununla şunu mu önlemek 
istiyorsunuz: Herhangi bir temelden ona dahil olu
yor, seneler geçmeden hemen devrediyor, oradan 
kâr sağlıyor, tekrar bir yere giriyor.. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet efendim, spekülatif gayeyi önlemek için geti
rilmiş bir vergileme ölçüsüdür bugün için. Yeni ver
gi olarak hiçbir değişiklik getirmiyor; öteden beri 
vardır. Alış maliyetiyle satış bedeli arasındaki fark 
bizim için matrahtır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tekrar ufak bir 
beyana müsaade eder misliniz? 

BAŞKAN — Evet, 
ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Vergi matrahı 
ile değer arasındaki dengeyi iyi tutmak lazımdır. 
Şimdi, her ne sebeple olursa olsun, İstanbul'dan bıir 
evini satıp Ankara'da gelip ev alacak olan kimse, bu 
kanunun bu maddesi gereğince bunu alamayacak. 
Çünkü, İstanbul'da bundan üç veya dört sene evvel 
aldığı ev eğer yüzbin, ikiyüzbin lira idiyse, şimdi 
bir milyona satıyorsa, arada kalan yediyüz binin % 
60'dan vergisini verecek, ondan sonra geriye kalan 
beşyüz bin lirayla gelip buradan alamayacak demek
tir. Bu sistem bunu getiriyor. Onun için üzerinde ıs
rarla duruyorum. Ev için ide böyle, diğer hizmetler 
için de böyle, sanayi için de böyle, ortaklık için de 
böyle. Bu bir sabit değere bağlanabilir, maliyecileri
miz tayin ederler; sabit değerin üzerindeki kazanç
lar, amenna; aldığınız sene itibariyle bugüne sabit 
bir endeksleme yapılıp da, «değeri budur, bundan 
sonrasını vereceksiniz» derlerse herkes verir onu; 
eğer değeri varsa kazanmışsa. 

BAŞKAN — Demin onu sordum, 10 milyonun 
üzerinde mesela, 5 milyon, o mu diye, «ıevet»ı de
nildi. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, bir misal vermeme müsaadelerinizi 
istirham ediyorum; gayrimenkuilerle ilgili bir açık
lamada bulunacağım, 

Şimdi, kabulünüze mazhar olmuş bizim bir Em
lak Vergisi Kanunumuz vardı. Ona göre 4 senede, 
3 senede beyana davet ediyorduk mükellefleri, hatır
layacaksınız. Bu vergi beyannamesinde gösterdiği be
delle satış bedeli arasındaki farkı mukayese ediyo
ruz biz, maliyeti değil Sayın Başkanım. Onun için 
böyle spekülatif gayeyle değil, ama mükellef zama
nında verdiği doğru beyannamelerle revize etme şan
sına sahip. Mesela 100 bin liraya aldığı bir daireyi, 
ben kendi dairem için misal vereyim, 60 bin liraya 
aldığım bir daireyi, son verdiğim, Emlak Vergisi be
yannamemde 1 milyon gösterdiysem, bunu da anın
da veya iki ay sonra 1 milyona sattıysam, zaten her
hangi bir vergi söz konusu değil efendim. Gayri 
menkul değer artışlarında mükelleflerin lehine, va
tandaşların lehine işleyen bir kısım hükümlerimiz 
var efendim. 

Fakat menkuller tabii, gayrimenkuilerde olduğu 
gibi pek şansa sahip değil. Onlarda ufak tefek değer
leme hataları, yahut izafilikler her zaman mümkün
dür sanıyorum. 
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ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Ben böyle anla
mıyorum. 1 noi maddeyi bir daha okuyorum efen
dim : «İktisap tarihlerinden başlayarak 4 yıl içinde 
elden çıkarılmasından doğar 'kazançlar...»f Beyanna
me tarihlerinden değil efendim; iktisap tarihinde, ik
tisap ettiğiniz değer üzerinden doğan kazançlar. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet, 4 yıl için bu böyle Sayın Başkanım; ama, 4 
yılı bitirdikten sonra, 10 sene sonra satacak olsa | 
benim dediğim kıstasa, ölçülere uyacak. Yıllık be- ' 
yannamelerle bildirdiği farkla satış bedeli arasındaki 
farkın hesabı olacak, gayrimenkul bununla satış 
vergisine tabi olacak. 

BAŞKAN — Peki, aldığım zaman, iktisap ettiği 
zaman zaten beyanname vermiyor mu? 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Veriyor efendim. 

BAŞKAN — Tamam, o beyannamenin farkını 
verecek. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
4 yıl içerisinde evet, sadece o farkını verecek. 

BAŞKAN — Onu yazsanız oraya, «İktisap tari
hinde verdiği beyanname üzerinden»! diye. O kayıt 
yok orada. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Fark etmez; ik
tisap tarihi olduğu zaman, satın aldığı tarihtir za
ten. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — İzniniz olur mu Sayın Başkanım; hemen 
bir sonraki maddede iktisap maliyetinin ne olduğu
nu açıklıyoruz; bir sonraki maddede gelecek. 

Yalnız Sayın Başkanım, izniniz olursa burada 
bir konuya ışık tutmak faydalı olacak. Bizim Gelir 
Vergisi Kanununun 37 noi maddesi ticari kazancı ta
rif eder. Bunun 6 numaralı bendi vardır, aynen oku
yorum : «Satın alman veya trampa suretiyle iktisap 
olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl için
de parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki 
yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde 
edilen kazanç, ticari kazançtır.» 

Kanun Ikoyucu, bu ticari kazançları, arsa üzerin
de spekülasyon yapmayı burada kavramış. Bu, bi
zim, yeni adıyla «değer artışı kazançları» dediğimiz, 
eski adıyla da sair kazanç iratlarının birinci bendin
de arsa dışında bina üzerinde spekülasyon yapmayı 
kavramaya yönelik bir madde. \ 
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Takdir buyurulur ki, efendim, ister bir gemi ol
sun, ister bir bina olsun, bu binadan veya gemiden 
ticari kazanç dışında başkaca bir gelir unsuru elde 
eden gerçek kişiler, ayrıca bu binanın veya geminin 
amortismanını da gelirlerinden düşüyorlar ve o safi 
kazanç üzerinden vergi veriyorlar. 

Bunun dışında, bunun satışından doğan kazanç, 
maliyet bedeliyle, iktisap bedeli dikkate alınarak tes
pit ediliyor ve burada biz, amortismanları ayrıca 
dikkate almıyoruz. Yani amortismanlar tümüyle mü
kelleflerin lehine gelen bir şey. Onun üzerinden do
ğan kazancın da tamamı üzerinden vergi almıyoruz, 
ayrıca 125 bin liralık bir istisna getiriyoruz ve ay
nen mevcut bir hükümdür. Gerçekten, adı konusun
da tereddüt doğabilir efendim. 

Onun dışında, halen mevcut, yürürlükte olan bir 
sistemdir; birinci bent hakkında arız ediyorum: Biz 
sadece 10 bin liralık istisnayı 125 bin liraya çıkardık 
efendim, 100 bin liraya çıkardık, ondan ibarettir de
ğişikliğimiz. 

ıBAŞJKAN — Yoktu ki, eskisinde öyle bir hü
küm. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hangi madde, 
nerede vardı bu madde? 

M. FERİDUN ÖKTEN ı(Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Gelir Vergisi Kanununun 81 nci madde
sinin 1 numaralı bendi efendim. 

Biraz daha kapsamı daralttık biz, 1 numaralı bendi 
aynen efendim, izniniz olursa arz eldeyim? 

IBASKAN — Evet var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Maliye bundan, 
yani bu şekilde değer artışından şimdiye kadar ne al
dı acaba?. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bundan kesin olarak ne kadar vergi tahsil 
ettiğimizi söyleyemeyiz. Yalnız, buradan vergi tahsil 
etmememiz, aslımda kanun koyucunun amacına ulaş
tığını gösteriyor. Çünkü, kanun koyucunun amacı, 
gayri menkulleri ve gemileri dört yıl içinde satmamak, 
bunu sağlayabilmek; bu verimsiz yaitırımları önlemek 

BAŞKAN •— Efendim, işte bir sürü arsa alan
lar var, ev alıp satanlar var, anlıyorum ben sizlin ne 
dediğinizi. Arsayı kapatıyor, kapatıyor, kapatıyor, 
ondan 'sonra mütemadiyen satıyor. Ev alıyor, işte de
diğim gibi, 'temelden yürüyor, efendimi öteki tarafta 
giriyor, beri tarafta giriyor ondan sonra satıyor. Ya
ni, bunlarla kazanç temin edenler var. Bunları yaka-
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layabilir misiniz, yakalayamaz mısınız ayrı şey; ama 
bunlarla mücadele etmek var; fakat Haydar Paşanın 
dediği gibi, bir de 'hakikaten temiz bir insan almış, 
satacak; 'bunlar, bunda biraz zarar görüyor tabii. 
Onun için o meskenlerde her Sene için 1İ25 bin lira
lık muaflık (getirilmiş; 'hatta o az bile geldi ıbiize: «Bu 
'bent kapsamına giren kazançların 1215 bin lirası ver
giden 'müstesnadır, şu kadar ki, iktisaıp tarihinden iti
baren 1 yıl içinde elden çıkarılmasından 'doğan ka
zançlara bu istisna uygulanmaz.» 

ıBu 'her 'sene için mi 125 bin, yoksa?.. 
EMEKLİ AMIİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKlAlrlMET 

(B'ültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 5 sene için her 
yıl. 

'BAŞKİAıN — «Binaların elden çıkarılmasında bu 
iiti'sna Iher tam yıl için ayrı ayrı uygulanır» Tamam, 
kerre içerisinde var. 

EiMiEKiLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Madde için
deydi, (hem çarpıcı, anlaşılır olsun 'diye ayrı bir bent 
haline getirdik efendim. 

BİAŞKIAN — Bu, Hükümet teklifinde yoktu. 
BMİEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bıütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Hem yoktu, 
hem şekli de böyle değildi. 

BAIŞIKİAN — Yalnız bu başlığa, o husus konabi
lir. 

BMIBKLl AMİİİRAL HÜSNÜ KlÜÇÜKfAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu ıBaşkanı) — Sayın Başka
nım, ben teklifimi geri aldım; çünkü çök atı'f yapıl-
mıış gerilere, çok yerde geçiyor, çok gerilere atmış
lar. 

'EİAİŞKİAN — Başka yerlerde de geçiyor, öyle 
mi? 

EMEİKILİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKfAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Evet Sayın Baş
kanım, başka maddelerde ve metinler in İçinde de ge
çiyor, belki gözümüzden kaçar, ayıktayarnazsaik, bu-
ra'da parçalamayalım. 

ıBİAlŞKiAN — 56 ncı madde üzerinde bir değişik
lik önerisi var mı efendim?.. Yok. 

:Başka söz almak isteyen?. Yok., 
O halde 56 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

'Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
57 ne i maddeyi okutuyorum : 
MA'DiDE 57. — Aynı Kanunun 81 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değişitirilmiştir. 
Vergilendirmeyecek Değer Artışı Kazançlar : 
(Madde 8İ1. — 'Aşağıda yazılı (hallerde değer artışı 

kazancı (hesaplanmaz ve 'vergilendirilmez : 
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1« Ferdi bir işletmenin sahibimin ölümü halinde, 
kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine 
devam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye 
dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle ((bilanço 
esasına göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve 
pasifiyle bütün hal iride) aynen devir alınması; 

2. Kazancı bilanço asasına göre tespit edilen fer
di bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine 
aktif ve pasifiyle bÜ'tün halinde devrolunması, devra
lan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi Ve devredilen 
ferdi işletmenin sahip veya .sahiplerinin şirketten, de
vir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarın
da ortaklık payı alması (Bu ortaklık payını temsil 
eden hisse senetlerinin nama yazılı olması 'şarttır)): 

3. iKbllektif ve adi komandit 'şirketlerin bu mad
denin 2 numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde 
nevi değiştirerek sermaye şirketi haline dlöriüişımesi 
(köllektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştire
rek anonim şirket haline dlön'üışmesi halinde şekil 
değiştiren köllektif ve adi komandit şirketlerin ortak
larının anonim şirketteki ortaklık paylarını gösteren 
hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) 

İBAŞKIAN — 57 nci madde 'üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.., 

(Buyurun Hükümet Temsilcisi. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın IBaşkanım, başlangıçta matlapta «Vergilendiril
meyecek Değer Artışı Kazançları» dememizde çok 
büyük fayda vardır. 

ıBIAlŞİKİAfN — «Kazançlar» değil, «Kazançları» ola
cak, «ı» harfi konacak-

AHMET DOĞU (/Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet efendim., 

B;A!Ş!K)AiN — (Başka söz almak isteyen 'var mı 
efendim?». Yok. 

57 nci maddeyi oylarınıza sunuyorumi: 'Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

58 nci maddeyi okutuyorum : 
MlAD'DE 58. — Aynı (Kanuna 8İ1 nci maddeden 

sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 81 nci mad
de eklenmiştir. 

Safi Değer Artışı: 
Mükerrer Madde 8İ1. — Değer artışında Safi ka

zanç, elden çıkarılan mal ve hakların iktisap bedeli 
ile, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayın-
larla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her tlürlü 
menfaatlerin tutarı arasındaki miülspet farktır. Hâsıla
tın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı 
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Vergi Usul Kanununun değerleme ile ilgili hüküm
lerine göre tayin ive tespit olunur. 

Bu maddenin uygulanmasında mal ve bakıların ik
tisap •bedeli, bunların iktisap edilmesi için yapılan her 
türlü ödemelerin, giderlerin- ve ödeneni vergi resim 
ve harçların toplamını ifade eder. Şu kadar ki; 

iL Bina ve arazide iktisap bedeli Emlak Alım 
Vergisine esas olan değere, yapılan giderlerle ödenen 
ayni vergi, 'resim ve harçların eklenmesi suretiyle he
saplanır. 

2. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında ikti
sap (bedelinin tevsik edilememesi halinde Vergi Usul 
Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı itibari değer 
iktisap .bedeli olarak alınır, tvazsız olarak iktisap edi
len menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap 
bedeli, Veraset ve İntikal Vergisine esas olan matra-
ba bu iktisap dolayısiylıe ödenen vergilerin eklenme
siyle bulunan miktardır. 

3. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden sonra elden 
çıkarılması halinde, iktisap tarihinden elden çıkarma 
tarihine kadar geçen ilk tam yıldan sonraki her tam 
yıl için, istisna düşüldükten sonra kalan sa(f.i kazan
cın % 40'ı ayrıca indirilir. Yapılacak indirim istisna 
düşüldükten sonra kalan saıfi kazancın % 80'ini geçe
mez. İktisap tarihinden elden çıkarma tarihine kadar 
geçen sürenin hesabında yıl kesirleri nazara alınmaz. 
Elden çıkarılan menkul kıymetlerin iktisap tarihleri 
mükelleiflerce tevsik edilemediği takdirde bu menkul 
kıymetler iktisap edildikleri yıl içinde elden çıkarılmış 
sayılırlar. 

IBAŞKAN — 58 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?., 

'Komisyonun bir diyeceği var mı?.. 
EMIBKİLİ AMİRAL (HJÜSNÜ KlÜÇÜKjAOMET 

(Bütçe - 'Plan 'Komisyonu Başkanı) — Yok efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ben bir hususu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — IBuyürun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik .Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın 'Başkanım, 
bu maddenin 2 nci bendinde «İvazsız olarak iktisap 
edilen menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap 
bedeli Veraset ve İntikal Vergisine esas olan matra
ha bu iktisap dolayısıyla ödenen vergilerin eklenme
siyle bulunan miktardır» deniyor. Yani, vermiş ol
duğu vergi bir değer artışı mı oluyor? 

•BAŞKAN — Bunu bir misalle izah eder misiniz 
efendim. 

M. FERİDUN ÖİKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Arz edeyim efendim. Bir gerçek kişiye mi
ras yoluyla nominal değeri 100 bin «lira olan hisse 
senedi 'kalmış ise, Veraset ve İntikal Vergisi uygula
ması açısından biz bu hisse senetlerini borsa raiyiciyle 
değerliyoruz. Diyelimı ki, 150 bin lira oluyor. (Kişi 
bunu Veraset ve tntikal Vergisi beyannamesinde 150 
ıbin lira olarak beyan etmek zorunda. Bu 150 bin lira 
üzerinden Veraset ve İntikal Vergisindeki tarifeye gö
re, nispetlere göre vergi ödüyor. Şimdi biz, elden çı
karmadan doğan safi kazancı tespit ederken, kişinin 
hisse senetlerini sattığı takdirde elde ettiği 200 bin lira
dan 150 bin lirayı değil, bir de bu İSO bin lira üze
rinden ödediği vergileri de ekleyerek düşüyoruz. Do
layısıyla aradaki 'fark daha da daralıyor., Çünkü kişi
ye bu hisse senetlerinin maliyeti (150 bin ödediği ver
gilerdir) bu maliyeti tespit etmek için bu maddeyi ge
tirdik. 

•BAŞKAN — Başka bir soru var mı efendim? 
58 nci madde üzerinde başka «slöiz alan olmadığı

na göre 58 nci maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

59 ncu maddeyi okuyun efendim. 
MADDE 59. — Aynı Kanunun 82 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Arızi Kazançlar : 
Madde 82. — Vergiye tabi arızi kazançlar şunlar

dır : 
1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından 

veya bu nitelikteki muamelelere aracılık yapılmasın
dan elde edilen kazançlar; 

2. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle 
serbest meslek faaliyetinin durdurulması Veya terk 
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete 
hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak 
edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat: 

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hak
kının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peş'te-
mallıkdar (kiracıya ait tesisat ve malların tahliye ve 
devri sırasında kiralayana veya yeni kiracıya devrin
den doğan kazançlar daihil); 

4. fArızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetle
ri dolayısıyle tahsil edilen ıhâsılat; 

5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk 
ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri 
kazançlar '(zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık 
ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil); 

6. Dar mükellefiyete tabi olanların 45 nci madde
de yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikle
ri kazançlar, 

— •457 — 
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Yukarıda yazılan kazançlardan 1-4 numaralı bent
lerde yazılı olanların 10 000 'lirayı aşan kısmı diğerle
rinde tamamı vergiye tabidir. 

ıBu maddede geçen (hâsılat deyimi, alınan para ve 
ayınîarla diğer suretlerle elde e'diılen ve para ile temsil 
edilebilen menfaatleri ifade eder. 

Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tes
pit olunur. 

•1. Bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı 
bendinde yazılı işlerde satış bedelinden, 'maliyet bede
li ve satış diolayısıyle yapılan giderler indirilir; 

'2. !Bü maddenin birinci fıkrasının 2, 3, 4 ve 5 nu
maralı bentlerinde yazılı işlerde, elde edilen hâsılattan, 
tevsik edilmek kaydiyle yapılan giderler indirilir; 

3; 'Bu maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı 
bendinde yazılı işlerde, 45 nci madde hükümleri uy
gulanır. 

'BAŞKAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen'var mı? 

EMEKLİ AMÎİRAL (HÜSNÜ KÜÇÜKjAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 2 nci bendin 
'sonunda «İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edil
memesi karşılığında alınan para» yi anlamış değilim. 

ıBAŞKAN — Evet, Ibuyurun efendim. 
İM. FERltDIUN ÖKTEN .(Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım; uygulamada gördük ki, 
müteahhitler bir ihaleye katılmak üzere iştirak eden 
diğer müteahhitlere belli Ibir bedel vererek ihaleden' 
çekilmelerini sağlıyorlar. 

IBAŞKAN — Ama gizli oluyor bu.. 

İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Bu gizli olmakla beraber, bazı mlüteahhit-
ler bunları defterlerine gider olarak! kaydediyorlar, 
«îşle ilgili olarak gider» yazıyorlar. Biz gideri kajbul 
etmek durumundayız, gerçekten 'verildiği makbuzla 
tevsik edilirse bir gider mahiyetindedir; o ticari ka
zancın elde edilmesi için yapılmıştır. Fakat tötbüir taraf
ta vergilemek için bir formül bulamadık, çünkü ka
nun kapsamına girmiyordu. Onu gidermek üzere bir 
madde düzenledik. Uygulamada karşılaşılması son de
rece zordur. Tespiti 'Son derece güçtür ama, kanunda 
bulunmasında hiçbir mazhur yoktur efendim., 

.'BAŞKAN — Ama anlaşılması çok zor bunun, 
izah edilince anlaşılıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜfcAHMET 
(Bütçe - 'Planı iKomisyonu Başkanı) •— Sayın Başka
nım, aslında çok iyi bildiğim! bir kbnuydu. Sordum, 
bu cevabı alacağımı da biliyordum!. Bu usul suçtur. 

I Böyle kimseler tespit edildiğinde 2490 sayılı Kanun 
gereğince kara listeye geçerler. Bunun karşılığı olarak 
alttaki bir fıkrayı okuyorum: «Yukarıda yazılan ka
zançlardan '1-4 l(bu da dalh.il) numaralı bentlerde yazılı 
olanların 10 bini lirayı aşan kısmı..,» deniliyor. Yani 
10 bin lirayı matrahtan düşüyoruz. Adam suç işliyor; 
cezai ıbir surumılüluğu gerektiriyor, biz onun kazancı
nın 10 bin lirasını vergiden muaf tutuyoruz. 

(BAŞKAN — Esasında onu da gider olarak kabul 
etmemek lazım. 

Buyurun, 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, aslında Vergi Usul Kanununda 
bir düzenleme var. Bu düzenleme ile bir olayın, Ibir 
faaliyetin kanunen suç sayılması vergilendirme açısın
dan engel teşkil etmiyor. Kaldı ki, vergide olayın ma
hiyetine bakılmaz, oradan elde edilen safi kazancın 
esas alınması gerekir. Eğer kişi bu safi kazancı elde 
etmek için o ihaleye katılmak nedeniyle belli bir mas
raf yapmışsa, bunu da safi kazançtan düşmemiz lâ
zım, sadece vergilendirme açısından. Gerçekten bir 
suçtur; fakat bizim vergi almamıza engel teşkil etme
mesi lâzım. Düzenlememiz buna ilişkindir efendim. 
Arz ederim». 

'BAŞIKİAN — Niye 10 bin lirasını muaf tutuyoruz? 

M. FERİDUN ÖKTEN .(Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, mevcut olan 1 000 liralık bir had
di artırarak 10 bin liraya çıkardık. Gerçi bir manltık-
sız sonuç doğuruyor gerçekten. Ama 10 bin lirayı ha-' 
riç de tutabiliriz. Fakat bir gideri vardır ihaleye ka
tılma nedeniyle. 

IBAŞKA/N — Öteki maddelerde belki ama, 2 nci 
bentteki ihale, artırma ve eksilıtmeye iştirak edilme
mesi karşılığı elde edilen hâsılatın 10 bin lirasını dü
şecek. Orası çok garip oluyor. Yukarıdaki, arızi ola
rak ticari muamelenin icrasından ve bu nitelikteki 
muamelelerde aracılık yapılmasından' elde edilen ka
zançlar falan., Onları anlıyorum ama, burada bu mua
fiyet doğru olmuyor. 

TURAN KIVANÇ (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) 
— İzin verirseniz (11 -13-4) diyelim efendim., 

M. FERİDUN ÖıKTBN .(Maliye Bakanlığı Ten> 
silcisi) — Öyle dersek, 2 numaralı bent tümüyle kap
sam dışı kalır. Orada ıbir faaliyetin durdurulması sıöz 
konusu. Faaliyete başlamışsa mutlaka masrafı var
dır o kişinin. Lütfederseniz maddeyi geri alarak tan
zim edelim, emir buyurduğunuz üzere. 

(EMEKLİ AMltoAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Geri almaya 
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lüzum yok. «10 bin lirayı aşan» kısmından sonra pa- j 
rantez içinde (İhale, artırma ve eksiltmeye iştirak edil- 1 
memesi karşılığında elde edilen hâsılat hariç) diyelim. I 
Sırff bunun için maddeyi geri almaya gerek yok. I 

M. FERİDUN Ö1KTBN (Maliye Bakanlığı Tem- I 
silicisi) — Efendim, o zaman Iböyle bir faaliyete hiç j 
girîşilmemesini de parantez içerisine eklersek sanırım 1 
dalha iyi olur. 2 numaralı bentte «Henüz başlamamış j 
olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi» diye bir j 
(hüküm. var. Onu da alalım o parantezin içine. i 

BAŞKAN — Efendim, 'bu madde Komisyonda 1 
tekrargörüşülsün,. 1 

Bu maddenin Komisyona iade edilmesini oyları- ı 
niza sunuyorum: Kabul edenler,. Etmeyenler.. Kabul I 
edilmiş ve Komisyona iade edilmiştir. 1 

60 ncı maddeyi okutuyorum. ı 
MADDE 60. — Aynı Kanunun 85 nci maddesi- I 

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. I 
İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve ira'tlar için j 

beyanname verilmez. (3/1 nci maddedeki indirimler 3 
istisnadan madut değildir.) ] 

BAŞKAN — 60 ncı madde özerinde Komisyonun j 
'bir diyeceği Var mı? j 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET | 
(Bütçe -Plan Komisyonu Başkanı) — Yoktur Sayın | 
Başkanım. jl 

BAŞKAN — Ma'dde üzerinde söz almak isteyen a 
sayın üye var mı?;. Yoktur. 1 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum): Kabul edenler.. 1 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. -;j 

61 nci maddeyi okutuyorum!:) n 
MADDE 61. — Aynı Kanunun 86 ncı maddesi 1 

aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. ) 

Toplama Yapılmayan Haller : -I 
Ma'dde 86. — Aşağıda yazılı hallerde (gelir toplan- ] 

maz ve yıllı'fc (beyanname verilmez. i 
a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir : i 
L Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş bu- ' 

lunan ve ıgayri safi tutarları toplamı iki milyon lirayı M 
aşmayan ücretten, menkul /ve gayrimenkul sermaye <\ 
iraJtlartndan; 

2. ©ötürü usulde tespit edilen ticari veya mesle- ; 
ki kazançlardan veya gayri safi tutarları toplamı iki i| 
milyon, lirayı aşmamak şartıyla, bunlarla 1 numaralı 
bentte sayılanlardan; A 

b) Dar mükellefiyette vergiye tabi (gelir sadece; \ 
'1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazançlarından; 
3. Menkul sermaye iratlarından; | 

4. (Değer artışı kazançlarından; 
5. Arızi kazançlardan; 
veya biraların bir kaçından ibaret ise. 
iBAŞKAN — Komisyonun teklifi Hükümetin tek

lifinden ayrı. Onun için Komisyonun izahatını dinle
yelim:, buyurun. 

EMEKLİ AM'ÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; vergi sistemimizde esas olan, bir kişinin bir tak
vim yılı içinde elde 'ettiği gelirleri bir beyannamede 
tolayarak tümü üzerinden vergi vermesidir. Ancak ba
zı (hallerde bu ıher zaman mümkün olmuyor, bazı 
güçlükleri var ve vergi adaletini sağlamak bakımından 
da bunun bir istisnası var. Bu istisnası, toplama yapıl
mayacak haller. Bunlaria ilgili rakam Hükümetimizin 
teklifinde 3 milyona kadardır. Çeşitli yerlerden elde 
ettikleri gelirlerin toplamı 3 milyondan azsa, toplama 
yapılmayacak, ayrı ayrı vergilendirilecek, (büyük bir 
rahatlık. 

Bu rakam bize çok büyük göründü. Ücretlerin de 
tavanı bir milyona yaklaştı, onun iki misli bir rakamı, 
yani 2 milyonu uygun bulduk; tek yaptığımız 3 mil
yon kati 2 milyona indirmektir. 

IBAŞKIAN — Biz onu 1 milyon diye yazmıştık ora
ya, madem onlar da 1 miîyon »dedi, biz de oraıyı öy
le işaretlemişiz. . 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım haklısınız, fakat emir buyurduğunuz tarihte vergi 
dilimlerini parçalamayı da düşünüyoruz, 1 milyon, 
haddizatında bir kademe daha koymayı düşünüyor
duk, onun için 3 milyonu 1 milyon olarak düşünmüş
tük. Artırmayla bu 1 milyona çıkınca - bununla 
onun arasında bir paralellik var aslında - bu neden
le 2 milyona çıkardık. 

iBAŞKAN — Hükümet? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım; idari yönden, beyanname adaletlerinin çok 
asgariye indirecek vergi kaybıda düşünüldüğü kadar, 
zaten götürü olarak bunlardan alındığı için birleştir
me yapılmaması büyük bir vergi kaybı doğurmayacak
tır. Biz onun yine 3 milyon olarak alınmasında fay
da olacağı kanaatındayız. Çünkü birleştirme 3 milyom 
içinde kaldığı takdirde, Maliye Bakanlığına verilecek 
beyanname adedi az olacak ve dolayısıyla, biz eli
mizde mevcut beyannameleri; diğer yönüyle gelen be
yannameleri kontrol edebileceğiz. Çünkü, burada zaten 
otomatik ı% 40 belirli, bu gelirlerin kendisi vergiye 
tabi oluyor zaten, ödüyorlar vergilerini. Birleştirme 
suretiyle fazla bir vergi ödeme söz konusu ancak. 
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'Halbuki, 1 milyona kadar 40 bin, ondan sonra ge
len 3 milyon, 45'tk. Biz bunu 3 milyona kadar aldığı
mız takdirde, % 42'lik, yani birleştirmede belirli bir 
vergi kaybımız da asgari ölçüde oluyor. Buna muka
bil ıgerek miülkellâfler için, ıgerek Hazine için kolaylığı 
var birleştirmenin. Çünkü, bütün vergi kaçakları da 
buradan geliyordu; ücretlerle birleştirmeden kaçağa 
gidiyordu. IBurada bir genişlettirme hem kolaylık sağ
layacak bize, hem de düşünüldüğü kadar bir vergi 
kaybı da olmayacaktır. 

ıBAIŞKı'AIN — Yani, biz bunun tersini düşündük, 
bunu 2 milyona indirimce daha lehine olmaz mı Ma
liyenin? 

'MALİYE BAIKJAINII KİAY1A ERİDEM — Efen
dim, Maliyenin şu yönünden lehine olur: Birleştiril
mesi halinde 1 milyonla, 1 milyon'% 40'tır diğer par
tisi 1 milyon, !% 45 al w; ikisinin ortalamasını aldığı
nız zaman % 2,5 (bir fazlalığımız; olur. 

Fakat, bunların beyaname adedi artar. Şimdi biz 
c/o 2,5'lu'k kâr elde edelim derken, diğerlerini, yani 
% 60 alacağımız bir vergiyi kontrol imkânını azalta
cak. Elimizde çok beyanname olacak ve % 2,5'luk bir 
fark için, bunu kontrol edeceğiz derken, diğerlerini, 
hiç gelir beyan etmemiş olanların, eksik beyan etmiş 
olanların vergilerini kontrol imkânımız azalacak. Ya
ni, elime fazla beyanname (gelmiş olacak, bu şekilde 
birleştirmeyi yaptığım takdirde; onları da kontrole al
dığım için; genelde kontrol imkânı olacak, işimizi ko
laylaştırması yönünden var, fakat /vergi kaybı da bah
settiğiniz ölçüde fazla değil, % 2,5'tur., 

•'BAŞKAN — Buyurun efendim-. 

EMlBKUt AMItlRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanını; 
bir meselede Maliye ile kolay anlaşamıyoruz. Biz me
seleye tam /li80 derece tersinden bakıyoruz, şiöyle ba
kıyoruz: Herkesin beyanname vermesi idealimizdir. 
Ama görüyoruz ki, çeşitli sakıncalar ile mıümıkün ol
muyor. 3 milyonu 2 milyona indirdikken, 2 milyon ile 
3 milyon arasındaki mükellefler de beyanname vere
cek. Biz, herkes beyanname versin istiyoruz. 

Maliye de, tabii kendimce haklı nedenlerle beyanna
meden kaçınıyor; «O aradaki 1 milyon kadar daha 
beyanname gelecek; ben bugün verilenleri kontrol ede
miyorum, onu da nasıl kontrol edeyim?» diye, endişe 
ediyor. 

Fakat biz yine de zamanla herkesin beyanname 
vermesini sağlayacak bir sisteme gitmeyi ideal edinrne-
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liyiz. Kaldı ki, 2 milyon da bize çok makul geldi, 3 
milyon çok büyük bir rakam. 

• MAHİYE BAKAM KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz bu konuyu açıklamak 
istiyorum, 

Buradaki bu nispetler 86*ya kadar zannediyorum 
değişmeyecek. A'sgari Ücretteki artış oranında burada 
bütün rakamlar belirli ölçülerde yüzde olarak artar. 
Yalnız, bu dilimlerle vergi tarife dilimlerindeki nis
petler 86'ya kadar değişmeyecek. Ücretlerdeki artış
lar; bulgun 1 milyona varan işçi ücretleri yarın 1,5 
milyona, '86'ya 'kadar düşündüğümüz zaman belki 2 
milyona çıkacak. Burada bir araya birleştirilecek kı
sımlarda rakamlar, zaten ısı rf ücretten 1,5; belki 2 
milyona 'varacak. Bir gayri menkul kiraya verdiği tak
dirce, ücretle birleştirme durumunda bugün başımıza 
gelen hadise olacaktır. 20 bin lira kira alıyor, ücretiyle 
birleştiği için 20 binden ödediği vergi aldığı kiranın 
çok üstünde oluyor. .Bulgun gayri menkullerden vergi 
alamamamızın nedeni, evimi kiraya veren bir kimse 
kiradan 20 bin lira alıyor, ücretiyle birleştiği için, aldı
ğı 20 bin liradan 5 bin lira «vergi verse 'verecek, fakat 
vergisi 20 bin tutuyor, 23 bin tutuyor; yani; aldığı ki
radan daha fazla vergi Ödemek durumuyla karşı kar
şıya kalıyor; bu da, vergiden kaçmaya 'sebep oluyor. 
tşte bu, bu gibi hadiseleri önleyebilecekitir. 

Fakat-onu arkadaşlardan kesin olarak öğreneyim-
eğer biz bu dilimleri, tarifelerdeki yaptığımız deği
şiklik 8'6'dadır, o tarihe kadar ıdeğiştirmeyeceksek, 
önümüzdeki 3-4 senede vaki olacak artışlar bugün 1 
milyona varan işçi ücretlerini 2 milyona, herkesin üc
retini çıkaracak ise, o takdirde biz bu birleştirmeyi ko
laylaştırmış olmuyoruz. Yani bugün ve önümüzdeki 
sene veya 1 -2 sene içinde tamam; gayri menkullerden 
alınan ücretler birleşımeyecek, ama '3 sene sonra bu ta
mamen ortadan kalkmış olacak, birleştirmeyle de tek
rar karşı karşıya 'kalınacak. Bunu da arz etmek iste
rim. 

BAŞKAN —Buyurun. 

EMBKILİ AMİ'RıAiL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBütçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın iBaşka-
nım, bazen gerçekten içine giremediğim rakamlar olu
yor, bunu da elmiden geldiği kadar samimiyetle ifade 
ediyorum, 

'Benim samimi inancım şudur: Bu rakamın nor
mal olarak vergi dilimindeki ilk kareye, ,1 milyona 
oturması lazım, ama 3 milyonu 1 yaparsak, bir tepki 
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geleceğini bitfdiğiimüz için ihtiç >değilıse 2 milyonu onun 
için buraya koymuşuzdür. ıBu gün gayri menkullerin 
ücretle birieşitM!l!ip verğiilendirilmesi ayrı bir konıMür 
ve çok haksız bir birleştirmedir; o, tamamen başka 
ıbir kbnulduır. Burada şu artda ücreti ile beraber gayri 
menkul geliri 2 milyonun üstünlde oluıyors'a bir kişinin 
- bertirn inancım odur - bu 'beyannameyi versin efen-
diim. Küçülk bir rakam değil Ikü bu, 'ilki milyon lira. 

/BAŞKAN — »uyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERİAL HAYDAR SALTIK ıCMiJli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
ben 'teklif edilen bertdi anlayamadım. Müsaade eder
seniz bir kere dalha sormak istiyorum. 

Tamamı tevkif suretiyle verg ilendirilmiş bulunan 
ve gayrisafi tutarları toplamı 2 milyon lirayı (veya 3 
milyon lirayı, hangisi olursa efendim) aşmayan ücret
ten, menkul ive (gayrimenkul sermayeden tek beyanna
me istemiyoruz, O halde bir kişinin ücretten bir mil
yonluk geliri varsa % 40 vergi verecektir. Gayrimen-
kulden bir milyonluk ıgeliri varsa yine % 40 verecek, 
menkul kıymetlerden bir milyon geliri varsa yine 
% 40'mı verecek efendim? 'Bu acaba böyle mi anlaşı
lıyor? Bunu bir anlamak isterim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
M. FERİDUN ÖKTEN .(Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, bu beyanname yapılmayacak hal
ler, sadece tevkif yoluyla alınmış olan gelir unsur
ları için söz konusu, Daha sonra, gelecek olan 105 nci 
maddede 'gelir unsurlarındaki tevkifat nispetleri yer al
mıştır. Gayrimenkul sermaye iratlarında biz brüt tu
tar üzerinden % 25 bir tevk'ifat nispeti 'öngörüyoruz, 
tasarı ile sermaye iratlarında kurumlaridan iştirak his
selerinden % 25, tahvil, mevduat faizleri 've kâr pay
larından % 25 tevkifat sözkonusu, Ücretlerde de yine 
tarifeye göre ve gerçekten de safi tutar üzerinden 
% 40 vergi söz konusu. 

(Burada gelir, sadece vergisi tevkif yoluyla tama
men ödenmiş olan ücret, menkul ve gayrimenkul ser
maye iratlarından ibaretse ve bu iratların toplam 
tutarları, gayri safi tutarları 3 milyon lirayı aşmıyor
sa (Hükümet tasarısı öyle) beyanı mecbur etmiyoruz. 
Yani kişi bunları ister beyan eder, ister beyan etmez. 
Bununla, başlangıçta da arz ettiğim gibi, vergiyi pe
şin olarak aldığımız için biz bu beyannameden mükel
lefleri kurtarıyoruz. Hem 3 milyonu aşmayacak hep
sinin toplam tutarı, hem de tamamı üzerinden tevkif 
yoluyla Gelir Verigisi ödemiş bulunacak. İki şart bir 
arada aranıyor efendim., 

BAŞKAN — Evet efendim. 

ORGÎENÎERAL HAYDAR SALTIK ı(Milli Gü
venlik 'Konseyi Genel İSekreteri) — Bana göre de iki 
milyon yeterli bir haddir Sayın Başkanım, 3 miiryon 
bir hayli fazla bir birikim ölüyor. 

BAİŞKİAN — Bu '61 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi Komisyonun teklif ettiği şekliyle oyları
nıza sunuyorum': (Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir, 

62 nci maddeyi okutuyorum: 
ıMAJDIDE -62. — lAynı Kanunun 87 nci maddesi 

aşağıdaki şekil'de değiştirilmiştir. 
itlhtiyari Toplama ve Beyan : 
Maldde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıl

lık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı iki milyon 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratların
dan tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyan
nameye itbal etmeleri ihtiyaridir, 

Ücretler (31) nci maddede yazılı indirimleri uygu
layan dışındaki işverenler tarafından yapılan muhte
lif ücret 'ödemeleri toplamı iki milyon lirayı aşan hiz
met erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olu
nan ticari ve mesleki kazançlar ile kazanç ve iratların 
istisna hadleri içinide kalan kısımları iki milyon liralık 
haddi n hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai veya mesleki kazançları ile ücretlerini 
yıllık beyanname ile bildirmek mıeeburiyetiride olanlar 
(Götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazanç
ları için beyanname verenler hariç) 'yukarı'da yazılı 
ihtiyari toplama hakkından faydalanamazlar. 

'86 nci madde mucibince ücretleri dolayısıyla yıl
lık beyanname vermeyecek olanlardan bu ücretlerinin 
tamamı üzerinden tevkif suretiyle vergi ödenmiş bulu
nanlar, mezkûr ücretleri için yıllık beyanname verebi
lirler. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından 
ibaret olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif su
retiyle Gelir Vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete 
tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname ver
meleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — 62 nci madde de Hükümetin tekli
fiyle farklı, Komisyon bunun hakkında izahat ver
sin. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; aynı paralelde, 2 milyona kadar olanlar beyan
name vermekle mükellef değil. Ancak bazen beyan
name vermek de bir hak sağlıyor. Bunlar beyanna
me vermekte ihtiyari; eskiden de vardı bu. Hükü-
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metle aramızdaki fark onlar 3 milyondu, bunu da 
ona paralel olarak 2 milyon yaptık. 

•BAŞKAN — Buyurun Hükümet Temsilcisi. 

•M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanını, sanıyorum, bir milyonluk 
tarifenin birinci diliminin daha altt dilimlerde di
limlenmesi amacıyla düzenlenen bu 87 ndi maddenin 
Plan Komisyonundaki düzem^enmesidir. Fakat bu 
madde bu şekilde kanunlaşacak olursa içinde birta
kım çelişkileri de taşıyacak. Çünkü, demin kabul bu
yurduğunuz 86 ncı madde uyarınca 3 milyonla, 2 
milyon arasındaki ücret erbalbı da beyanname ver
mek zioruüda olacaktır. Onlun için lütfedilirse, Hü
kümet tasarısındaki 3 rakamının 2 olarak değişjtriüle-
rek kabul edilmesinde büyük faydalar olacak efen
dim. 

IBAŞKAN — 3'ü, 2 yaptık zaten, 2 milyon yap
tık. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Yalnız Plan Komisyonunun metni arz 
ddilklij o nedenle o metinlerde de farklılık var efen
dim. 

BAŞKAN — Başka fark var mı? 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanını, başka fark da var. Bura
da 200 bin liralık bir dilim düşünüldüğü için ücret
ler için bir ihtiyari beyan hakkı getirilmişti. Yalnız 
şimdi 3 milyon liraya kadar ücretler zaten normal1 

tarifeye göre vergilendirilecek, ihtiyari beyan hakkı
na gerek yoktur. Kaldı ki, 3 ile 2 milyon arasındaki1 

ücret erbabı da beyanname verecek. Halbuki 87 nci 
maddenin Plan Komisyonunun metninin ikinci pa
ragrafında ücretler beyan dışı bırakılıyor tümüyle. 

Ö nerdenle Hükümet tasarısındJaki teklifin, sadece 
3'ü, 2 yaparak kabulünde faydalar var Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Yalnız 2 milyonla, 3 milyon değil, 
bu ücretler kısmı da ilave edilmişti, değil mi efen
dim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, anakanurtda, asıl maddede bu vardı, 2 nci fıkra 
olarak j bunun konulmasında yarar gördük, ondan 
dolayı; 

BAŞKAN — Evet; hailen yürürlükte olan kanu
n u n a nci fıkrasında var : «Ücretler götürü Usulde 
tespit olunan ticarî ve mesleki kazançlarla, kazanç 
ve irattan istisna hadleri içinde kalan kısımları 10 

ibin liaırlık haiddin hesaJbrada nazara alınmaz.» Bu
rası 2 milyon lira. Benim notumda da var, ücretler 
niye atlanmış diye. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
; (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka

nım; sanıyorum ki, Hükümetin teklifindeki 3 milyo
nu 2 milyon yaparak kabul etmek daha uygun olacak. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz al
mak isteyen var mı?.. Yok. 

O halde 62 nci çerçeve maddeye bağlı olarak de
ğiştirilecek 87 nci maddede Hükümet teklifinin esas 
alınması ve fakat buradaki 3 milyonun, 2 milyon 
olarak düzeltilmesi şekliyle oylarınıza sunacağım. 

Simidi bu şekliyle maddeyi yeniden okutuyorum : 
Madde 62. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İhtiyari Toplama ve Beyan : 
Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye talbi 

I yıllık gayri safi kazanç ve .iratlarının toplamı iki mil--
: yon lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve irat

larından verigisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan üc
ret, menkul Ve gayrimenkul sermaye iratları ile gö
türü usulde vergilendirilmiş bulunan ticari ve mesle
ki kazançlarını beyannameye ithal etmeleri ihtiyari
dir. Gelir unsurlarının istisna hadleri içinde kalan kı-

: s imlan 2 milyon liralık haddim hesabında nazara alın
maz. 

Ticari, zirai, götürü gider usulüne göre tespit edi
len zirai kazançları için beyanname verenler hariç ve
ya mesleki kazançlarını yıllık beyanname ile bildir
mek mecburiyetinde olanlar yukarıda yazdı ihtiyari 
toplama hakkından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından 
ilbardt olup da, bu gelirin tamamı üzerinden tevkif 
suretiyle Gelir Vergisi Ödemiş olan dar mükellefiyete 
tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname ver
meleri ihtiyaridir. 

BAŞKAN — 62 nci ma'd'deyi bu şekliyle oyları
nıza sunuyorum : Kabul edenler... Kaibul etmeyen
ler... Kabul edinmiştir. 

• 63 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 63. — Aynı Kanunun 88 nci maddesi1 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu : 
Makide 88. — Gelirin (Aile reisi beyanlarında eş 

ve çocukların geliri dahil) toplanmasında gelir kay
naklarının bir kısmından hâsıl olan zararlar (54 ncü 
maddeye göre hesaplanan gfldbr fazlalığından doğan
lar dahil, mükerrer 80 nci maddede yazüi değer artışı 
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kazançlarından doğanlar hariç) diğer kaynakların ka- I 
zanç ve iratlarına mahsup edilir. I 

'Bu mahsup nitecesinde kapatılamayan zarar kıs
mı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka ar
kaya üç yıl içinde mahsup edilemeyen zarar bakiyesi 
müteakip yıllara naklonulamaz. 

M'enkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider 
fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua ge
len eksilmeler zarar addolunmaz. 

İBAŞKAN — Komisyonun bu 63 ncü makide hak
kında izahatını dinleyelim efendim, buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Sayın Başka
nım, Hükümet teklifinde 88 nci maddenin yalnız 
1 nci fıkrasının değişikliği söz konusuydu. Biz mad
demin tamamını değiştirdik. Çünkü 1 nci fıkra dışın
da 2 nci fıkrada da zararların malhsulbu için 5 yıllık 
'bir süre varidi, bunu 3'e indirdik. 2 fıkrayı değiştirin
ce gayet kısa olan 3 ncü fıkrayı da tekrar kanun met
nine aldık. 

BAŞKAN — Evet, 5 seneyi takip etmek bir me- I 
sele, 3 sene yeter. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yalnız bir ge
çidi maddeyle, hali hazırda bu durumda olanların 
müktesep haklarını da 5 sene olarak koyduk. I 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanum, bir hakkın zamanaşımı 5 yıldır. Biz tabii, 
vergi kanunlarında bir hakkın ortadan kalkması ko- I 
nusu bu yönüyle 5 yılla bağlı bırakmıştık. Yani daha 
evvelki kanuridaki bu 5 yıllık müddet buradan idi:. 
Borçlar Kanununda bir hakkın yok olması 5 yıl... 

!BAŞKAN — Ama başka bir maddede 1 yıl bırak
tınız. 1 yıl içerisinde müracaat etaıiezse verlmiyorsu- I 
nuz parayı. Ona ne diyelim? Onu da 5'e çıkaralım öy- I 
leyste. 

MALİYE BAKANI KAYA, ERDEM — Yani, bi
zim daha evvelki kanundaki hüküm buradan geliyor 
efendim. I 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; bir kişinin, hükümetin hiçbir günahı olmadan I 
kendii işletmesinde zarar etmesinden dolayı, onun 
hüküm'ete karşı haklı olması fikrine katılamıyorum. 
tşletmıe zarar etmiş ve bu zararını kapatması için 
hakkı var hükümette; 5 yıl buna hak tanıyacağız. Pek I 
katılamadım buna. I 

I BAŞKAN — 3 sene yeter. Mütemadiyen zarar 
ediyorsa bu, yani 5 sene zarar... Bu, vergi almamak
tan dolayı değil. Yani onu tecil etmiyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, kazancından mahsup etme imkânı talbii 5 seney
le bağlı. 5 seneden sonra indiremiyor. 

BAŞKAN — Ama Anayasa değil o. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Değil 

talbii, gayet tabii. 
BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım; bu iktisadi bir zorunluluk olarak, 
daha önce getiirildi, şimdi güncelliğini koruyor. Şöyle 
koruyor efendim. : Yeni bir şirketin kurulması yıllara 
vaJbeste ve bunun da kâra geçmesi aynı şekilde yine 
yıllara vabestedir. Bir anonim şirketin kurulması için 
normal bir kâr dağıtabilmıesi için, kâr dağıtır hale 
gelebilm'esi için bugünkü şartlara göre en az 5 ilâ 7 
sene geçmesi gerekir. Şimdi, halka açık bir anonim 
şirketin 5 sene zarar etmesi halinde, eğer biz bu zarar-

J Iarını ileride doğacak kârlardan mahsup etmezsek, 
çok büyük bir haksızlık olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Bu doğrudur da, bunu serbest mes
lek erbabına niye düşünmedik? Onları ilk seneden 

I vergilendirdik. Peşin alıyoruz ya 1981'i. Niye onlara 
I 2 sene, 3 sene tanımadık? 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
I Esprileri değişik Sayın Başkanımı. 

BAŞKAN — İlk kurulanlar için doğru; yani ilk 
kurulmuş, yeni ibir işletme için doğru. 

Buyurun efendimi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım onlar zararlarının büyük kısmını kuruluş hesap
larına atarlar. Kendilerine göre onların bir düzenleri 
vardır, orada 2 senedir, burada 5 senedir. Bu 5 sene
den Mfa'dle etmek için, orada 2 sene olduğu için 5 
seneye kaydırırlar. Kendilerine göre onların bir dü-

I zenleri vardır; bu da onları bir an eıwel kâra geçmeye 
zorlayacaktır, 5 sene zarar mahsup edilmesi. Kaldı 
ki, bu yeni Harçlar Kanunuyla, gazeteden anladığıma 
göre, artık zaten halka açık anonim şirket falan da 

I kuracağımız yok. 
BAŞKAN — Yok, o yanlış. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim, Maliyedeki arkadaşlar bana doğru olduğunu 

I söyledi. 
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BAŞKAN — Değil, bugün konuştuk onu. 
Yalnız 3 sene hakikaten kâfdÜlir. Biz bir şey de-

uriiyoruz; 3 Seneden sonra zararı kabul et diyoruz. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Takdiri

mizde efendim. Yani o kadar ağırlığı olan bir konu 
değil 'efendim. 

BAŞKAN — 63 ncü madde üzerinde başka söz 
alımak iistleyen var mı eferidim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

64 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 
MADDE 64. — Aynı Kanunun 89 ncu maddesinin 

1 numaralı bendinde yazılı 200 liralık indirim mik
tarı 2 400 liraya yükseltilmiştir. 

-BAŞKAN — Bu da Hükümdt teklfİyle farklı. 
Zannederim Hükümet, «1 000 liraya yükseltilmiştir» 
demişti; Komisyon «2 400 liraya yükseltilmiş» demiş. 
Esbabı muoilbesSi nâdir efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Balka
nım, bu sigorta primidir. 1 000 lira da bize çok... 

BAŞKAN — Hatta aylık 250 liradır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. Biz onu 
200 lira, diye düşündük, 2 40Q lira yaptık. 1 000 lira 
da çok az... 

BAŞKAN — Hatta o bite azdır. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Azdır, 
evet; katılıyoruz. 

BAŞKAN — Bugün artık sigorta primi 250 lira
dır. Senede 250 lira ile çarparsak 3 bin eder, 3 bin de-
mök lazım hatta. Onun 3 bin lira olarak düzeltilme
sini oylamaya sunacağım. 

64 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim?.. 

O halde bu maddeyi «2 400 liraya yükseltilmiştir» 
ibaresini «3 000 liraya yükseltilmiştir» şekliyle oyla
rınıza sunacağım efendim : Kabul edenler... Kabul em
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim 20.30'da tekrar toplanmak üzere, İkinci 
Oturumu kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 18.58 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.45 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkan, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli GUvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. İL K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim, üçüncü oturumu açıyorum. 

II. — KANUN TASARI YE TEKLİFLERİ (Devam) 

1. — 31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gider Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/60) 
(S. Sayısı : 76) (Devam) 

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

65 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 65. — Aynı Kanunun 94 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kazanç, Ücret, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye 
İratlarında Vergi Tevkifatı : 

Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, ikti
sadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirket
leri, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi 
işletmeleri, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur 
olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançla
rını bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre 
tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan öde-
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meleri Avans olarak ödenenler dahil) nakden veya 
hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin Gelir 
Vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdur
lar: 

1. Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (İstisna
dan faydalanan ücret hariç); 

2. 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan öde
melerden (İstisnadan faydalananlar hariç); 

3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu 
işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (18 nci 
ve 69 ncu maddelerde yazılı olanlara ve noterlere 
serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödeme
ler hariç); 

4. 42 nci madde şümulüne giren işler dolayısıyla 
bu işleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak 
bedellerinden; 

5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve pa
tent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemeler
den; 

6. 70 nci maddede yazılı mal ve hakların kiralan
ması karşılığı yapılan ödemelerden; 

7. Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Tür
kiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan ve 
kurumlar dışında kalan tüzelkişilere ödenen kâr pay
ları ile 75 nci maddenin 2 nci fıkrasının 4 numaralı 
bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından; 

8. Dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların, ya
bancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar ile 
Türkiye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında 
kalan ve kurumlar vergisinden muaf veya müstesna 
kazanç ve iratlarından; 

9. Tahvilat faizlerinden; 
10. Mevduat faizlerinden; 
11. Faizste olarak kredi verenlere ödenen kâr 

paylarından; 
12. Zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararna

melerde yer alan zirai ürünlerin alış bedeli üzerin
den. 

Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerin yukarı
daki hükümlere göre yapacakları tevfikat ticari, mes
leki ve zirai işleriyle ilgili ödemelerine münhasırdır. 

BAŞKAN — 65 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

66 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 66. — Aynı Kanunun 96 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Tevkifatında Uyulacak Esaslar : 
Madde 96. — Vergi tevkifatı 94 ncü madde kap

samına giren nakden veya hesaben yapılan ödemelere 
uygulanır. Bu maddede geçen hesaben ödeme de
yimi, vergi tevkif atına tabi kazanç ve iratları ödeyen
leri istihkak sahiplerine karşı borçlu durumunda gös
teren her türlü kayıt ve işlemleri veya bu istihkakları 
ödeyenlerin hesaplarına gider kaydedilmesini ifade 
eder. 

Vergi tevkifatı, ücretler dışında kalan ödemelerde 
gayrisafi tutarlar üzerinden yapılır. Kesilmesi gereken 
verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi hâ
linde bu vergi, bilfiil ödenen miktar ile ödemeyi ya
panın yüklendiği verginin toplamı üzerinden hesap
lanır. 

BAŞKAN — 66 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

67 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 67. — Aynı Kanunun 99 ncu maddesi

nin d/l nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. istihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş adresi, 

varsa bağlı bulunduğu vergi dairesi ve mükellef he
sap numarası; 

BAŞKAN — Zannediyorum bu madde Komisyon
ca ilave edildi. Buna neden gerek duyuldu, izah eder 
misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen bu muhtasar beyannamelerde istihkak sa
hibinin adı ve soyadıyla iş adresi yazılıyordu. Buna 
bağlı bulunduğu vergi dairesiyle mükellef hesap nu
marasının da yazılması kolaylık sağlayacaktır, onun 
için teklif ettik. 

©AŞKAN — Maliye bir şey diyecek mi? 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — iştirak 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — 67 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

68 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 68. — Aynı Kanunun 101 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Münferit Beyannamenin Verilmesi : 
Madde 101. — Dar mükellefiyete tabi mükellef

lerden yıllık beyanname vermeye mecbur olmayan
lar : 
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•1. Mükerrer 80 nci maddenin 1 numaralı bendi 
ile 82 nci maddenin 3 numaralı bendinde sayılan ka
zançlarını; gayrimenkulun bulunduğu, 

2. Mükerrer 80 nci maddenin 2, 3 ve 4 numaralı 
bentlerinde sayılan kazançlarını; mal ve hakların Tür
kiye'de elden çıkarıldığı, 

3. Mükerrer 80 nci maddenin 5 ve 6 numaralı 
'bentlerinde sayılan kazançlarla ticari veya zirai bir 
işletmenin faaliyetinin durdurulması veya terkedilme-
si karşılığında elde ettikleri hâsılatları; işletmenin bu
lunduğu, 

4. 82 nci maddenin 1, 4 ve 6 numaralı bentlerin
de sayılan kazançlarla serbest meslek faaliyetinin dur
durulması veya terkedilmesi karşılığında elde edilen 
hâsılatları ve vergisi tevkif suretiyle alınmamış serbest 
meslek kazançlarını; faaliyetin ifa edildiği veya yolcu 
veya yükün taşıta alındığı, 

5. 82 nci maddenin, 5 numaralı bendinde sayılan 
'kazançlarla ticari, zirai veya mesleki bir faaliyete hiç 
girişilmemesi veya ihale, artırma ve eksiltmelere işti
rak edilmemesi karşılığında elde ettikleri hâsılatları ve 
vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye 
iratlarını ödemenin Türkiye'de yapıldığı, 

Yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bil
dirmeye mecburdurlar. 

Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetle
rine ilişkin olanların beyannamelerinin bu faaliyetlerin 
sona erdiği diğer kazanç ve iratlarla ilgili beyanname
lerin ise bu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarih
ten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine veril
mesi mecburidir. 

Geliri telif ve patent haklarının satışından ibaret 
olan ve tamamı üzerinden tevkif suretiyle gelir ver
gisi ödemiş bulunan dar mükellefiyete tabi kimsele
rin bu gelirleri için münferit beyanname vermeleri 
ihtiyaridir. 

'BAŞKAN — 68 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

69 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 69. — Aynı Kanunun 102 nci maddesi

nin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile ad

resi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile mükellef he
sap numarası. 

'BAŞKAN — Bu da zannediyorum deminki sebep
ten dolayı değiştirildi. 

i EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, dar mükelleflerin verdiği muhtelif beyanname
den bir nüsha getirdik, bu beyannameyi zaten doldu
ran mükellefin kendisidir ve üzerine nasıl adını, soy
adını yazaca'ksa, vergi dairesini ve hesap numarasını 
yazmaya da mecburdur. Binaenaleyh, ötekinden fark
lı, gereksiz bir teklif getirdik huzurunuza, Sayın Kon
seyden özür dileriz. Bu nedenle bunu geri alıyoruz. 

I 'BAŞKAN — Geri almaya lüzum yok. Onu tevsik 
etmiş oluyor, bu beyanname öyle yapılmış. Yarın, 
öbür gün yapmayabilirler, değişebilir o. Onun için o 
kalsın. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Huzurunuza 
yak diye getirmiştik, varmış efendim. 

BAŞKAN — Var da, yarın öbür gün kalkabilir, 
yani kanunda olursa daima bilmek ister. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayhay, kalsın 
efendim. Buyurduğunuz şekilde beyanname örneğini 
bundan sonra mutlaka koymak zorunda olacaklar. 

'BAŞKAN — Zorunda 'olurlar. Yarın, öbürgün 
örnek değişebilitr. Bu bakıımıdaın, bir mahzuru yok. 
69 ncu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul, edemlıar.. 
Etmıeyenfler.. Kabul edilmiştlir. 

70 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 7Q. — Aynı Kamumun 103 ncü maddesi 

aşağıdaki sekilide değişitiralımliştir. 
,Esas Tarife : 
Madde 103. — Gelr Vergfeıimıe tabii gdiirfer; 
1 000 000 liraya kadar % 40 
3 000 0010 liramın 1 OjOO OûO İrası içlin 400 0000 li

ra; fazlası % 45 
5 000 000 'İramın 3 000 000 Iraisı içıim 1 300 OTO 

İra; fazlası % 50 
10 000 000 İramın 5 000 000 İrası için 2 300 000 

Ira; fazlası % 60 
15 000 000 liramın 10 000 000 Mirası içıiln 5 300 000 

İra; fazlası % 70 
25 000 000 İramın 15 000 000 İrası içlim 8 800 000 

tim; fazlası % 75 
25 000 000 liradam f azla'sımım 25 000 000 İrası içim 

•H6 300 000 İra; fazlası % 66 
.Nispetimde vergilendirilir. 
/BAŞKAN — Zammediyorum ki, Hükümıöt teklifiy

le Kornııisıyom araısımdaki fark; 25 ıriilyom İradan faz-
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laâdned,' 25 ırJüyon ifası içtin: 16 milyon 3ıQQ faim lika, 
fazlası 'içtin Hükümet tekliflinde % 65 idi, Komisyon] 
% 66 yaptı; fark yıafliaız burada zıannıediyoruım. Onun 
sebebtoi lütfen izah «dinliz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saıyın 'Başka
nım, omdan ©welkilerim ortalaması^ ^ 65,2; mutlaka 
ondam hiç değilse biraz fazla olması gereğine fimam-
dığımuızdan % 66 yaptık. 

(BAŞKAN — Hükümet buma İsıtarak ediyor mu 
ertemdim? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 
«diyoruz efendim, 

IBAŞKAN — 70 nci madde üzerimde söz lalımak ; 
isteyen var mı efendim? Yok. 

'Maddeyi oylarımızla sunuyonuım: Kabul edenler.. ; 
Etmeyenler.. Kabul editaniştaır, 

71 inci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 71. — Aynı Kanunun 104 ncü madde- ; 

diaşağıdaki şekildê  değrişfiiritaişıtir. • 
.Vergi Cetvelleri : 
IMadde '104. — YılJıık Gelir Vergisi, vergiye, «abi ; 

gelirlerin yıllık toplamımdan 31 nci maddedeki liıri'di- , 
ıtlmier düşüldükten sonra 103 ncü imaddedeM nispet- i 
Her uygulanmak suretiyle hesaplanır. 

'Ücretlerim vergdlendlMlmesiriıde ayluk vergi; yul- İ 
lık vergi 12'ye bölünmek, gündelik vergi aylık vergli i 
30râ bölünmek suretiyle hesapliânır. ' i 

Vergimin hesaplanmasında matrahın ve verigjimiim i 
llira kesıirlıeri nazara alınmaz. i 

BAŞKAN — 71 nci madde üzerimde söz almak \ 
isteyen var mı efendim? 

Buyurumuz efendim, Hükümet olarak. Ij 
• MALİYE BAKANI KAYA ERDEM —. Musa- j 

ade ederseniz Sayın Ba|kanırnr madıdenıiın içindeki de- ; 
tay vetiğinm hesaplanmıasıdiır, üsıte «cetveli» yazaiyor. lj 
.Eğer > «Vergi cetvelleri» yerine, ma*kJbınt «Vergliniin il 
Hesaplanması» şeklinde yaparsak, maddenin esasıma ; 
da uygun oluyor, j 

£AŞKAN — Yani başlık «Vergimin Hesaplanma- i 
sı» oîısıun dayorsumuz. , 

?l mci madde üzerinde ; başka söz almak isteyen j 
var mı efendim? Yok. . ; 

Hükümetin teklifime de uygun olarak 71 ndi ınad- ; 
demin başlığa ol/arak, «Vergi CetveiıerJ» değifl.,' «Ver- j 
gimim Hesaplanması» şeklinde düzeltilerek oylamaya » 
Almıyorum :.. Bu şekJfiyîiB fcabuit «ademler.... Etmeyen- ; 
Her... KateyJ-edilmliştlir. ; -j 

'Q halde bu kısım «Vergi . Getyeleri» değil,,;«Ver- • 
girilin H©sapliatımâ3ii) olarak düzeltilecektir. . ;| 

72 nci maddeyi okultuıyorum : 
MADDE 72. — Aynı Kanunun 105 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 
Vergi Tevkıifatı Nispetleri : 
/Madde 105. — Gelir Vergisi tevfcifatımda aşağıda

ki nispetler uygulanır. 

1. ,94 ncü maddemin; 3 numaralı bendinde yazıla 
ödemelerden, tam mükellefiyete ıtabi olanlara yapı-
ılanlarda % 15, dar mükelefliyete taibi olanlara yapı
lanlarda % 30; 

2. 94 ncü maddenin 4 numaralı bendimde yazılı 
ödemelerden % 5; 

3. 94 ncü maddenin 5 numaralı bendimde yazailı» 
ödemelerden % 35; 

(4v 94 ncü ımaddeniin 6 numaralı bendimde yazıla 
ödemelerden % 25;' 

5. 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazıln 
menkul sermaye iratları ve ödemelerden % 20i; 

6. 94 ncü maddenin 8 numarala bendinde yazılı 
kazanç ve iratlardan % 33, 1/3, bu kazanç ve iratla
rın dar mükelleflere dağıtılması hallinde % 60ı; 

7. 94 mdü maddenin 9, 10 ve 11 numaralı bemt-
il'erinde yazılı ödemelerden % 25; (Bu bentte yazıla 
miıspeüi % 3Q'a kadar çıkarmaya Bakanlliar Kurulu yet
kilidir.) 

&. 94 ncü maddenin 12 numaralı bendimde yazı
lı ödemelıerden % 5; 

9. 94 ncü maddemin 1 ve 2 mumlaralu bentflierimde 
'yazıla ücretler ve ücret sayılan ödemelerde vergi (tev* 
'kifaltı 103 ve 104 ncü maddeler hükümlerine göre ya
pılır. 

Yukarıdaki bentlerde yazıla vergi tevkif atımım ya
pılmasında 96 mcı madde hükmü ıgözönünde tutulur. 

Ücret dışımda kalan ödeme, hâsılat ve iratlar üze-
itimden vergi tevkif atı yapılırken llira kesinleri nazara 
alınmaz. 

(BAŞKAN — Bu maddede Kornlisyomum tekllifii iıe 
Hükümetin (teklifi arasında bazı farklar Var. Bu fark-
ılarım izah edilmesi için sözü Komlisyom Sözcüsüme 
bırakayorum. 

/Buyurum efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan, Komisıyonu Başkamı) — Sayın Başka
nım, Hükümetlin tekirimde, 94 ncü rnaddenim bent-
derii sıra l e yazılı değildi; 3 numarala 4 -ve 5 numara
lı benltlerdem sonra 7 geliyor ondam sonra 6̂ ya dü
şüyor, tekrar 8'e çıkıyor; onu 94 mcü maddemin benıt-
lıerine göre sıraya koyduk. 
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Sıra, nispi oranlarda artışları genellikle ınıispi oran
la, klişin'in geliri arttıkça o ıda arttığı içlin, büyük ar
tışları bir kere daha gözden geçirmek zaruretini duy
duk. Öpmeğin, 94'ün 3 ncü maddesinde serbest mes
lek gelirlerinde tevk'ifat % 15'den % 25'e çıkmıştı. 
/Bunlardan zaten peşin ödenme var ise, bir hayli 'da
ha kesintiler de var. Tekrar % 15'e liramıestoi uygun 
'bulduk. 

ıGe1ı2üek yıllara sari, birkaç yıllıdan fazla yıla ısari 
inşaatlarda tevkifalt % 3 idli. Köylünün ısebzes'imdıen 
bile % 5 alurken, büyük inşaatım sahftp'lerinden % 3 
alıimak bize adalıetsliz geldi, omu % 5'e inıdirdik ve bu
ma benzer düzenlemeler yaptık Sayım Başkanım. 

(BAŞKAN — 7 numaralı bendimde »yazık, «Men
kul sermaye 'iratları ve ödemelerden % 2ıQ» Halbu

ki, Hükümeti'miz % 33 ̂  olarak teklif etımiş, değil mli? 
EMEKLİ AMİİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kurumlar Ver
gisi müspetime bağlı ollduğu için ona göre düzelltiildıi 
efendim. 

iBAŞKAN — Bu, % 33 £ olan, % 20ı oldu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 

BAŞKAN — Bu cetvel hakkında Hükümet tem-
sıMlerimizin bir diyeceği var mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yok 
©fendim. Esasımda zalten büyük değiişıikllik yok. 

BAŞKAN — 72 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

,Qrgenera)l Salltık, buyurunuz. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 72 noi maddeden 
daha evvel 94 ncü ımaddede sayılan sermaye iratla-1 

rından vergi tevkifatlarnnın her birimlin ayrı ayrı yüz
delerde yapılımasınım nedenini anlayamadım efendim. 
Yüksek Heyetiniz eğer tensip ederse, her birimden 
yüzde kaç kesildiğini teker teker bir defa tekrarlama
da fayda var. 

Vuzuha kavuşması için tensiplerinize arz ederim. 
İBAŞKAN — Komisyon Sözcüsü, buyurun. 

.EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu (Başkanı) — Sayın Başka
nım, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işl
ileri icra edenlere yapılan ödemelerden ı(94'ıün 3 rocü 
bendi) % 15 tam mükelleflerden. 'Bunlar dar mükelı-
lef ise % 30 olacak. 

BAŞKAN — Bunu aynı bıraktınıız. Evvelce de 
% 15 idi zaten. 
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©MEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
((Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunda % 
15 idi, tasarıda % 25 idi, % 15'e indirdik. 

BAŞKAN — 94 ncü maddenin 4 numaralı bendi 
•nediir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu, inşaat ta

ahhüt işleri. Gelecek yıllara sari inşaalt işleri % 3 idi, 
biraz evvel arz ettiğim nedenle % 5'e çıkartıldı. 

BAŞKAN — 5 numaralı bent?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 5; dar mükelı-
leflıeriin telif ve patent hakları % 35 oi'du, bunların 
'satışında. 

Ma! ve hakların kiralanması karşılığı yapılan öde
melerden % 27, % 25 oldu efendim. 

'BAŞKAN — 7 numaralı bent?.. 

EMıBKILt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Dar mükelle-ı 
fiyete tabi gerçek kişiler, Türkiye'de işyeri veya tem
silcisi bulunmayan ve kurumlar dışında kalan tüzelki
şilere ödenen kâr payları ile 75 nci maddenin 2 nci 
fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul serma
ye iratlarından; >% 20. 

BAIŞIKJAN — Hükümet teklifi '% 33-1/3 idi değil 
mi?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KjÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Evet, arz et
tim efendim. 

BAİŞIKİAN — 8 numaralı bent?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Dağıtılsın ve
ya dağıtılmasın kurumların, yabancı memleketlerde 
elde ettikleri kazançlar ile Türkiye'de elde ettikleri 
iştirak kazançları dışında kalan ve Kurumlar Vergi
sinden muaf veya müstesna 'kazanç ve iratlarından 
% 33-1/3. 

Dar mükellefler için % 60'ına kadar., 
«Buradaki oranın yüksek tutulması, maddeden de 

anlaşılıyor, bunlar başka yerde vergiye tabi tutulma
yan kazançlar efendim. Halbuki, diğerlerinin büyük 
bir kısmı esasen başka başka yollardan Vergiye tabi 
tutulan kazançlar. 

(BAİŞKA'N — 9, 10 ve 111 numaralı bentlerde ya
zılı olanlar?.. 

EMEKLİ AMİRİAL HÜSNÜ KjÜÇÜKlAeMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu .Başkanı) — Bunlar yeni 
ilavedir zaten Sayın İBaşkanım. Tanfvilat faizlerinden, 
mevduat faizlerinden; faizsiz olarak kredi verenlere 

468 — 



M. G. Konseyi B : 24 17 . 12 . 1980 O : 3 

ödenen kâr paylarından % 25, Bakanlar Kurulu bu 
miktarı % 30'a kadar çıkartmaya yetkilidir. 

IBAİŞK1AN —12 numaralı bent?.. 
(BMBKİLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Planı Komisyonu Başkanı) — 12 nci bent; 
Zirai kazanç ölçülerini tespit eden kararnamede yer 
alan zirai ürünlerin alış bedelleri /üzerinden daha ev
vel de defalarca arz edilen, % Sidir. 

;HASKiA!N — 1 ve 2 numaralı bentlerinde?.. 
EMIEKUÎ AMİRAL HÜSNÜ K0ÇÜKIAHMET 

(İBÜtçe - Plan Komisyonu Başkanı) — lÜcret payları 
ödemeleri onlar. Ücretler ive ücret sayılan ödemelerde 
vergi tevkiıfatı /103 ve '104 ncü maddelere göre yapı
lır. Burada onlarda bir kesinti yok. 

BIAIŞKIAN — 1 ve 2'nin de en başa gelmesi laizım-
dı herhalde.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBfütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada bunlar 
kesintiye tabi olmadığı için, kesinti olanlar başa alın
dı da ondan Sayın Başkanım. 

•BAS/KAN — Teker 'teker açıkladılar, bunun hak
kında başka söz almak isteyen (var mı?.. 

ORGENERAL HAYDİAIR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) -7 Eski kanunda da 
bu ayrı ayrı yüzdelerle belirtilmiş ama, ben, Gelir Ver
gisinin her ayrı gelirin vergilenmesindeki bu yüzde 
nispetlerinin nedenini anlayamadifn. Niçin birinde dü
şük, birinde daha fazla? Niçin tahvillerde % 25, ev 
kiralarında % 25*de, mesela diğer bentlerde |% 35'e, 
hatta bazan % 60'a çıkabiliyor? 

BAlŞIKlAIN — «% 33» demiyoruz da, neden 
«% 33wl/l3> diyoruz?^ 

M. FERİDUN ÖKTEM (İMaliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın /Başkanım', burada yazılı olanlar, her 
gelir unsuru itibariyle bu gelir unsuru için tanınmış 
indirimler, yani, matrahtan safi tutarın tespitinde ta
nınmış olan indirimler dikkate alınarak hesaplanmış-' 
tır. Bazılarında da ekonomik politikaya uygun ola
rak, vergi tevkiifat nispeti nispeten düşük tutulmuş
tur. 

Gayri menkul sermaye iratlarında teıvkifat nispeti
nin % 25 tutulması, brüt tutarı üzerinden kesilecek 
% 25 nispetindeki bir verginin, saifi tutarı değerinden 
kesilecek % 41 vergiden 5 puan düşük olması lazım. 
Diyelim ki, 100 puanlık bir gayri menkul sermaye ira
dı varsa, bunun üzerinden 1% 25 tevkifatla 25 vergi 
ödeyecektir. Halbuki, 1100 gayri menkul sermaye iradı 
elde eden bir gerçek kişi, bunun % 25'i kadar bir gi
deri otomatik bir şekilde götürü gider olarak bildir- , 

— 469 

me hakkına sahiptir. Ama, 75 üzerinden yapılacak 
% 411 tevk'ifat, % 30 vergiye tekabül eder. 

Biz, 100 üzerinden 30 vergi almaktansa 100 üze
rinden 25'i peşin almak ve bu kişiyi de beyan dışı tut
mak yolunu seçtik. 

Her oranın farklılığı bundan ibarettir. 
İBAIŞJKİAN — Hayır, neden •% 33 değil de, bir de 

1 /3'ü var? 
•M. P E R U D U N ÖKTEM (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Onu arz edeyim Sayın Başkanım. 
Kurumların kazançları tümüyle vergiye tabi ka

zanç değillerdir ıSayın Başkanım. Bir kısmı yatırım, 
indirimi gibi müesseseden, bir kısmı da ihracata ta
nınmış istisna nedeniyle Kurumlar Vergisi matrahına 
girmez. 

Vergi alacağı sistemi içinde Kurumlar Vergisi mat
rahı üzerinden alınacak % 50 verginin yarısı vergi 
alacağını teşkil ediyor ve kurumdan pay talan gerçek ki
şi eline geçen \% 50'nin -|% 50 düşüldükten sonra-ya-
rısını bu net tutar üzerine ekleyip beyan ediyor ve he
saplanacak vergiden eklediği yarısını düşüyor. 

ıBu «33 1/3» öyle bir rakam ki, kişinin eline geçe
cek 66 1 /2'nin yarısı sayılıyor Sayını Başkanım. Çün
kü 33 4/3 çıkarsa geriye kalacak 66 2/3 de, bu 33 1/3' 
ün 2 katını teşkil ediyor. 

Tümüyle matematik bir hesaptır Sayın Başkanım. 
Kurumlar Vergisi yükü olmadığı için onlardan % 10 
gibi düşük bir vergi alıyoruz. 

•BAŞKAN — Zorluk çıkarmaz mı bu % 33 1/3' 
ünü bulmak? 

M. FER/İOUN ÖKTEM (Maliye (Bakanlığı Tem
silcisi) — Kişi bakımından hiç zorluk çıkarmayacak 
Sayın Başkanım. 

Kişi eline geçen 66<5 lirayı 100 olarak beyan ede
cek, 100 üzerinden esas vergi hesaplanacak, bundan 
% 33 1 /3'ü mahsup edecektir. 

'Kişi açısından hiçbir beis yok, oran biraz farklı ge
liyor. Bunu kurumlar uygulayacak Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — Evet, 72 nci madde üzerinde başka 
'söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendimi: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. (Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi okutuyorum efendim: 
'MADDE 73. — Aynı Kanunun yedinci bölümü

nün başlığı «Ortalama kâr haddi, asgari gayri safi 
hasılat Ve gider esaslarına göre gelir tayini» olarak, 
111 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama Kâr Haddi Ve Asgari Gayri Safi Hâsı
lat Esası : 
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Madde 111. — A) Kısmen veya tamamen pera- ı 
kende satış yapan ticaret eıibaibı ile imalatçıların gös
terdikleri gayri safi kazançlar, Vergi Usul Kanununa I 
göre tespit olunan ortalama kâr hadlerinin peraken- j 
de satılan emtianın maiyet bedeline uygulanması so- I 
nucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu I 
ve düşüklük sebepleri izah olunamadığı takdirde be- I 
yan edilen gayri safi kazançlar yerine bu suretle bu- I 
lunan miktarlar jkmalen vergi tarhına esas tutulur. 

B) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, payvon, 
dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kır bahçesi, 
plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik I 
salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri 
sahiplerinin ve her nevi taşıma işleriyle uğraşanların I 
gösterdikleri gayri safi hâsılat aşağıda açıklanan I 
esaslarına göre tespit edilen yıllık asgari gayri safi hâ
sılata göre düşük bulunduğu takdirde beyan olunan I 
gayri safi hâsılat yerine bu suretle tespit edilecek gayri 
safi hâsılat vergi tarhına esas tutulur. Yapılacak tarhi- I 
yat sırasında aşağıda açıklanan esaslar göre tespit edi
len gayri safi hâsılatın mükelleflerce tevsik edilen gi
derler (Her nevi işletme giderleri ile genbl giderler) 
indirilir. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi ka- I 
zanç mükelleflerce tevsik edilen giderler toplamının I 
% 20'sinden düşük olduğu ve bu durum mükelleflerce 
haklı sebeplerle izah edilemediği takdirde Vergi tar
hına esas alınacak miktar giderler toplamının % 
20'sidir. 

Yukarıda sözü edilen yıllık asgari gayri safi hâsı
lat; iş nevilerine ve işletmelerin özelliklerine göre als- I 
gari 2, azaimi 5 derece üzerinden, her derecede 3 ka- I 
deme halinde Vergi, Usul Kanununun 72 nci madde- I 
sinde yazılı Takdir Komisyonları tarafından her tak
vim yılı için müteakip yılın sonuna kadar tespit olu
nur. Mükelleflerim bu şekilde tespit edilen derece ve 
kademelerden hangisine gireceği Maliye Bakanlığın
ca belirlenecek esaslara göre tayin olunur. 

Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için fes- I 
pıt olunacak farkın 10 000 lirayı aşjması gerekir. 

BAŞKAN — Burada Hükümetin teklifiyle Ko
misyonun metni arasındaki fark, zannediyorum «Hâ- I 
sılaltlar» ibaresi «Hâsılat» olarak düzeltilmiş; zaten 
hâsılat sözcüğü cemidir. 

Bir de aşağıdaki 2 500, 10 000 lira olarak değiş
tirilmiş. I 

'EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, buyur
duğunuz değişiklikler var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tamam 
.efendim, aynen iştirak ediyoruz, yerindedir. J 
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BAŞKAN — Gerçi bu «Hâsılatlar» bundan evvel 
de geçti; hatalı talbii bu. «Hâsılatlar» deyimi yanlış 
bir deyim. Zaten hâsılat çoğuldur. Bu maddede dü
zeltilmiş oldu bu. 

Bfenldim, bu 73 ncü ma'd'de üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
(B) fıkrasının en altında «Şu kadar ki,» diye başla
yan bir cümle var, müsaadelerinizle okuyorum : 

«Şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç 
mükelleflerce tevsik edilen giderler toplamının % 20 
sinden düşük olduğu ve bu durum mükelleflerce haklı 
sebeplerle izah edilemediği takdirde vergi tarhına 
esas alınacak miktar giderler toplamının % 20'sidlir.» 

BAŞKAN — Biraz karışık, evet. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MÜİ Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani, bu cümleyi 
biraz zor anladım. 

Mükelleflerce evvela giderler toplamı tevlsik edi
lecek. O halde bu giderler toplamı safi kazancın % 
80'i olacaktır; yani safi kazanç % 20'sinden düşük 
olacak, o zaman sorulacak. 

Tevsik edildiği zaman nasıl oluyor da tekrar iza
hat vermediği takdirde geriye alıyoruz; onu anlaya
madım. 

Tevsik edilmişse vesikaya bağlanmış demektir. 
Zaten tekniği de biraz zor; yani cümlenin anlaşılma
sı da biraz zor. 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Hükümet Tem
silcisi. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım; buradaki maddenin ama
cı, bu tür hâsılatlarını izlemekte müşkülat çektiğimiz 
mükellef gruplarının, hâsılatlarını gerçek- tutarları 
üzerinden beyan ötmeye teşvik etmektir. 

Bu mükelleflerimiz için biz takdir komlisyıonları-
mız vasıtasıyla asgari gayri safi hâsılat tanzim ede
ceğiz ve dolayısıyla bu asgari gayri safi hâsılatın 
üzerinde bir hâsılat beyan ederlerse mükellefler, bi
zim açımızdan matlup hâsılat olmuş olacaktır. 

Fakat bizim tespit ettiğimiz asgari gayri safi hâ
sılatlara rağmen, mükellefler sahte gilder belgeleri 
toplayabilirler. Bir yandan da mükelleflerin gerçek 
güderlerini kavramak istiyoruz ve bu topladıkları gi
derler eğer bizim tespit ettiğimiz hâsılata rağmen gi
derlerin % 201slinden daha az bir safi hâsılat çıkartı
yorsa ortaya, bu defa fuzuli gider belgesi giderlerini 
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kabartmasın diye mükellef, mükellefe diyoruz ki, 
«Eğer giderlerin hâsılatınla mukayese sonucu orta
ya çıkan meblağ, giderler toplamının % 20'sinden az 
ise, bu defa giderlerin % 20'si tarhiyata esas alına
cak. 

Yani, prensipte biz bu tür işletmeler için % 20'lik 
bir Vergi kârını normal kabul ediyoruz; fakat bu ara
da mükelleflerin sahte belgelerle giderlerini fuzuli 
şişirmelerimin d!e önüne geçmek istiyoruz. 

Maddenin biraz karışık yazılmasının nedeni budur 
efendim. 

BAŞKAN — Yalnız anlaşılması çok zor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Şimdi tevsik, ka
nunen vesikaya bağlamak demek olacaktır. Eğer ve
sikaya baglamışsa bunların üzerine bir daıha izahat 
vermesine lüzum yoktur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sahte belge 
öldüğü için. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sahte ise zaten 
sahtekârlık etmiştir, cezaya girer. Tevsikle alâkası 
yok bu konunun, pazarlık konusu olamaz bu. 

Özellikle bu tür yaklaşımla mükellefle vergi me
muru arasında bu kanun maddesiyle lüzumsuz çekiş
melerin doğacağına inanıyorum. 

BAŞKAN — Orada «tervsik» tabiri yanlış. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri)' — Peki onun üze
rinde duralım. 

M. FERİDUN ÖKTBN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, giderlerin tevsikini istemiyoruz. 
Hâsılatının giderlerin % 20'sinden düşük olmasının 
medenini tevsik etmesini istiyoruz mükelleften; yani 
giderlerin tevsikini aramıyoruz. 

Biz, mükellefin ibraz edeceği belgelerdeki gider
leri kabul edeceğiz; fakat bu giderlerin hâsılattan in
dirilmesi sonucu kalan kârın neden % 20"den düşük 
olduğunu mükellefe soracağız. 

Eğer haklı bir nedenle izah ederse mükellef, onu 
kabul edeceğiz; ama eğer haklı bir nedenle izah ede
mezse, o zaman giderlerin % 2Q*sini esas alacağız 
vergi tarhına; hâsılattan giderlerin indirilmesi ile bu
lunan tutarı değil. 

Gerçekten biraz karmaşık bir yazılışa sahip; fa
kat o kadar uzun şeyi mümkün olduğu kadar kısa 
yazmanın gayreti içinde olduk efendim. 

| BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon Başkanı. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
I nım; bilhassa müzikhol gibi artistlere vesalreye ge-
I rektiğinden fazla para verip az gösterenlerin doğru 

beyanda bulunmalarını tevsik babında önemli bir 
I madde, biraz karışık olmasına rağmen. Hâsılatı 100, 

kârını az göstermek için müessese ne yapacaktır? 
Giderini çok gösterecektir. Giderini çok gösterip de, 

I 100 hâsılata karşı 90 güder gösterip aradaki fark 10 
I olursa bu madde gereğince senin kârın giderinin %, 

20'sldir diyeceğiz. Yani % 10 değil, % lS'dir. Bu tak-
I dirde giderini az gösterecektir. Giderini az gösterdiği 
I takdirde de hâsılatla gider arasındaki senin kârındır, 
I bundan vergi ver diyeceğiz. İki taraflı bir kontrolla' 
I hakiki giderini göstermeye onu zorlamak için yapıl-
I mış bir maddedir. 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim. 
I 73 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
I var mı efendim?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I 74 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 74. — Aynı Kanunun 112 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

I Asgari Zirai Kazanç Esası : 
Madde 112. — Zirai kazançlarını bilanço veya zi-

I rai işTeitme besaibı esasına göre tespit edenlerin beyan 
I 'ettikleri hâsılat ve giderler ile götürü gider usulüne 
I göre tespit edenlerin beyan ettiklleni hâsılat, Vergi 
I Usul Kanunu uyarınca yapılan ekim ve sayım beyan-
I lan (Bu konuda idarece bir inceleme yapılmışsa ay-
I rica bu inceleme sonuçları) dikkate alınarak, aynı 

Kanunda stözü edilen zirai kazanç ölçüleri esa's tutul-
I mak suretiyle hesaplanacak hâsılat veya giderlere 

göre 10 000 liradan fazla bir farklılık gösterdiği ve 
ibu farklılık mükellef tarafından haklı sdbeplerle izah 

I edilemediği takdirde, bu hâsılat ve giderler yerine ver-
I gi incelemes'i sırasında zirai kazanç ölçülerine göre 
I tespit edilen hâsılat ve giderler ikmailen vergi tarhına 
I esas alınır. 
I 'Birinci fıkra uyarınca yapılacak tarhiyatta, hâsı-
I latın elde edildiği yıl için tespit edilmiş zirai kazanç 
I ölçüleri esâs alınır. 

BAŞKAN — Komisyonun teklif ettiğiyle Hükü-
I metin arasındaki fark yalnız 2 500 ile 10 000 araisın-
J daki fark mıdır efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
I sadece o. 
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'BAŞKAN — Bu üçüncü satırda «kanunu uyarın
ca yapılan ekim ve sayım beyanları» diyor, «ekim» 
ne demek? 

M. FERİDUN ÖKTE'N (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, biz çiftçilerden ekim, sayım be
yanları alırız. 

BAŞKAN — Ekim - sayım, tabiri o. 
74 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

cfend'm?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 

Kaibul etmeyenler... Kaibul ed'ilm'iş'J'ir. 

75 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 75. — Aynı Kanuna 484 sayılı Kanun

la eklenen •geçici 10 ncu madde kaldırılmış ve Kanu
na 112 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 112 
nci madde eklenmiştir. 

Asgari Zirai Vergi : 
Mükerrer Madde 112. — Gelir Vergisine tabi 

çiftçilerin verecekleri yıllık Gelir Vergisi Beyanna
meler inde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden he
saplanan yıllık Gelir Vergileri (YıMıik beyannamelerde 
çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi ha
linde yıllık Verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) 
aşağıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan 
az olamaz. Az olduğu takdirde bu miktarlara yüksel
tilir. Ancak çiftçilerin 94 ncü maddenin 12 numaralı 
'bendi uyarınca tevkif yoluyla ödedikleri verginin bu 
maddeye göre hesaplanacak asgari zirai vergiden 
yüksek olması halinde tevkif yoluyla ödenen miktar 
asgari zirai vergi addolunur. 

1 nci grup : Hububat zira'atine ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 100 lira, 
2 nci grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir 

ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 200 lira, 
3 ncü grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 250 lira, 

4 ncü grup Pamuk ziraatindeki ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 550 lira, 
5 nci grup : Çelti'k ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 550 lira, 
6 nci grup : Pancar ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
7 nci grup : Patates, soğan, sarmısak ziraatinde 

ekili arazinin : 
Her bir dönümü için 500 lira, 
8 nci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin (Çayda 

üfün vereibilccek hale gelmeyenler hariç) : 
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Her bir dönümü için dönümünden 1 000 lira, 
9 ncu grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
10 ncu grup : Sdbze ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 750 lira, 
11 nci grup : Sera ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 10 000 lira, 
12 nci grup : Kavun ve Karpuz ziraatinde ekili 

arazînin : 
Her bir dönümü için dönümünden 700 lir'a, 

13 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fın
dık ziraatinde : 

Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
14 ncü grup : Meyve verelbileeek hale gelmiş bağ, 

incir ziraatinde : 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
15 nci grup : Meyve verdbilecek hale gelm'iş An

tepfıstığı ziraatinde : 

Her bir ağaç için ağacından 1G0 lira, 
16 nci grup : Meyve verelbileeek hale gelmiş zey

tinliklerde : 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
17 nci grup : Meyve verelbileeek hale gelmiş na

renciyede : 
Her bir ağaç için ağacından 60 lira, 
18 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş el

mada : 
Her bir ağaç için ağacından 60 lira, 
19 ncu grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde eki

li arazinin (Meyve ve ürün verebilecek hale gelme
yenler ve palamut hafiç) : 

Her bir dönümü için dönümünden 600 lira, 
20 ncu grup : Büyükbaş hayvanlarda (tş hayvan

ları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar ha
riç) : 

Her bir büyükbaş hayvan için hayvan başına 200 
lira, 

21 nci grup : Küçükbaş hayvanlarda (Bir yaşın
dan küçük küçükbaş hayvanlarla kümes hayvanları 
hariç) : 

Her bir küçükbaş hayvan için hayvan başına 30 
lira, 

Yangın yer sarsıntısı yer kayması, su baskını, ku
raklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası, dolu ve 
kasırga, hayvanlarda salgın hastalıklar, mantar ve 
virüs hastalıkları ve bunlara benzer afetler yüzünden 
mahsul ve hayvanların en az üçte birinin kaybedil
mesi halinde mükellefin o sene için tahakkuk etmiş 
asgari vergisinin tamamı terkin olunur. 
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Hasarın varlığı ve zarar derecesi, mahalli idare 
heyetleri tarafından yapılacak tahkikatla tespit olu
nur. 

Ortaklıklarda asgari vergi, işleitme sahibi ortak
lardan hisseleri nispetinde alınır. 

BAŞKAN — Bu 75 nci maddeyle Hükümet 'tek
lifi lairasında 'birçok farklar var. Bunun izahını Ko
misyon 'Sözcüsünden 'bekliyoruz erendim. 

Buyurun. 

ıBMBKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bliltçe - Plan Komisyonu Başkanı) - Sayın Başkanım, 
eVvela bu madde ıtamamİiylle küçük çiftçi muaflığın
da gömdüğümüz 12 noi -maddenin paraleelinde ola-
ra!k yeniden düzenlenmıişlfcir. iBuradaiki gruplar oha 
göre daha değişikti. Orada, biraz evvel arz ettiğim 
değişiklliklereft paralel olarak burada da pancar ayrı 
ibir grup olmuş, sıoğan, patates, sarımsak ayrı bir 
grup olarak yapılmış, böylelikle 20 grup, 21 gruba 
çıkaTülmıştır. 

Hükümet tasarısında yer almayan «yanığın, yer 
sarsıntısı» diye 'başlayan ıkisıim, asıl kanunun metnün-
Ide 'varadır, gereklidir, Iburaya tekrar konulmuştur. 

IBunün dışında da, bir dönüm için hâsılat, gelir 
yeniden hesaplanmış, bunlar Hükümet tasarısında bü
yük bir kısmı aynı olllmam'a'kla beraber ibazı değişik
likler de vardır. 

'BAŞKAN — Hükümet 'buna ne diyor efendim? 
MALİYE 'BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, buradaki değişldiklere katılıyoruz. Çünkü da
ha evvelki maddede uygun değişiklikler yapılmıştı. 
Onun altınlda da yapılan son fıkra da uygundur 
efendim, iştirak ediyoruz. 

'BAŞKAN — Pamukta 'Hükümet teklifinde 350ı, 
bulada 550. Acalba <bukadar büyük fark neden oldu? 

MALÎYE »AKANI KAYA ERDEM — Öbür 
'tara'fıta dönümünü almıştık. 

IBAŞKAN — Orada dönümü azalttık. Bu, mate
matik İbir şeye dayanıyor mu 'efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eıvet Sayın 
'Başkanım. Tabii orada dönümü azalttık demek, 'belli1 

250 'bin liralık geliri daha az dönümden aldığımıza 
göre, o halde Idönüm başına gelir daha fazla demek
tir. Ondan doğan fiyattır; fakat yalnız onunla da 
ydtinlm'ediik hesaplar yaparken. Burada 'bir tek (ke
sinlikle emin olmadığımız - hepsi bu şekilde hesap
lanmıştır da tat'm'i'n edilmteyen, hani 'bir soru sorar
sanız -izalh ödemeyeceğim - 19 nou gruptur: «Diğer 

ımeyve ve ürün züraatinde ekili arazinin (meyve ve 
ürün verebilecek ihale gelmeyenler ve palamut ha
riç): Her 'bir dönümü için dönümünden 600 lira.» 

(BAŞKAN — Nedir bunlar? 
IEMKİKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başjkanı) — Erendim, yu
karıda yazılı olanların dışındakiler. 

IBAŞKAN — Neler olalbiir bu diğerleri de? Var 
mı, bir müs'al yerebilecek misliniz? 

'M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, burada ıgruplar halinde sayılan 
meyveler dışında kalan tüm meyveleri bir grup al
tında toplama gereğini duyduk. Bundan önce, şu an
da yürürlükte olan 'kanunda »bu gruplar çolk daha 
az sayıda idi ve meyvelerden elma ayrılmamıştı. Biz 
bunları mümkün olduğu kadar ayırmaya çalıştık:; fa
kat hepsirii ayrı ayrı gruplar 'halinde yazmaya imkâ
nımız yolk. Onun için diğerlerini bir tek grupta, yu
karıda sayılanların dışında kalanı meyve olarak top
lama gereği ıvar. Tabii meyveler çeşitleri 'itibariyle 
bir grupta toplanınca, gerçetk'ten sağlıklı bir ortala
ma, sıhhatli bir asgari Vergi tespiti imkânı da olmu
yor Sayın Başkanım. Ortalama bir rakam olarak al
dık bunu. Kayısıyı esals aldılk, şeftaliyi esas aldık, 
sanınım Türkiye'de en 'büyük kullanım sahası, ekim 
sahası o<lan 'bunlar ve 'bunlardan 'bir rakam bulduk 
ve 'bunu da 'beli 'bir rakam olarak x alta indirdik. As
gari vergi unsurunu gözönünde tutarak ve bu raka
mı 'bulduk efendim. Komisyonla biri ilkte sanıyorum 
dalha önce Tarım Bakanlığının da, 1978 tasarısı sı
racında da Devlet Planlama Teşkilatının da görü
şünü almıştık, sanıyorum bu rakamlar o yönü ile 
ibeli bir sapmalya rağmen sağlıklıdır Sayın Başka
nım. , 

IBAŞKAN — Kiraz var, çilek var, muz var, viş
ne ıvar, 'kestane var, yeni'dünya var. ©unlar 600, lira 
eder mi acalba, Ibilmiyorum? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Dönümünden 600 
lira, yani 'bîr dönümde ortalama iyimser bir rakam 
olarak 10 ağaç varsa 10 ağaca bölünecek. Ağaç ha
sına 60 liraya gelir. 

(BAŞKAN — Zeytinden ucuza gelir. Zeytinde 
'ağaç 'başına dedÜk. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hepsinde ağaç. 
'Mesela en son elma vardır. Elmanın 'ağacından 60 
lira alıyorlar, bunun da 1 dönümünden 600 lira. Bir 
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ıdönülm İÖOİO metrekare olup, içerisinde iıedıaMe 20 
ağaç olur.) 

İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Tarım Bakanlığına göıre de 20 ağaçtır. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Demek ki 30! 'li
ra flan alıyorlar. Daha düşük oluyor. 

BAŞKAN — 600 lira dönümünıde olalı ağaç ba
şına 'daha düşük oluyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Malı Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Diğer meyvele
rim geliri daha düşük oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buıyurduğu-
nuız üzere daha düşüktür. Düşüklük bilerek alınmış
tır. Çünkü hiç tahmin ödemeyeceğimiz meyveler var. 
Bir haksızlık yapmak enld%esimldien korktuk. Hak-
sızlıik yapacağımıza, biraız 'bunu muhafazakâr tut
makta yarar gördük. Hakikaten diğerlerine nazaran 
dü!şülkltiir. 

IBAŞKAN — Hayır etfertdkn, ötekileri saydık, 
saydık, saydık da Ibunları nıilye saymadık? Onları da 
sıaymasaydık da bunların içine solksaydık, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Gemieü SeUcr'eltierii) — Çok para götür
mez ama, Sayın Başkanım, bunlanın içerisinden şef
tali ve muz belki sayılabilirdi. Yani büyük para ge
tirenler bunlardır. Vişne, diult, erik, kayısı, bunlar 
büyük gelir geitümenler değil. 

ıBAŞKAN — Eskilden de höyle miydi? 
İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi.) — Eskiden daha az grup vardı Sayın Başfca-
ınım.ı 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) <— Sayın Başka
nım, 'bîr iki tane meyve, seviyeyi gösterir, ticaret 
sayılan meyve bu gruptan çıkıyor, tek başına bir 
grup oluyor. Bundan öncıe Ibu kaidar değüldd. 

IBAŞKAN — Memldkeiljte şeftali çok var. Şefta
liyi ayırmak lazüm. Şeftali ve kayısı. Muz da öyle, 
en pahalı şey 'bugün muz. Ohır mu?... Şeftal'inin ki* 
loşu 25 - 30 lira ise, muzun kilosu 170ı lira, 150ı lira. 

ORAMÎRAL NEJAT TÜMER — Ye^il erik 
hepsinden pahah efendimi, ımuızdan pahah. j 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET S 
(Bültçe - Hain Komisyonu Bakkamı) — Sayuv Baş- \ 

ı 
kanım, eski kamunda 11 grup idi, burada 2)1'e çıktı. \ 
Aşağı yukarı 10 kaidar arıttı. \ 

IBAŞKAN — İyi ama, bazı şeyler var ki memle-
kötte bu tip ziraat son senelerde çok genişledi; bil
hassa şeftali, giraz, muz, zîraaıti genişledi. Karpuz 
ve kavuna varıncaya kadar ayırdık da. bunu ayır
madık. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İlâve 
etsinler eflemdito.f 

BAŞKAN —- Ben, Komisyona bu maddeyi de 
üadıe ederek, yarınla kaidar bunun da düşünülmesini 
uygun görüyorum. 

;M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem. 
siiküisii) — Sayın Başkanım, bu madde iialde edilirse, 
12 nci maddenin de iade edilmesi uygun olur, çün* 
kü ona da bir grup koyma gereğimiz var. Çünkü 
12 nci maddeyle paralel bir maddedir, 

(Bir önemli konu daha Var, liltfedersenıiz onu da 
iarz edeyim efendim: Bu, aslında asgari bir vergi 
olarak ikinci bir kontrol ımekanizmamızdıir. Malum
larınız, daha önce' tevkif at ıgetıirdik. Kesinlikle. bu 
rakamlar Türkiye'de günbegün değişmektedir. Çün
kü talban fiyatı uygulaması, bizim matematik hesap -
lamamız, tespit edilen itaban fiyatlara ve şu anda 
cari olain tfliyasta göre 'bulunmuştur. Yarınki fiyatlar
la Ibu ölçülerin tamtamınım değişmesi lazım. O ne
denle biilzîm gerçek bdkflîediğMz hâsılat ı% 5 tev
kif alttan ve 1 mflyonun üzerindekilerin dle beyan 
dtmıesimiden, deftere tabi olmaisınıdartdır. 

BAŞKAN r— ıBvöt, buyurunuz, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş-
kam'ı'm, bir ilave dalha yapayım: 11 gruibu 21 grulba 
çıkartırken 'Ziraat Bakanlığı teknisyenlerinden ra
kamlar alarak bunu yaptık. Bu buyurduîklıaııımzı da 
kendilerinle torduk. Elterinide tatmin edici rakamlar 
yok. Yani fok dönümde şeftali ne getlirir hep bili
yoruz ama, kaç ağaç olur 'Mliemiyotıuz. Haksizlik 
yapm'alktam korktuk, 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Malat 
ya'ya bunu sorsunlar ve söylesinler efendimi. O ka
dar zor bir iş değil ki bu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) —'•••Bize gelen 
uzmanların yeterli 'bilgisi yoktu. Yoksa, pek tabii ya
pamayacak bfir şey değil 

BAŞKAN —- Bu madldenin, fcaibuî edilen, 12 nci 
maldktoyle birlikte Komisyona iıadb edilerek, demin 
saydığıimıız bazı anaırneyveferim de buraya katılma
sının uygum olacağını düşünüyoruz. 
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'Bu 75 nci madde ile ahakanunun 12 nci madde-
sinii değLştfiıren 7 nci madldenlin Komisyona iade edil
mesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kalbul edlillknişttij-̂  

76 ncı (maddeyi okultuıyoruın :, 
MADDE 76. — Aynı Kanunun İH 3 ncü madde

sinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

IMüMefflerce yüık beyannamede gösterilen ve
ya vergi linoelelmelerli sırasanlda tespit olunan gelr, 
mlükeiefforce bildirilen veya vergi incelemelileri sıra
sında tespit olunan 9il ncıi maddeye göre beyanı mec
buri giderlerin toplamından düşük bulunduğu ve dü
şüklük mukaarı 10 000 İrayı aştığı takdirde, 10 000 
iırayı aşian kısım; beyannamenin ilgili bulunduğu dö
nem içinde elde edilmiş ve 'Vergisi ödenmemiş gelir 
sayılır ve bu mfiktar üzerinden ikmalen vergi tarh 
olunur. 

iBAŞKAN — Komisyon, Hükümet teklifinden 
ayrı olarak zannederim Ibu 2 50O'Ü 10 hin İraya çı
karmış. 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu (Balkanı) — EVet efen-
Idfaı. 

İBAŞKAN — Buna Hükümldtıih bir diyeceği var 
mı?... 

MALİYE BAKANI KAVA ERDEM — Hayır 
drendin yok., \ 

BAŞKAN — 76 ncı madde üzerinde söz almak 
üsteyen var mı?... Yok. 

Maddeyi 'oylarınıza isunuyorum: Kabul edenler... 
Etaıleytenler... Kalbul edilrriişltlir,, 

77 mci maddeyi dkutuyoruım : 
IMAIDDE 77. — Aynı Kanunun 444 ncü maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Beyanda Bulunaca'klar : 
!M!ad!de 114. — Yıllık ibeyahname vermek mec

buriyetinde bulunan gerçek (kişiler, her yıl verecekle
ri gelr 'beyannamelerinde 1116 ncı maddede yazılı 
servtdt unsurlarını bildirmeye medburdurlar.; 

Ancak, dar mükellefiyete ıtalbi olanlarla beyan 
edilecek gelirleri ücretten, götürü usulde ıtespit edi
len ticari veya mesleki kazançlardan, ıgöitürü gider 
usulüne göre (tespit olunan zirai kaızançlardan, saıir 
(kazanç ve iraltlaırtdan, gayri safi tutan, 120 öjOö Irayı 
aşmayan gayrimenkul sermaye iradından, bunların 
bir kaçından veya 'hepsimden ibaret olanlar servet 
beyanına taibi değildir. 

Şu ikaldar ki, servet beyanlarını incelemeye yetkili 
olanlar, veıtgi incelemeleri sırasında lüzum gördük-
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Deri talkdirde, bu mad'deye (göre servet beyanında bu
lunmak zorunda olmayanlardan da geçmiş İki yıla 
ilişildin olarak servet beyanında Ibulunmalarını isteye
bilirler. Yazılı olarak yapılan ıtaleibe rağmen servet 
Ibeyanmda ıbulunmayanlar hakkında Vergi Usul Ka
nununun 358 ve 360 ncı maddeleri hükümleri uygu
lanır. 

BAŞKAN — 77 nci madde Komisyonun teküf 
eHtiğiyle Hükümetin teklifi arasındaki fark, zannedi
yorum 240 binin 120 bin olarak değiştirillimesi de
ğil mi' efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 

İBAŞKAN — Çünkü, Ibundan evvelki bir mad
dede gayri menkullerle ilgili olarak 240 bini 120 bin 
yapmıştık, ona paralel olarak değiştirilmiş. 

iBaska bir değişiklik var mı efendim? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(İBü'tçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 'Sayın Baş
kanım, menkul sermaye iratları vardı, onu çıkar
dık. 

Önemli bir değişiklik olarak da son 'bendi ilave 
öttük. Bazı sivri kişilerin servetleriyle ilgili olarak sü
rekli dedikodular oflmaklta; 'bunlar beyannameye ta
bi olmadıkları için bizim oıian kontrol hakkımız 
yok. Bunun nedenlerini de ^bilemiyoruz, üzerlerine 
gidemiyoruz. Halbuki bunlar da gazetelerde, piyasa-
ılarda çolk sivri kimseler, hakikaten hüyük servet
leri olduğu aşikâr. 'Böyle bir maidde koyup da bun-
ılarm durumlarını İnceleyelbilir miyiz, »bunu temlin ede-
'bilir miyiz, diye düşündük ve 'bu kanaate vardığımız 
içlin 'bu maddeyi huzurunuza getirdik^ 

İBAŞKAN — Hükümet Ibuna iştirak ediyor mu? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir 
mahzur yok efendiim. 

İBAŞKAN — Peki efendim, 
77 nci madde hakkında başka söz almak isteyen 

var mı efendiim... Yok. 
77 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
78 nci maddeyi dkultuyorum : 
MADDE 78. — Aynı Kanunun 115 nci madde

si aşağıdaki sekide değiştürifaiştöir, 
IBeyan Esası :, , 
Madde 115. — Bu bölüm hükümlerine göre bil

dirilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen 
serveltün toplam değeri, bir evvelki yıl beyannamesin
de gösterilen veya maddi delilere dayanılarak tespit 
edilen servetin 'değerinden fazla oMüğu ve bu fazla-
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lı!k, M beyanname aırasınldalki süre içimde beyan olu
nan {ikmalen veya neşen matrah tespMeri yapılmış-
s'a ibu tespitler ayrıca nazara alınır.) gelir toplamını 
aştığı taflödürJde aşaın mülkltar, gdBîr beyannamesinin 
taalluk ettiği 'devre içinde elide eıd'Mş ve Gelir Ver
gisi ödenmemiş ıgeür sayılır. 

IBU suretle itespilt oltunan gelir üzeriniden ıta'alluk 
dtitiği yıl içlin iknıaÜen vergi ıtarfh. edilir., 

IBu hülkîme göre iifcmaüem tarfadyat yapılabilmesi 
içffitı : 

İL Servetteki artışın, Gelir Vergisine Italbi gelir 
unsurlarının dışındaki kaynaklardan tevellüt ettiği
nim mükelleflerce izah Ve ispalt edilememiş olması, 

İ4 Servet (beyanlarımın Maliliye Müfettişleri, He-
ısîap Uzftianları ile Maliye Müfettiş ve Hesap Uzmıan 
Muavinleri tarafımdiain incelenmiş bulunması, 

Şarittır, 
'Bu mıaldlde gereğince yapılacak tanhiilyalt dolayısıy

la mükellefler 'adına kaçakçılık: cezası kesilmez. 
Mükelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk defa 

servet beyannamesi Vermeye mecbur oâldulkları yıl-
ıdan evvelki Idevrelerle ilgli hiçbir muameleye mes
net Iteş'kl etmez./ 

BAŞKAN — 78 nci maddede Komisyonun teklif 
ettiğiyle Hükümet tasarısı arasında fark var, bu far
kı bize izah eder misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet teklifinin 2 nci fıkrasının «Servet be
yanlarının maliye müfettişleri, hesap uzmanları, ma
liye müfettiş ve hesap uzman muavinleri ile gelirler 
kontrolörleri tarafından incelenmiş bulunması şart
tır» ifadesindeki «gelirler kontrolörlerini» çıkarttık. 
Bundan evvelki kanunda da yok, bu çapta bir tef
tiş için hesap uzmanlarını, maliye müfettişlerini ve 
bunların muavinlerini yeter derecede yetkili gördük, 
daha da alt kademeye indirmeyi düşünmedik. 

Kanunun metninde bulunan ve Hükümet tasarı
sında yer almayan «şarttır» kelimesinden sonraki «Bu 
madde gereğince yapılacak tarhiyat dolayısıyla mü
kellefler adına kaçakçılık cezası kesilmez» fıkrasını 
ilave ettik. Değişiklik bunlardan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümetimiz buna iştirak 

ediyor mu? . 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, genelde iştirak ediyoruz. Yalnız gelirler kont
rolörlüğü konusundaki bunlar tahmin ediyorum ver
gi incelemeleri yapıyorlar, adetleri itibariyle de 400, 
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yetişme tarzı itibariyle hesap uzmanları ve maliye 
müfettişleri kadar olmamakla birlikte bu konuda 
görev alan bir kurul. 

BAŞKAN — Ama eskiden yokmuş. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eski
den zaten teşkilat yoktu efendim. 

BAŞKAN — Ama yeter, bakın, maliye müfettiş
leri, hesap uzmanlarıyla, maliye müfettiş ve hesap 
uzman muavinleri konulmuştur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Zannediyorum yeter bu. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Onlar 
da vergi incelemeleri yapıyor, yaptığı için bu konuda 
kendilerine yetki verilmemiş olması nedeniyle bir ra
hatsızlık olabilir, o bakımdan ifade ettim, ama tabii 
takdir Konseyin. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu 78 nci madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı efendim? 
Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu incelemeyi ya
pacak kişiler servet beyanım tetkik ederken, bu be
yanda bulunan şahısların her türlü özel hayatlarına 
da nüfuz edeceklerdir. Özel hayatlarındaki masrafla
rıyla, alakalarıyla, her türlü faaliyetleriyle ince ince 
didikleyerek bir neticeye varmak isteyeceklerdir, O 
nedenle daha evvelce bu, henüz müfettişlikleri veya 
uzmanlıkları kalbul edilmemiş olan müfettiş muavin
leri ve uzman yardımcılarına yaptırılmıyordu. Şimdi 
bunlara verdik, bir de yeniden gelirler kontrolörleri
ne verilirse; gelirler kontrolörü vergiyi kontrol ede
bilir, ama herhangi bir kişinin bütün hesaplarının, 
servet beyanı içerisindeki inceliklerini, yaşantısını in
celediği zaman bazı hoş olmayan ve özellikle servet 
düşmanlığım istismar edebilecek şekilde kullanılabi
len yorumlar olabilir. O endişeyle o kısmın çıkarılma
sı Komisyon olarak kararlaştırılmıştır. 

Arz ederimj 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı 

efendim madde üzerinde? Yoktur. 

78 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

79 ncu maddeyi okutuyorum. 
MADDE 79. — Aynı Kanunun 116 nci maddesi

nin 11/9 numaralı bendinden sonra gelen fakra aşa
ğıdaki şekilde .değiştirilmiştir. 
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II numaralı 'fıkranın 5 ve 6 numaralı bentlerinde 
yazılı servet unsurlarından her bende da'hil olanların 
toplamı ayrı ayrı 50 000 lirayı aşmadığı takdirde be
yanı ihtiyaridir. 

BAŞKAN — 79 ncu madde hakkında Komisyo
nun 'bir diyeceği var mı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, madde 'bizim tarafımızdan getirilmiştir. Gelir 
Vergisi de olsa ismi, Ibir yasada sadece mükelleflerin 
yükümlülüğünü artırmak, vergi adaleti bakımından 
da, genel anlamda adalet bakımından da bize sakın
calı geldi. Mükelleflerin lehlerine olan kısımlar da 
var, bunları da artırmak gereklidir diye düşündük. 
Bu nedenle bu maddede 5 ve 6 ncı bentlerde yazılı 
kanundaki 5 'bin liralık «haddi 50 bin liraya çıkardık. 

BAŞKAN — iştirak ediyor mu Sayın Hükümet? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim, 

'BAŞKAN — 79 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? Yök.| 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'80 nci maddeyi okutuyorum, 
MADDE 80. — Bu Kanuna 117 nci maddeden 

sonra gelmek üzere aşağıda yazılı mükerrer 117 nci 
madde eklenmiştir. 

Beyan Esasına Tabi Mükelleflerde Peşin Ödeme : 
Mükerrer Madde İİİ7. — Gerçek usulde Gelir 

Vergisine taibi ticari kazanç sahipleri ile serbest mes
lek erbabından : 

5 nci dereceye girenler 50 000 
4 ncü dereceye girenler 100 000 
3 ncü dereceye girenler 200 000 
2 nci dereceye girenler 400 000 
ili nci dereceye girenler 600 000 

lirayı cari takvim yılı kazancının, Gelir Vergisinden 
mahsup edilmek üzere ve bir önceki yılın Gelir Ver
gisi ile birlikte normal taksit süreleri içinde üç eşit 
taksitte ödemek zorundadırlar, 

Takvim yılı içinde işe başlayanların, peşin ödeme 
mükellefiyetleri, işe 'başlama tarihinden bir tam yıl 
geçtikten sonra başlar., 

İMükelefIerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine 
girecekleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 86 ncı 
maddesinde belirtilen özel komisyonlarca tayin olunur. 
Merkez özel komisyonu; il ve ilçe özel komisyonları 
tarafından, mükelleflerin girecekleri dereceler tespit 
edilirken işyerinin bulunduğu mahallin özellikleri, 
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ekonomik ve sosyal yapısı, 'benzeri iş kollarında ka
mu sektöründe çalışanların ödedikleri vergiler ve di
ğer hangi ölçülerin esas alınacağını Bakanlar Kurulu 
tarafından onaylanıp yürürlüğe girecek bir yönetme
likle belirler. Bu amaçla gerekli gördüğü takdirde 
meslek kuruluşlarından bilgi alabilir veya bu kuru
luşların temsilcilerini dinleyebilir, il ve ilçe özel ko
misyonlarının bu yönetmeliğe göre tespit edecekleri 
derecelere yapılacak itirazlar Merkez Özel Komisyo
nu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca peşin olarak 
ödeyecekleri vergiler, ilgili takvim yılına ait beyan
name üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup 
edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 
fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince 
mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine 
ret ve iade olunur, 

Bu madde kapsamına giren mükelleflerin yuka
rıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri 1.3.1981 
tarihine kadar tespit edilir., 

BAŞKAN — Bu mühim bir değişiklik, Komisyon 
sözcüsünün 'bunun hakkındaki izahatını dinliyoruz 
efendim.ı 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet tasarısında 7 dereceden ibaret olan 
bu peşin ödeme şekli, Komisyonumuzca 5 gruba in
dirilmiştir. Maliye Bakanlığının yetkili olduğu bazı 
hususlar Bakanlar Kurulu yetkisine alınmış ve Mer
kez Özel Komisyonunun bu işlemi yaparken bağlı 
olacağı şartlar, hangi esas ve usule uyulacağı kanun 
maddesine konulmuştur. Ancak itiraf edeyim ki, bu
na rağmen yine de Merkez Özel Komisyonları tara
fından yapılacak bu işlerin, tatbikatta iyi organize 
edilmezse, endişe verici durumlar hâsıl olabilir. Bu 
nedenle Merkez Özel Komisyonlarının yapısı ve yi
ne de bu maddede görevler arasında bu maddeye iliş
kin görevleri de Vergi Usul Kanununun bu maddesi 
ele alındığı zaman titizlikle orada da »üzerinde duru
lacaktır.. 

Ayrıca Hükümet tasarısında yer almayan, tak
vim yılı içinde muayenehane, işyeri açanların bu ver
gileri üzerinden bir tam yıl geçmedikçe verilmeyece
ği hususları da Komisyonumuzca hükme bağlanmış
tır, 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Evet efendim, 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, buna aynen iştirak ediyoruz. Yalnız bü-



M. G. Konseyi B : 24 17 . 12 . 1980 O i 3 

yük bir mahzur olmamakla beraber, en son hükmü- l 
nün geçici maddede olması daha uygun olabilir: «Bu I 
madde kapsamına giren mükelleflerin yukarıda yazı- I 
lı derecelerden hangisine girecekleri 1.3.1981 tarihine 
kadar tespit edilir.» 

Bu, o tarihten sonra bir daha işlemeyecek bir I 
maddedir. Anamaddelerde değil, geçici maddede bu- I 
lunması daha uygun olur kanun tekniği itibariyle; 
fakat burada kalmasında da büyük bir sakınca yok. I 

Arz ederim. I 
BAŞKAN — Evet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- I 
nım, «Bu madde kapsamına giren mükelleflerin yu- I 
karıda yazılı derecelerin hangisine girecekleri 
1.3.1981 tarihine kadar tespit ediliri», bu okuduğum 
metin bizim değil, Bakanlığın. 

Biz, bunun geçici madde olmasını uygun bulduk; I 
fakat arkadaşlar burada bulunmasında yarar gördük
leri için burada yer almıştır; ama Sayın Bakan ifade I 
ettikten sonra katılıyoruz. I 

BAŞKAN — Doğrudur. Çünkü Hükümet tekli
finde de var o. Burada kalmasında büyük bir mah- I 
zur var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHİM ET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanun yapı
sına aykırı aslında efendim. Belli bir süre ile yapıla- I 
cak işler kanunlarda geçici maddeye konur, aksi tak
dirde geçici maddelerin hiç birine gerek olmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yıllarca 
gidecek bir madde efendim bu, asıl maddedir, de- I 
vamlı gidecektir. Orada bütün seneler bitmiştir, o 
işin hükmünü ikmal etmiştir, 'halbuki orada madde 
olarak kalacakj I 

BAŞKAN — Peki, yeni işe başlayanların tespiti I 
ne zaman yapılacak? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bunlar belirli olarak, otomatik bu kıstaslara gö
re ilk önce onları tespit edecek zaten. I 

BAŞKAN — O halde, «Her senenin Mart ayına I 
kadar tespit edilir» desek? Çünkü her sene yeni işe I 
başlayanların derecelendirilmesi, müteakip senenin I 
Martına kadar yapılacaktır, o zaman devamlı olur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, o 
zaman devamlı olabilir. 

BAŞKAN — «Bu madde kapsamına giren mü
kelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine gi
recekleri her yılın Mart ayı başına kadar tespit olu
nur.» I 

Bu, «İl ve ilçe komisyonlarının bu yönetmenliğe 
göre tespit edecekleri derecelere yapılan 'itirazlar Mer
kez Özel Komisyonu tarafından incelenerek karara 
bağlanır.» hükmü üzerinde Vergi Usul Kanunu gel
diği zaman duracağız, değil mi efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 80 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
cümlenin akışında bir sıkıntı var, ikinci cümleden 
itibaren bir daha okuyorum: 

«Merkez özel komisyonu; il ve ilçe özel komis
yonları tarafından, mükelleflerin girecekleri dereceler 
tespit edilirken işyerinin bulunduğu mahallin özel
likleri, ekonomik ve sosyal yapısı, benzeri işkolların
da kamu sektöründe çalışanların ödedikleri vergiler 
ve djğer hangi ölçülerin esas alınacağını Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe girecek bir 
yönetmelikle belirler.» 

Kim belirler? 
BAŞKAN — Merkez Özel Komisyonu belirler. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yönetmelikte 
bunları belirlemez efendim, yani bir düşüklük var. 
Müsaade ederseniz, yazılışta da bozukluk var: «Mer
kez Özel Komisyonu» ndan sonra noktalı virgül ko
nunca, ondan sonrakiler sanki ayrılıyormuş gibi olu
yor. Halbuki, ikisi beraber aynı işi yapacaklar her 
halde, ben yanlış anlamıyorsam. Yani hem Merkez 
Özel Komisyonu, hem il ve ilçe özel komisyonları 
bu takdiri yaparken bu koşulları gözönüne alacak
lar. Onun için baştaki bu noktalı virgüle zannediyo
rum lüzum yok efendim. «Merkez Özel Komisyonu 
il ve ilçe özel komisyonları tarafından», yahut «Mer
kez Özel Komisyonu ile il ve ilçe özel komisyonları 
tarafından mükelleflerin girecekleri dereceler tespit 
edilirken...» Burada noktalı virgül lazım her halde 
efendim... «İşyerinin bulunduğu mahallin özellikleri, 
ekonomik ve sosyal yapısı, benzeri işkollarında kamu 
sektöründe çalışanların ödedikleri vergiler ve diğer 
hangi ölçülerin esas alınacağı» deniyor; «alınacağı
nı» değil, «alınacağı» olmalı, «alınacağı Bakanlar 
Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe girecek bir 
yönetmelikte belirtilir.» «Yönetmelikle» değil de 
efendim, «yönetmelikte belirtilir.» Bu şekildeki dü
zenleme, zannediyorum daha rahat anlaşılır hale ge
tirecek efendim. 
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BAŞKAN — O halde, zaten iki maddeyi iade et
miştik Komisyona, bu madde de daha özel cümleler
le tespit edilsin ve bir de son fıkrasında «Her yıl 
Mart ayı başına kadar» var, bir de o değişiklik yapı
lacak. 

Binaenaleyh, daha anlaşılır bir şekilde, tereddüte 
mahal kalmayacak şekilde düzenlenmesi için 80 nci 
maddenin de Komisyona iadesini oylarınıza sunuyo
rum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

81 nci maiddeyi okuyunuz: 
MADDE 81. — Aynı Kanunun 121 nci maddesi

nin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Mahsubu yapılan miktar (Götürü usulde tespit 

edilen ticari ve mesleki kazançlar için ödenen vergi 
ile asgari zirai vergiden doğanlar hariç) Gelir Ver
gisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi 
dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ 
tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine 
kendisine ret ve iade olunur. 

BAŞKAN — 81 nci maddede Komisyonunki ile 
Hükümet teklifi arasında ne fark var efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bütün maddelerde söylediğim gibi, bir adalet 
duygusu anlayışı içinde nasıl mükellefin Hükümete, 
Devlete karşı yükümlülüğü varsa, Devletin de, özel
likle Maliye Bakanlığımızın da ona karşı yükümlü 
olması lazım gelir. Maliye Bakanlığı mükellefin ala
cağını 5 ila 10 yılda ancak öderken, bunun sonunda 
bir bent vardı; «Bir yıl içinde müracaat etmeyen mü
kellefin bu farktan doğan alacakları düşer...» 

'BAŞKAN — Onu çıkardınız siz efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Çok kısa bir 
süre çıkardık, 

'BAŞKAN — Demin onları konuşmuştuk, mad
deleri görüşürken. 

iBunun hakkında bir diyeceğiniz var mı efendim? 
Buyurun. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, izniniz olursa, 'bu mad
denin çıkması, bu cümlenin çıkması ile normal hukuk 
kuralları içinde 10 yıllık bir süre zarfında mükellefin 
bu ialdeyi isteme ve alma hakkı doğuyor. Halbuki 
vergi hukukunda tarh zamanaşımı 5 yıldır. Mükelle
fin defterleri saklama mecburiyeti ortadan kalkıyor, 
iadeyi inceleme imkânımız bile ortadan kalkıyor. Lüt
federseniz, hiç değilse, «5 yıllık tarh zamanaşımı sü-
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i resi içinde» diye bir sınır koyarsak, uygulama açısın-
I dan zorunlu 'bir hüküm olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü-

I venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Başta bu koşulu 
I koymuşuz zaten efendim: «Mükellefe bildirir ve mü

kellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde mü
racaatı üzerine.» Yani, mükellefe, öyle 5 yıl, 10 yıl 

I sonrasını beklemeye hak vermemişiz; 1 yıl içerisinde 
I müracaat ettiği takdirde parayı geri vereceğiz efen-
I dim. Yukarıda her ikisinde de 'bu şekilde bağlanmış-
I tır zaten ve müracaatı da olacak. Mükellefin tebliğ 

tarihinden itibaren müracaatı üzerine ret ve iade 
edilecek. Onun için bu 5 yıllık müruru zamana gir
mez efendim, müracaat şart. 

BAŞKAN — 1 yıl içerisinde müracaat eder de, 
5 sene bekler mi, 10 sene bekler mi? Beklemez za
ten, alacağına şahindir., 

81 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı efendim? Yok. 

Maiddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 82. — Aynı Kanunun mükerrer 122 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Alacağının Mahsubu ve ladesi : 
; Mükerrer Madde 122. — 75 nci madde gereğince 

menkul sermaye iradı sayılan 77 nci maddedeki vergi 
alacağı, aşağıdaki esaslara göre Gelir Vergisine ma'h-

j sup veya sahiplerine iade olunur. 

1. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 1 numa
ralı bendinde yazılı gerçek kişilerin vergi alacağı, 
yıllık beyanname ile 'bildirilmek kaydiyle beyanna
me üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup 
edilir, 

2. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 2 numa
ralı bendinde yazılı kuruluşların vergi alacağı, bun
ların kâr paylarını aldıkları tarihten itibaren 1 yıl 

i içinde müracaatları üzerine kendilerine ret ve iade 
olunur. 

3. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 3 numa
ralı bendinde yazalı kollektif ve adi komandit şir-

J ketlerin vergi alacakları bunların kâr paylarını al
dıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde müracaatları 
üzerine kendilerine ret ve iade olunur. Mezkûr şir
ketler bu vergi alacaklarını geri aldıkları yıl hâsılat 
kaydetmeye mecburdurlar.) 

4. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 4 numa-
j ralı bendinde yazılı eshamlı komandit şirketlerin ko-
j mandite ortaklarının vergi alacağı anılan şirketlerin 
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kâr paylarını aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde 
müracaatları üzerine, bunların vasıtası ile kendileri
me ret ve iade olunur. Komandite ortaklar bu vergi 
alacaklarını şirkete iadenin yapıldığı yıla ait beyan
namelerine ithal ederler.. 

Yukarıdaki 1 numaralı bende göre mahsubu yapı
lan vergi alacağı miktarı, Gelir Vergisinden fazla 
olduğu takdirde aradaki fark, 121 nci maddenin ikin
ci fıkrası 'hükmü dairesinde mükellefe ret ve iade 
•olunur. 2, 3 ve 4 numaralı bentlere göre ret ve iade 
olunacak vergi alacakları için mezkûr bentlerde ya
zılı sürelerde gerekli müracaatı yapmayanlarla, mü
racaatları üzerine vergi dairesince kendilerine tebli
gatta bulunulduğu tarihten itibaren 1 yıl içinde ver
gi alacaklarım geri almak için yazılı şekilde başvur
mayanların hakları düşer. 

'BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

83 ncü ma'ddeyi okutuyorum. 
MADDE 83. — Gelir Vergisi Kanununun geçici 

l1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile, Gelir Ver
gisi Kanununda ek ve değişiklikler yapan 202 sayılı 
Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
deleri, 484 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3 ve 4 ncü 
maddeleri, 1137 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci 
maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki .1!, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci geçici 
maddeler eklenmiştir. 

Geçmiş Yıllara Ait Vergiler : 
GEÇİCİ MADDE 1. — a) 1981 takvim yılın

dan önceki dönemlerde elide edilen kazanç ve iratlar 
(götürüler dahil) ile ücretlere; 

b) 1981 mali yılından önceki dönemlerde elde 
edilen götürü ücretlere; 

Ait vergiler bu Kanunda aksine hüküm bulun
madıkça eski hükümlere göre alınır. 

BAŞKAN — 83 ncü madde ve geçici 1 nci mad
de üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. 

Geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum. 
Esnaf Muaflığının Kaybedilmesi : 
GEÇÎCÎ MADDE 2. — Gelir Vergisi Kanunu

nun 'bu Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinde yer 
alan esnaf muaflığı şartlarını 1.1.1981 tarihi itibariy
le taşımayanlar, 1981 takvim yılında esnaf muaflığın
dan faydalanamazlar,, 
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BAŞKAN — Geçici 2" nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

Geçici 3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Götürülüğün Kaybedilmesi : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Gelir Vergisi Kanununun 

bu Kanunla değiştirilen 46, 47 ve 48 nci maddelerin
de sayılan götürü usule tabi olmanın genel ve özel 
şartlarını 1.1.1981 tarihi itibariyle taşımayanlar, 1981 
takvim yılında götürü usulden faydalanamazlar. Bu 
mükellefler hakkında Gelir Vergisi Kanununun tica
ri kazancın gerçek usulde tespiti hakkındaki hüküm
leri uygulanır, 

BAŞKAN — Geçici 3 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim? Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

Geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum... 

'MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Hükümet teklifinde yer alan, ancak Ko
misyonca kalbul edilmemiş olan bir geçici 4 ncü mad
de var, bu konuda bir açıklama yapmama müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — «Geçici Madde 4. — Götürü usule 
tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erba
bının 1980 takvim yılı kazançları bu Kanunun 1.1.1981 
tarihinde yürürlüğe giren hükümlerine göre tespit olu
nur ve 'vergilendirilir.» 

Evet efendim, buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, götürü usule göre vergi veren 19'80'deki, eğer bu 
Kanunun yeni hükümleri değil de, eski hükümlere gö
re 1980'de vergi alındığı takdirde bir müktesep hak 
olarak veya yeni getirilen bir hükmü bir evvelki sene 
hükümlerine uygulama şekli söz konusu olduğu için,> 
zannediyorum Komisyon tarafından kabul edilmemiş. 

Bilindiği üzere götürülerin bizde, halihazırda bü
yük ölçüde bir potansiyeli var vergi olarak, fakat biz 
bunu alamıyoruz ve ödedikleri vergi de, müteaddit 
defalar ortaya koyduğumuz gibi, yıllık 260 ila 500 lira 
arasındadır. 

Biz, 1980 yılının gelirlerinden bunu, 1981'de bun
lardan bir şey almadığımız takdirde, büyük ölçüde 
bütün kitlelerden (beyannamelilerden ve diğer herkes
ten) vergi alınırken 1981 yılında, götürülerden herhan
gi bir şey alınmamış olacak. Verdikleri vergiyi, hatta 
1980'e ait olan vergiyi dahi, 1981'in 3 ayı, 1981'in se
ne sonuna kadar 3 taksitte ödeyeceklerdir. 
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Nasıl beyannamelilerden peşin bir vergi alındı ise, 
esasında götürülerin de, bu sene kazançlarının 3 veya 
4 taksitte öngörülen götürü miktarını ödemeleri esas 
olması lazım. Esasında, bugün diğer ülkelerde de uy
gulanan vergi tekniği bakımından da doğru bir arit
metiği, hele bizim 1981rde paraya ihtiyacımız olduğu 
bir dönemde 1981 yılında tespit edileli götürü kazanç
larını 3 veya 4 taksitte, bunlardan 1981 faaliyet yılı 
için ve peşin almakta zorunluluk da vardır, çünkü za
ten 1980 için ödedikleri bir miktar yoktur. 1981 'de 
bu miktarı ödemeleri için yalnız şu yapılabilir : Yeni 
işe başlayanlar için bu vergi ^981 yılı için alınmaya
bilir, fa'kat ondan evvel gelenlerin, nasıl beyanname
lilerden peşin diye aîdıysak, götürüler için de, o yıla 
ait olan paralarını peşin almakta hiçbir mahzur görmü
yoruz. Bunun yekûnunun da, arkadaşlar 30 milyar 
diye hesap etmişler ama, ben bunun, son tespit edi
len miktarlara göre çok daha fazla olacağı kanaatin
deyim. Buna, 1981 Bütçesi içinde, bizim ihtiyacımız 
da vardır, ekonominin de ihtiyacı vardır her şeyden 
evvel. Bunlar senelerdir Türkiye'de vergi vermeyen 
bir kesimdir. Bütün yapılacak iş; bu seneden itibaren, 
1981 yılından itibaren bunlardan vergi almak olacak
tır. Çünkü, bunların zaten 1980 yılında verecekleri 
vergi, pek değeri olmayan bir şey, hatta onları affet
menin bile bütün yekûnu 350 milyondur. Halihazırda 
'bizim bunlardan aldığımız 350 milyon. Halbuki, bu 
suretle alınacak miktar, bence 40 - 50 milyar olacak
tır. Bunu almak, her şeyden evvel vergi adaletini sağ
laması yönünden de gereklidir. Ücretlilerden alıyo
ruz, beyannamelilerden alıyoruz; götürülerden bugü
ne kadar almadığımız bir vergiyi hiç olmazsa 1981 
yılında tam olarak almalıyız. 

1980 yılına ait olan vergiyi almak, bu kanuna gö
re belki müktesep hak yönünden tenkit edilebilir, doğ
rudur; fakat hiç olmazsa 1981 yılının vergisini o yıl 
almak gereklidir. Ücretliler bu vergiyi öder, hatta üc
retliler o ayın ertesi gününe kadar öder. Bu bakım
dan, vergi tekniği yönünden, adalet yönünden de bir 
mahzur teşkil etmez, ihtiyacımız da vardır, ekonomi
nin de ihtiyacı vardır. Ben, bu yönü ile Gelir Vergisi 
Kanununun 108 ve 109 ncu maddesine bunu sağla
mak için, normal hükümler konulması suretiyle hal
ledilebileceği kanaatindeyim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Evet, Komisyon ne der efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, benim anladığım kadar, peşin almaktan ziyade, 
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bir kişinin 1980 yılındaki vergisi 500 lira, 400 lira, 
bu rakam az; binaenaleyh, 1980 vergisi olarak bugün 
onlardan 1981 yılında 10 bin lira, 20 bin lira, işte ye
ni vergi ne ise onu alalım... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
1981 yılı vergisi için almak. 

BAŞKAN — Yani, peşin. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 

'BAŞKAN — Hani bununla ilgili madde? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İşte onu 

arz ediyorum. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maddeyi yeni 
getiriyorlarmış efendim. 

BAŞKAN — O başka. Bu Hükümet teklifinde, 
1980 yılının vergisi de 1981'e göre alınsın diyor ki, 
makabline teşmil oluyor bu; o olmaz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet; 
ondan vazgeçtik efendim. Buna göre iki madde teklif 
ediyoruz ve 1981 yılı için götürü olarak bunlardan 1981 
yılı vergilerini 1981 yılında üç taksitte almayı istiyo
ruz. Ama yeni işe başlayanlar için değil, 1980 yılın
da, daha eski yulardan beri çalışanlardan 1981 yılı ver
gilerini 1981'de üç taksitte almak... 

BAŞKAN — Zaten 1981 yılında bunlar, şimdi 
önümüzdeki maırt ayıma kadar derecellenıdiıriimeıyeoek 
imi götürü mükelElefter? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim* 

İBAŞKAN — Zaıten ona göre vergıiendMtlecıek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 1.3,Jİ9»l'e 
kadar tespit «dülecek olanlar beyanname il© vergi ve
recek olanlardır, götürü olmayanlardır. Gerçek usu
lle ıtıabd olara, beyannamelerden, kıomüsıyonllann tespdlt 
edeceği esaslara göre peşin 1981 yılına ait bir avans 
para alınacak, peşlin olarak. 

BAŞKAN — O götürü vergiye tabi oflanlar mnaid-' 
destinde, aıynıen deminki gtibi, «ıhıer senenin mart ayl
ına kadar tespit edilir» dermek bu işıi hallederdi; bunu 
oraya koysaydık. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendini, 
Gelir Vergisi Kanunumun lıQ8 nöi maddesi götürü' 
vergilerin tahsiliyle alaka<lı maddedir. O madde za
ten; us bizim teklifimizde, roe Komisyanunkinde var. 
Oraya bir madde ilavesiyle bu imkânı sağlamak 
mümık'ün. 

iBAŞKAN — O halde, bu teklifi Komisyona ve-
i'elim, onu da incelesin, geçici mıadde olarak ma, yok-
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sa an'amıaıddeye mli lekllenımesi gerektiğimi faize getirsin; 
o zaman karar verelıim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Malili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Tenısiip ederseniz 
burada bırakalım. Eğer madde koyarsak, madde nu-
(maralıarında değişiklik olur tahmin ederim. 
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BAŞKAN — Evet efendim, görüşmelieri burada 
keselüm. 

Vakit geciktiğinden, 18 Aratlıık 1980 Perşembe sa
at 15.00'ıte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 22.16 

• t I ^ M ^ 
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31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 
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TC 
Başbakanlık 25 , 11 . 1980 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101-641/07363 

MÎLLÎ GÜVENLİK: KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Miili GÜvenik Konseyi Başkartbğma arzı Bakanlar Kurulunca 21.11.1980 
tarihînde kararlaştırılan «31 . 1 2 . 19601 gün ve 193 sayılı Oeür Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasıııa 
üişktn kanun tasarısı» ile gerekçesi «JkTi Olarak gönderilmiştir. 

Oeregirii emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Ülkemiz ekonomisinin sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulabilmesi için getirilen ekonomik tedlb'irler 
yanımda ele alınıması gerekli en önemli konulardan biri de vergi politikası ve vergi sisteminde yapılacak 
değişikliklerdir. 

Bütün kalkınma planlarında yer verilmesine rağmen vergi sistemlini iyileştirecek ve özellikle Gelir Vergisi 
yoluyla sosyal adaleti sağlamak gayelerine yönelik hiçbir değişiklik bugüne kadar yapılamamıştır. 

Bu defa Gelir Vergisi; kamuya kaynak sağlayan, gelir dağılımını etlfcileyen ve ekonomiyi yönlendiren bdr 
sistem olarak; 

•L Mevcut yapıyı daha adÜl hale getirmek, 
2. Verginin verimliliğin'i artırarak, kamu harcamalarını sağlıklı kaynaklara dayandırmak. 

3. Ekonomideki değişme ve gelişmeleri yakından izleyebilecek bir esneklik kazandırarak vergi kayıplarına 
önleyici yeni müesseseler getirmek, 

Üzere üç ana hedef dahilinde yeniden gözden geçirilmiştir, 

Gelir Vergisinin gelir dağılımını yönlendirici şahsi bir vergi oluşu sebebiyle, yeni düzenlemelerde sosyal 
adalet gayesi ekonomik ve mali gayelerle de büyük bir tezat teşkil etmeyecek şekilde ön plana alınmıştır. 

Nitekim ortalama % 65*i ücretlilerce ödenen bu önemli verginin kapsamındaki yıllık beyanname veren 
mükelleflerin yaklaşık bir milyonu 25 000 liranın altında gelir beyan etmektedir. Götürü mükellefler ile zirai 
kazanç müıkeleflerinin ödedikleri vergiler ise yok denebilecek bir seviyededir. 

Ücretlerin stopaj yoluyla vergilenmesi diğer ticari, zirai, serbest meslek ve sair kazançlarla, gayrimenkul 
sermaye iratlarında gelirim bir yıl sonra vergilendirilmesi de Gelir Vergisi sistemine yöneltilen önemli eleş
tirilerden birisi olmuştur. 

öte yandan Gelir Vergisi sistemi ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Özellikle, enflâs
yon Gelir Vergisi sisteminin yapısını ilkelere ters düşecek şekilde bozmuştur. 

Gelir Vergisinde yer alan otokontrol müesseseleri uygulamada aksayan yanlan ile gerçek geliri kavramada 
yetersfc kalmıştır, 
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Gelir Yengisinin önemli bir meselesi de menkul sermaye iratlarının gerektiği ölçüde fcavranamamaısıdır. 
Bütün bunlar Gelir Vergisindeki aksaklıkları ve meydana gelen adaletsizliği yeteri kadar gözler önüne ser-

mektdd'ir. 
Yukarıda belirtilen sakıncaları gidermek için yeni vergilere başvurulmadan mevcut sistemin iyileştirilmesi, 

Vergi toplama ve koritrolda etkinliğin artırılması; vergi yükünün adil bir şekilde dağıtılması, vergi politika
sının temel ilkesi olan «ödeme gücüne göre vergilendirme» nin gerçekleştirilmesi, eşit gelirler arasında 
sosyal adalet gayesine uymayan bir ayırımın önlenmesi, vergi tarifesinin müterakkilik espirisine uygun olarak 
yeniden düzenlenmesi; yatay vergi eşitliğini zedeleyen ayrıcalıkların kaldırılması yönünde düzenlemeler yapıl
mıştır. 

Teklif edilen temel değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür. 

Muafiyet ve İstisnalar : 

Muafiyet ve istisnalar yeniden ele alınmış ve günün şartlarına uyanlar ıslah edilmiş, uymayanlar kaldırıl
mıştır, 

— Dar mükelleflerin Türkiye'den yaptıkları ihracat ile mevduat faizleri ile menkul kıymet satışından do
ğan kazançlarına tanınan istisna kaldırılmıştır. 

— Köylerde perakende ticaret işlerini bir iş yeri açmak suretiyle yapanlara tanınan esnaf muaflığı kaldı
rılmıştır., 

— Zirai kazançların etkili bir şekilde vergilendirilebilmesi için, taban fiyatlarındaki artışlar ve enflasyon 
da dikkate alınarak küçük çiftçi muaflığmdaki satış tutarı ölçüsü yükseltilmiş, işletme büyüklüğü ölçüleri 
de ortalama verim ve satış fiyatları dikkate alınarak yeniden tespit edilmiştir. 

— Zirai kazançlar, maden suları işletmeleri ve tasarruf mevduatı faizleri için mevcut istisnalar ile yaşlılık 
muafiyetleri kaldırılmıştır. 

— Göçmen ve mülteci muaflığmdaki muafiyet haddi yükseltilmiştir. 
— Serbest meslek kazançları istisnası yükseltilmiştir. 
— Gayrimenkul sermaye iradları istisnası mesken edinmeyi teşvik ve koruma gayesi ile mesken olarak 

kullanılan binalara inhisar ettirilmiş ve yükseltilmiştir. 
— Sakatlık istisnası sakatlık indirimi haline dönüştürülerek, sakatlıklar iki dereceye ayrılmış ve daha 

önce tadadi olarak belirtilen sakatlık türleri arttırılmıştır. 

İndirimler Tarife ve Ücretler : 

Bilindiği üzere Gelir vergileri sosyal gayeli düzenlemelere en elverişli vergilerdir. Bu sebeple Gelir Ver
gisinde sosyal adaleti ve vergi adaletini sağlayıcı rol oynamak üzere yer alan en az geçim indirimi müte
rakki vergi tarifesi ve ücretlilere ayrıcalık tanıyan ayırma prensipleri yeniden gözden geçirilmiştir. 

Yeni düzenlemede «En az geçim indirimi» «Genel indirim» şekline dönüştürülmüş ve yine 5 çocuklu bir 
aile için bu miktar yıllık 6 480 liradan 21 600 liraya yükseltilerek bütün mükelleflere belli bir rahatlık getiril
miştir. Bu durumda daha önce 5 çocuklu evli bir mükellef 6 480 liranın vergisi olan 925 liralık bir indirim
den istifade ederken yeni düzenlemeye göre aynı mükellef 21 600 liranın vergisi olan 8 640 lira gibi önemli 
bir vergi indiriminden faydalanmaktadır. 

Mevcut sistemde yıllık 1 800 lira olan özel indirim, ücretlilere tanınan ilave bir indirim olarak, enflasyo
nun da etkisiyle çok düşük bir seviyeye inmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten sosyal adalet anlayışına uygun olarak gelirlerini korumak gayesi ile bir ayrıcalık tanınması 
gerekiyorsa, 1 800 lira gibi sembolik bir rakam halindeki özel indirim haddinin yükseltilmesi zorunludur. 

Bu sebeple söz konusu özel indirim ücretlileri gerçekten koruyacak bir seviyeye (54 000 liraya) yükseltil
miştir. 

Böylece şimdiye kadar ücretliye özel indirim vasıtasıyle yıllık 1 800 liranın vergisi olan 178 lira vergi 
avantajı tanınmışken yeni, düzenleme ile 54 000 liranın yıllık vergisi olan 21 600 liralık bir vergi avantaj' 
sağlanmaktadır. , 
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Tarife : 
Bilindiği üzere son yıllarda ücret üzerindeki vergi yükü büyük ölçüde artmış ve sosyal adalet ağır bir 

şekilde zedelenmişti. 
Halen 1 nci dereceden maaş olan bir memurun brüt 53 000 lira olan maaşı üzerinden % 50 oranında 

26 502 TL. vergi, 6 ncı derecedeki bir memurun 18 075 TL. brüt maaşı üzerinden % 41.8 oranında 
7 559 TL. vergi, 15 nci derecedeki bir memurun ise 9 000 TL. brüt maaşı üzerinden % 33 oranında 2 977 
TL. vergi kesilmektedir. Tasarıyla getirilen indirim miktarları ve vergi tarifesinin yeniden düzenlenmesi 
neticesinde bu memurların maaşlarında 1 nci derecede 10 027 TL, 6 ncı derecede 3 391 TL. 15 nci derecede 
ise 2 107 TL. net artış meydana gelmektedir. Bu hesaplamalar evli iki çocuklu bir mükellef esas alınarak ya
pılmıştır. 

Ayrıca, yeni vergi tarifesi ile alt ve orta gelir dilimlerinin vergi yükleri hafifletilmektedir. 

Vergiye Bugünkü tarifeye Yeni tarifeye 
tabi matrah göre vergi yükü göre vergi yükü 

500 000 
1 000 000 
3 000 000 
5 000 000 
10 000 000 
25 ooo ooo 

1% 53.37 
|% 60.04 
i% 60 
'•% 60 
|% 60 
!% 60 

ı% 40 
İ% 40 
'% 43,3 
'% 46 
1% 63 
!% 65,2 

Yukaındakü talbilonun tetkikinden »de anlaşılacağı üzere alt ve orta gelir dilimlerinin vergi yükü önemli ölçü
de aizallltıliliken, üst gelir dilimlerinin vergü yüklerinde tfse (bir airltış sağlanmak suretüyle müiterafckiyiet prensi
binin esprisine bağlı kalınarak sosyal adalet temin edilmek iMienimiştlira 

Ticari Kazançlar : 

«Biliden fazla takvim yılıma sirayet eden inşaat ve onaranı ilşlerindie kâr ve zararın tespiti ve vergMendirilme-
si mükelleflere ve idareye kolaylık sağlayacak yeni esaslara 'bağlanmış, öteden ıberi 'büyük güçlükler arz eden 
dağıtım usulüme son verilmişti^ 

Ticari kazançların götürü şekilde vergilendirilmesi içiin tespit ddülmiş olan ciro hadleri, bu gruptaki mü
kelleflerin (hadleri her an aşma ve gerçek usulde vergilendirilme endişesiyle belge alıp vermekten kaçınmaları 
sonucunda ortaya çılkan oto Iklontrolldalki kopmaları bir ölçüde önlemelk üzere, ora katıma çıkarılmaktadır, ö t e 
yandan afbk götürü usulde vergillendlirilmeilieri götürü sistemin aımacııyla uyuşmayan t>azı faalilyet nevileri de 
bu usulün dışına çıkarılarak gerçek usule alınmaktadırlar. 

Zirai Kazançlar : 

Zira'i kazançların gelir vergisi kapsamına alındığı tarihten fou yama sürekli olaırak, çiftçi mükelleflerin 
büiyülk çoğunluğu götürü gider usulünü tercih etmişlerdir. Ancak, zirai kazançların dalha etkin «bir şektilde ver
gilendirilmesi için gerçek usulün yaygınlaştırıümasmın zorunlu olduğu açıktır. Mükelleflerim götürü gider usu
lünü tercih etmelerinin (başlıca ilki nedeni vardır. 

!', Götürü glider usulünün uygulanmasının çok kolay olması: :l 

2.; Yürürlükteki Kanunun 54 ncü maddesinin son fıkrasımda «Götürü gider emsallerinin !% 70'den az 
olamayacağı» bülkmünün yer alması ve aslında tarım faaliyetlerinin çoğunda yapılan gerçek giderlerin bu 
nispetin aflitımda kaimasınım bu usulü çekici kılmasıdır. 

Açılklanan gerekçelerle, götürü gider emsallerinin % 701den az olamayacağı yoluriıdalki hüküm kaldırıla
rak, yürürlükteki kanunda yer alan çiftçilerin işletme hesabı esasında defter tutmalarına ilişkin had 
İl 000 000 liraya çıkarılmış ve bilanço esasında defter tultmada isteğe bağlı hale getirilmiştir. 
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Zirai kazançlarda yapıHan bir diğer değişiklik de bu kazançlar üzerinden ı% 5 oranında tevkifalt yapıl
masına ilişkin odandır. Bu tevkifat satış hasılatı üzerinden ve küçük esnaf muaflığından faydalananlar dalhil 
tüm zirai kazanç mükelleflerinden yapılacaktır, Böylece vergi Sistemimizde genelleştirilmeye çalışılan peşin 
Ödeme bu tür kazançlara da şamil kılınmıştır. 

Gayrimenkul Sermaye İrattan : 

'Bu konuda üç önemi değişiklik getirilmiştir.; 
1. Gayrimenkul sermaye iratları 'bugün Gelir Vergisi yönünden en güç kaıvranılan alanlardan birini teş

kil etmektödir. Şehirleşmenin hızla artması ve gelir teşkilatının bu hııza uygun biçimde otomasyona geçeme
mesi sonucu bira gelirlerini tespit ve vergilendirmek güçleşmişltir.; Bu nedenle gayrimenkulere ödenen kira
lardan da 94 ncü maddeye göre % 25 vergi tevkifatı yapılması esası getirilerek 'bu İralt türünde de peşin 
ödeme bir ölçüde temin edilmiştir^ 

2. «Emsal kira bedel» ni düzenleyen 73 ncü madde, aslında bir otofcontrol aracı olarak kanunda yer 
aldığı halede; çoğunlukla yetkili mercilerce takdir edilmiş kiranın bulunmaması ve gayri safi iratların da, 
özelikle binaların, eski veya yeni oluşlarına göre bazan çok yüksek bazan çok düşük olması nedeniyle, hem oto-
kontroldan beklenen sonucu sağlayamamış hem de mükellefler arasında vergi eşitliğini bozacak şekilde 
farklı uygulamalara yol açmıştır. Bu gerekçe bir yana, yeni Emlâk Vergisi sisltemlinin yürürlükteki hükme 
uymaması da malddenin yeniden düzenlenmesini zorunlu kıilmış ve emsal kira bedelinin tespitimde takdir edil* 
ıriiş kira varsa onun, yoksa Emlâk Vergisi Kanununa göre tespit edlen vergi değerinin |% 6'sının esas alına
cağı öngörülmüştür. 

3 ̂  Kalkınma planlarımızda öngörülen önlemlerden biri de, bina ve arazi vergilerinin Gelir VergMne mah
subu yerine, gider yazıltaasııdır. 

Gerçekten, ayni reel bir verginin şahsi ve müterakki Gelir Vergisine mahsubu, teoride genelMe kabul 
edilmemektedir. Çünkü, mahsup vergide mükerrerliği önlemek için tanıman bir (müessesedir. Mükerrerlik 
ise aynı mükelleften aynı neviden verginin iki defa alınması olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, Emlâk 
Vergisi ite Gelir Vergisi arasında mükerrerlik söz konusu olmayacaktır. Ancak, safi gelirin vergilendirilmesi 
Ülkesinden hareketle, Emlak Vergisinin, ilgili bulunduğu gayrimenkulun getirdiği gayri safi irattan gider olarak 
inldtirilmesini kabul etmek gerekir. 

Açıklanan nedenlerle, bina ve airaizli Vergilerinin, Gelir VergislJne mahsubu ulsulünün teıikeldlilmesi ve buna 
karşılık, gayrimenkul sermaye iradının safi miktarının tespiti sırasında gider olarak indirilmesinin yerinde 
olacağı düşünülmüştür. 

Menkul Sermaye hattan : 

Kurumlar Vergisli oranının % 40'a yükseltilmesi l e iılgüli değişikliğe paralel olarak, menkul sermaye irat-
larıında vergi alacağı Sistemi getirilmiş ve mevcut 96 ncı maddeye göre yapılan j % 20 tevkifat kaldırılmış
tır. 

İhtiyari Toplama : 

Bilindiği üzere, yürürlükteki Kanunun 87 nci maddesi uyarınca, ifcaim mükellefiyetlte, vergiye tabi yılık 
gayrlisafi kazanç ve iratlarının toplamı 10 000 İrayı aşmayan mükelleflerim, 'bu kazanç ve iratlarından tev
kif yolu ile vergSsi kesilmiş bulunanları beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. Tespit edilen haddlin nasıl 
hesaplanacağı kimlerin bu seçim hakkından yararlanamayacakları da maiddede gösteriilımliştlir. 

Uygulamalarda rastlanan aksaklıklar, bu maddenin yenüden ele laîıinımasını ve daha gerçekçi bir şekilde dü-
aüenlerjmesini gerektirmiştir. 

Yapılan değişiklikte, 10 000 Iralik (had vergi tarifesiyte uyumlu bir biçimde 3 000 000 liraya çıkarılmış 
ve böylece bir yandan sırf bMeştfirme nedeniyle bazı gelirlerin tamamına yakın kısmının vergi olarak alın
ması şeklinde sonuçlanan istisnai durumlar azaltılmış; öte yandan beyan dışı bırakılan bazı kazanç ve irat
larını beyanı da özendirilmiş onmaktadır^ 
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Stopaj : 

IBiIIİindiği üzere, «Vergi tevkifiata:», veya «Stopaj» aslında btör vergilendirme usulü değil tafasfil usulü saıyıl-
malkttaıdır* Ancak, bazı haillerde, örneğin ücretlerde kesin vergMendîrmenin yerine de geçebilmektedir. Kolay 
ve güvenlilir olduğu için, uygulama alanı da oldukça geniştür. Bir anlamda taksitle ödeme olarak da nite-
lendliırildliğii için mükelleflerin toptan ödeme halinde uğrayacakları güçlükleri önlemesi bakımradan mükel
leflere yarar sağladığı gibi, güvenilir olması yönünden hazine çıkarlarına da uygundur. Bu nedenledir kü, 
Kalkınma planlarımızda sürekli olarak «Stopaj usulünün yaygınlaştırılması» öngörülmektedir. 

Kalkınma planlarında yer alan bu ilke gözönünde bulundurularak, 'kiral'atmailar ve zirai kazançlar da yü
rürlükteki 94 ncü maddenin kapsamına alınmış ve yeniden düzenlenen 94 ncü maddede sayılan kimselerin 
gene madde metninde belirtilen ödemeleri nakden veya hesaben yaptıkları anda tevkifata tabi tutmaları hük
me bağlanmıştır. 

Oto Kontrol : 

Vergi güvenliğini sağlamak üzere, gelirle servet ve gider dlişklüsinin kurulması mevcut belge düzeninin tam 
olarak uygulanmadığı alanlarda gerçek gelire yaklaşabilmek iliç'in bazı kanuni ölçülerin kulla
nılması amacıyla yaratılan müesseselere Gelir Vergisi sisteminde «Oto kontrol müesseseleri» veya «Oto 
kontrol araçları» denilmekte ve mevcut Gelir Vergisi Kanunumuzda bunlardan «Ortalama kâr haddi», 
«Asgari ziraıi kazanç», «Asgari Zirai Vergi», «Gider» ve «Servet beyanı» esasları yer almaktadır. 

Tasıarı ile güder, asgari zirai kazanç ve asgari zirai vergi esaslarına işlerlik kazandırılmış, ayrıca ortalama 
kâr haddi müessesesi yeniden düzenlenerek, hizmet işletmelerinin ve nakliyecilerin hâsılatını kavrayabilmek 
amacıyla Asgari Gayri Safi Hâsılat Esası» adı altında yenli bir müessese ilave edilmiştir., 

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT MADDE 
GEREKÇELERİ 

Makide 1. — Dar mükellefiyetin konusu ve sınırlarını belirten 6 ncı maddenin, aşağıdaki gerekçe
lerle yemden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 

Mevcut maddede yer alan; «Şu kadar iki, mevduat faizleri İle menkul kıymet satışımdan doğan 'kazançlar 
Türkiye'de elde edilmiş olsa dahi, bunlar vergi mevzuuna alınmaz.» cümlesi metinden çıkarılmıştır, 

Yuıürllüktekıi hükümlere göre; dar mükellefiyete tabi olan gerçek kişilerdin «Mevduat faizleri» ile «Menkul 
kıymet satışından doğan kazançları» Türkiye'de elde edilmiş ofl&a dahi vergi mevzuuna ahnınamakltadır-

Bu suretle, herhangi blir yalbancı gerçek 'kişinin bir Türk bankasından aldığı mevduat faizinden vergi ke
sintisi yapılmamakta; ayrıca, yabancı gerçek kişilerin Türkiye'de menkul kıymet satışımdan elde ettlikleri ka
zancılarda vergi konusuna girmemektedir. Bu toükmijn doğall sonucu olarak, dar mükellefiyete tabi gerçek 
kişilere 'bir vergi avantajı tanımak söz konusu olmaktadır ki, bu avantajı tanımanın bugün için herhangi 
bir dkonomlik gerekçesi hulunmamaktadır. Aslında bu avantajdan yalbancı gerçek kişiler görünüşte yararlan-
maikta tam mükellefiyete tabi oldukları kendi ülkelerinde söz konusu gelir unsurları üzerinde vergi ödediklerin
den Tülrk hazinesinin yabancı ülke hazinesi lehine bir haklkımdan vazgeçmesi gibi bir durum ortaya çıkmak
tadır. Bu nedenle bugün için teşvik unsuru olmaktan çılkıp, hir anlamı ıkaılmayan 'bu istisnanın kaldırılması 
uygun görülmüştür^ 

Madde 2. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerde kazanç ve iratların Türkiye'de 
elde edime koşullarım (belirleyen 7 noi maddesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

î. Maddenlin lilk fıkrasının 1 Nolü bendinde yer alan parantez içi hüküm, metinden çıkarılmıştır Anı
lan parantez içindeki hükümde; «(Bu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlardan, 
ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imaj ettlikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı 
memleketlere gönderenlerim bu işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde edilmiş sayılmaz)» denilmektedir. 

Ötedenberi «dar mükellefiyete tabi yabancı gerçek ve tüzelkişilerin ihraç edilmek üzere Türkiye'de 
satın aldıkları veya imal veya istihraç ektikleri imaları Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gön
dermelerinden» doğan kazançların vergi muafiyetine son veriihnesinin uygun olacağı yönünde yaygın bir ka-
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mı mevcuttur. Ülkemizde, özelikle tütün ihracatı yönünden önem arz edem ve «maliyetine ihracat» diye 
tanımlanan bu lişiemledm, gerek vergi ve gerekse döviz kayıpları yarattığı ve yorii ihracatçılar aleyhime reka
bet eşitsizliği doğurduğu, yıllardan beri gözlenmekte idi. 

!Bu parantez içi hükmünün ihdası sırasında esas itibariyle ihraç mallarımızın dış ülkelerle saülmasııniMi 
teşviki amacı güdüknüşıtü. 

Ancak «maliyetinle ihracat» müesscsesli bir süre ihracatı teşvik etmiş olmakla 'birlikte özelikle Türk 
tütün ihracatçılarımın yetişmesi ve sayılarımın artması karşısında önemimi ıbüyük ölçüde yitirdiği giibi, 
memleket aleyhime işleyen bir müessese haline gelmiştir^ 

Verigi Reform Kornılisyomu, Ekim 1967 tarihinde düzenlediği bir raporla, maliyetine ihracatın yarattığı 
vergi ve döviz kayıpları ie, ekonomik yararlarımı taırtışma düzeyiıne getirmiş ve sonuç olarak mevcut mua
fiyetin kaldırılması görüşünü ıbeniimsemiştir. Bu defa 7 ıncıi maddenin 1 nolu bendinde yer alam parantez içü 
hükmün kaldırılması yoluma gidilmiş, aynı nitelikte bir değişiklikte Kuramlar Vergisi Kanununda yapıl
mıştı^ 

2. Aynı mlaıddenıim ilk fıkrasının 3/b bendlinde yer alan «ücret» sayılan ödemeler atasında idare meclisi 
başkan ve üyelerine verilen «Temettü hisseleri» çıkartılmıştır. Zira, anılan kliişülere verilen hisselerin tam 
mükellefiyette olduğu gibi, ücret değil menkul sermaye iradı niteliğinde bulunduğunu kabul etmek daha 
doğru olur. Nitekim !bu ödemeler esasen şirket hissedarlarına, ve normal olarak ücret sayılan huzur hakla
rının dışında kârdan ayrılarak verilmekte ve Kuramlar Vergisii matrahından düşülmek suretiyle bir bakıma 
bu ver giden bir kaçınma yolu olarak görülmekte idi, sözkonusu ödemeler menkul sermaye iradı sayılarak 
hem. kârım bu yolla dağıtılması, hem dle Kurumlar Vergisi matrahından indirilme imkânı ortadan kaldırıl
maktadır. 

Madde 3. — Bu ma'ddie ile, Gelir Vergisi Kanununda esnaf muaflığım düzenleyen 9 mcu maddesi ye
niden 'düzenlenmektedir. 

Yapılan düzenlemeler ve gerekçeleri aşağıdadır. 
1. Mevcut madde metninde, ciro hadlerine ilişkin bar sınırlama bıüunırnadiğıından, esnaf muaflığımın 

tayinimde sadece yapılan işin nevi ve ınıitelilği ile bazı işlerde götürü usule tabi olmamın şartlarıma bağlı kalın-
malktaydı. Yeni düzenleme ile esnaf muaflığı işin nevi ve niteliği yanımda götürü1 usule tabi olmanın özel 
koşullarını belirleyen 48 noi maddede yer alan alış veya iSatış tutarı veya hâsılat hadlerinin yarısı (ile sınır-
landinlarak, cirolarının yüksekliği nedenliyle aslında esnaf sıfatından çok tacir sıfatına yakın olan bir kısım 
ticaret erbabının verigi dışı kalmaları önlenmiştir. 

2. ıBu cümleden olarak, ticari, zirai veya mesleki kazançları dblayısıyle ıgerçek usulde vergiye tabii olan 
mükelleflerin yanışım halen bazı faaliyet gruplarında mevcut olan gerçek usulde geHir vergiisi mükelleflieriime 
devamlılık ve bağımlılık teşkil edecek şekilde, bu maddede belirtilen üş ve faaliyetlerim yapılması hallinde, es
naf muaflığının uygulanmaması kuralı bütün faaliyet gruplarına teşmil edilerek muvazaa yoluyla kazancım 
gizlenmesi imkanı ortadan kaldırılmaktadır. 

3. Esnaf muaflığından yararlanma ciro hadleri yönünden götürü usule tabi olmanın özel şartlarmda 
gösterilen alış, satış ve hâsılat tutarlarının yarısını aşmama esasına bağlanmakla beraber bu grup mükellef
lerin ve bilhassa köylerde faaliyet gösteren küçük sanat ve ticaret erbabının korunması amacıyla mezkûr öl
çülerin iki katım aşmamaları şartıyla götürü usulde vergiye tabi tutulmaları hükmü getirilerek defter tut
ma imkan ve bilgisi nden yoksun küçük sanat ve ticaret erbabı bu yükümlülükten belli ölçüler içimde kur
tar ılmışıtır. 

4. Mevcut metinde 8 numaralı bent olarak yer alan; 60 yaşını doldurmuş olan ve götürü usulde vengli-
ye tabi olmanın genel ve özel şartlarını belirleyen 47 ve 48 nci maddelerdeki şartları haiz bulunan küçük 
sanat erbabı ile gezici surette faialiyette bulunan perakende ticaret erbabına ilişkin muaflık hükmü bu grup 
mükelleflerin sosyal güvenceye kavuşmuş olmaları nedeniyle anlamını büyük ölçüde kaybettiğinden madde 
metninden çıkarılmıştır. Diğer taraftan 1 numaralı bentte geçen bakkaliye maddeleri deyimi gıda madde
leri şeklimde değiştirilerek, semt pazarlarında sebze, meyve ve benzerli gıda maddelerli slatan esnafın vergiye ta
bi tutulması sağlanmıştır. Ayrıca köylerde perakende ticaret işlerini bir işyeri açmak suretiyle yapanlara ta
nınan esnaf muaflığı da kaldırılmıştır. 

Milli Güvenlik Konseyi {S. Sayısı : 76)' 
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Madde 4. — Bu madde ile, Gelir Vergisli Kanununun 10 ncu maddesine eklenen Hin fıkra iilie miras or
taklıklarının, küçük çiftçi muaflığının tayıiıni yönündıen adi ortaklık gibi dikkate alınacağı belktliimliş, böylece 
miras işletmelerindn adıi ortaklık sayılması konusuna açıklık getirilmiş ve uygulamada ortaya çıkıan sorıunv 
ların çözümü sağlanılmıştiır. 

Madde 5. — Yürürlükteki 11 nci maddenin ikinci fıkrasında, gerçek usulde Gelir Vergisine tabi tüccar 
veya serbest meslek erbabı hakkında 12 ve 13 ncü maddede yazdı muaflık ölçülerinin yarısının nazara alına
cağı hükme bağlanmıştır. Bu hüküm aslında vergi ödeme gücü yüksek mükelleflerin zirai kazançlarının önem
li bir miktarının vergi dışında bırakılması şeklinde sakıncalı bir durum yarattığından tüccar ve serbest mes
lek kazanç sahiplerinin küçük çiftçi muaflığından yararlanmamaları öngörülmüştür, 

Ayrıca, küçük çiftçi muaflığından yararlanma şartlarına tarım makineleri ölçüsü denilebilecek olan üçün
cü bir ölçü getirilerek bir biçer - dövere veya benzeri mahiyetteki bir motorlu araca veya birden fazla trak
töre sahip olan çiftçiler de ilke olarak vergi kapsamına alınmıştır. Bugün için değeri milyonlarla ifade edilen 
anılan tarım makineleri sahiplerini, ekonomik yönden korunmaya muhtaç küçük çiftçi saymanın mümkün 
olmadığı açıktır. 

Diğer taraftan zirai ürünlerin satış tutarları üzerinden tevkifat yapılmasına ilişkin 94 ncü maddede yapı
lan düzenlemeye paralel olarak küçük çiftçi muaflığından faydalanan çiftçilerde, muaflığın yapılacak tevki-
fata şamil bulunmadığı hükmü maddeye eklenmiştir. Nitekim yapılacak tevkifat nispetinin çok düşük ol
ması yanında, tevkifat yapacak olanların muafiyet durumunu tespit etmeleri ve gözönüne almaları mümkün 
olmadığı gibi, yapılacak tevkifatın muafiyetten faydalanan çiftçilere iadesi hali de vergi dairelerini cüzi mik
tarlar için çok geniş bir kitle ile ve iş hacmiyle karşıkarşıya getirebilecektir. Bu nedenle küçük çiftçi muaf
lığından faydalanan çiftçilerin yıllık beyanname vermemeleri, ancak tevkif ata tabi olmaları ve tevkifatın ni
hai olması usulü getirilmiştir. 

Madde 6. — Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde düzenlenen küçük çiftçi muaflığını tayin bakı
mından, bir takvim yılı içinde nazara alınacak «işletme büyüklüğü ölçüleri» yeniden gözden geçirilmiş ve bu 
ölçüler daraltılmıştır. 

Bilindiği gibi, küçük çiftçi muaflığının tayini bakımından esas tutulacak işletme büyüklüğü ölçüleri, kül
tür nevilerine göre arazi birimlerinin getirebileceği ortalama randıman ve hâsılat ile bu hâsılata tekabül eden 
safi zirai kazanç miktarları nazara alınarak tespit olunmaktadır. Başka bir deyimle, her kültür nevinde hangi 
arazi birimi miktarınden elde edilebilecek ortalama safi kazanç, ancak genel indirimi karşılıyorsa (gerek mü
kellefleri gerek idareyi fuzuli birtakım formalitelerle uğraştırmamak amacıyla), bu birim miktarı muafiyet 
sınırının tayininde nazara alınarak işletme büyüklüğü ölçüsü olarak kabul edilmektedir. 

işletme büyüklüğü ölçüleri tespitlerinin başlangıçta acele yapılmış olması nedeniyle, 202 ve 484 numaralı 
kanunlarla bu ölçüler önce artırılmış sonra daraltılmıştır. Bugün dahi, tarım arazilerinin bölgesel farklılıkları, 
işletme büyüklüğü ölçülerini bazı bölgeler için anlamsız hale koymaktadır. Bu nedenle, işletme büyüklüğü 
ölçülerinin yanısıra, «satış tutarı» ölçüsü de vergi hukukumuzda yerini almıştır. Gelir Vergisi uygulamala
rında asıl olan ölçü, gelirin elde edilmesi ile direkt bağlantısı dolayısıyla, «satış tutarı» olmakla birlikte bu 
unsura yardımcı olarak «işletme büyüklüğü ölçüsü» de, tespiti kolay, fiziki ( = ölçülebilir) bir unsur olması 
nedeniyle konulmuştur. 

1961 yılından beri tarım kazançlarının vergilendirilmesi konusunda süregelen tartışmalarda, bu gelir çeşi
dinin başarısız bir vergilemeye yol açtığı belirtilmekte ve bu hükme varılmasında şu sebeplerin etkili olduğu 
görülmektedir. 

1. Tarım sektöründen sağlanan hâsılat, tarımın Türk ekonomisindeki önemi ile kıyaslanmayacak ka
dar azdır. 

2S Tarımda başarı sağlayamamış bir vergileme, vergi dışı işlemleri ve bunun ticaret ve sanayi sektör
lerini etkilemesine yol açmaktadır. 

3. Tarımdan doğan zararlar diğer gelir unsurlarını olumsuz yönde etkilemektedir. 
Bu görüşlere rağmen, tarım gelirlerinin Gelir Vergisi kapsamı dışında bırakılması doğru bulunmamakta, 

asırlar boyu âşar'ın ve hayvanlar vergisinin uygulandığı. bu alanda, modern gelir vergisi uygulamasına geçil
mesi zorunlu görülmektedir. 

MÜH Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 76) 



— 0 — 
Gelir Vergisi Kanununun 12 ve 13 ncü maddelerinde yer alan ölçüler arasında fiziki bir bağ bulunmakta

dır. 12 nci maddede yer alan «işletme büyüklüğü ölçüleri» aşıldığı takdirde, 13 ncü maddede belirtilen «sa
tış tutarı ölçüsü» de aşılmış olacaktır. Mevcut kanunda 12 nci maddede yer alan işletme büyüklüğü ölçüleri 
ile, 13 ncü maddede yer alan satış tutarı ölçüsü arasındaki bağ, işletmelerin modernleşmesi, sulama ve gübre
leme gibi nedenlerle, kopmuş bulunmaktadır. Bu nedenle, 13 ncü maddede belirtilen satış hâsılatım sağla-
yacaık işletme büyüklüğü ölçüleri gözden geçirilerek yeniden tespiti gerekli görülmüştür. 

Diğer taraftan, 484 sayılı Kanunun kabulünden bu yana, tarım arazisi birimlerinden sağlanabilecek orta
lama hâsılat, fiyatlar genel seviyesinde meydana gelen değişmeler nedeniyle, halen yürürlükteki hükümlerde 
öngörülen rakamı bir hayli aşmıştır. Öte yandan, bu tasarıda zirai kazanç istisnasının kaldırılması öngörül
düğünden, zirai işletme büyüklüğü ölçülerinin tayininde rol oynayan bir.unsur fonksiyonunu yitirmiş olmak
tadır. 

îşte bu hususlar gözönünde bulundurularak zirai işletme büyüklüğü ölçüleri yeniden düzenlenmiştir. 

öte yandan, maddeye eklenen bir fıkra ile; tarımdaki makineleşme, gübreleme ve sulama gibi teknik 
gelişmelere ve günümüz şartları gözönünde bulundurularak zirai kazançlar Merkez Komisyonunun teklifi 
üzerine Bakanlar Kuruluna tarımsal faaliyetin, ürünün ve arazinin türüne göre bu ölçüleri bölgeler itibariyle 
% 25 oranında artırıp azaltmak yetkisi verilmiştir ki, bu fıkra uygulamalarda büyük kolaylık sağlayacak ve 
ileride doğması muhtemel bazı adaletsizlikleri giderecektir. 

Madde 7. — Küçük çiftçi muaflığının tayini için ikinci ölçü olan «satış tutarı ölçüsü», tüm çiftçiler için 
250 000 liraya yükseltilmiştir. 

Satış tutarı ölçüsü en son 1.1.1976 tarihinde yürürlüğe giren 2026 sayılı Kanunun 1 nci maddesiyle genel 
alarak 60 000 lira, balıkçılar için 75 000 lira olarak düzenlenmiştir. Bu tutar taban fiyatlarının günümüzdeki 
yükselişi gözönünde bulundurularak ve 12 nci maddede yer alan işletme büyüklüğü ölçülerine ilişkin yeni dü
zenleme de dikkate alınarak 250 000 liraya yükseltilmiştir. Böylece tüm çiftçilerin bir takvim yılında elde 
ettikleri toplam hâsılat 250 000 lirayı aşmadığı takdirde, bu ölçü bakımından küçük çiftçi muaflığı şartım 
taşımış olacaklardır. 

Yapılan düzenleme ile, objektif bir ölçü olan satış tutarının çiftçiler ve balıkçılar için ayrı miktarlar ola
rak tespitinden vazgeçilerek, daha önce mevcut olan farklılığın ortadan kaldırılması yoluna gidilmiş ve her 
iki grup içinde 250 000 liralık tek bir satış tutarı ölçüsü getirilmiştir. 

Madde 8. — Küçük çiftçi muaflığında; muaflıktan mükellefliğe, mükelleflikten muaflığa geçişi düzenle
yen 14 ncü maddenin birinci fıkrası hükmüne göre 12 ve 13 ncü maddelerde yazılı hadleri aşan çiftçiler 
bu durumun husule geldiği tarihi takip eden takvim yılı başından itibaren küçük çiftçi muaflığım kaybet
mektedirler. 

Ancak uygulamada tarımsal faaliyetlerde nadas usulünün yaygın olması nedeniyle her hangi bir yıl mua
fiyet ölçülerini aşan çiftçilerin asıl hâsılatın elde edilip değerlendirildiği yıl vergilendirilmeyip takibeden yıl 
toprağın büyük kısmı nadasa bırakılmış ve elde ettiği satış hâsılatı da satış hâsılatı ölçüsünü aşmamış olsa 
dahi mükellefiyete girmeleri sözkonusu olmaktaydı Tarımsal faaliyetin özelliği nedeniyle istemeyerek bu du
rumun ortaya çıkması yanında bazı mükelleflerin stok ayarlamaları yoluyla veya bizatihi ürünün özelliği ne-
neniyle asıl hâsılatın elde edildiği yıl vergilendirilmeleri mümkün olmamaktaydı. Bu sakıncaları gerek mükel
lef açısından gerek vergi idaresi açısından adil ve vergi prensiplerine uygun bir şekilde gidermek için küçük 
çiftçi muaflığına ilişkin ölçülerden her hangi birinin aşılması hailinde bu durumun meydana geldiği takvim 
yılı başından itibaren vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

Aynı maddenin ikinci fıkrası da birinci fıkraya paralel olarak değiştirilmiş, bu değişiklik ile, muafiyet 
şartlarının kaybedildiği tarihten itibaren mükelleflerin durumu vergi dairesine bildirmeleri ve mükellefiyetle 
ilgili ödevleri Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre yerine getirmeleri zorunluluğu getirilmiştir. 

Madde 9. — Gelir Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde yer alan göçmen ve mülteci muaflığı kanunu
nun çıktığı 1960 yılında sosyal amacını gerçekleştirecek 6 000 liralık bir hadde sahipti. Aradan geçen zaman 
içinde para değerindeki değişiklikler nedeniyle önemini kaybeden bu had günün şartlarına uygun ve sosyal 
amacım sağlayabilecek bir hale getirilerek 60 000 liraya yükseltilmiştir. 
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Madde 10. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek erbabında yaşlılık muaflığını dü
zenleyen mükerrer 17 nci maddesinde yer alan hüküm, bu grup mükelleflerin sosyal güvenliklerine kavuşmuş 
olmaları fiiliyatta pek geçerliliği olmayan bir muafiyet haline gelmesi ve vesika düzeninde kopmalara neden 
olması sebebiyle kaldırılmıştır, 

Madde 11. — Serbest meslek kazançlarının vergi istisnası ile ilgili bu maddede yapılan değişiklikler aşağı
daki noktalarda toplanmaktadır: 

H, Bilindiği üzere bu istisna özellikle ülkemizde güzel sanatları ve yaratıcılığı teşvik amacıyla öngörül
müş olup edebi, fikri ve görsel alanlarda yaratılan ürünlerin artırılmasını ve geliştirilrnesind hedef almıştır. An
cak sınai alanda yaratıcılığın ürünü ve teknolojik gelişmenin anahtarı olan ihtira beratları bugüne kadar anı
lan istisna hükmünde yer almadığından mucitlerin buluşları dolayısıyla elde ettikleri gelirlere bu istisnanın 
uygulanması mümkün olmamaktaydı. Yeni düzenleme ile mucitlerin ihtira beratlarım satmak veya kiralamak 
yoluyla elde edecekleri gelirlerinin de bu istüsnadan faydalanması öngörülmektedir Ayrıca, fakülte, akademiı ve 
yüksekokuUarca yayımlanan bilimsel mahiyetteki makaleler nedeniyle yazarlarına yapılan ödemeler de istisna 
kapsamına alınmaktadır. 

2. öte yandan mevcut istisna miktarlarının enflasyon nedeniyle anlamsız ve teşvik fonksiyonunu yerine 
getiremeyecek bir düzeye indiği ve üLkemiziıı gerek sanatsal gerek sınai alanlarda yaratıcılığa olan ihtiyacınıını 
büyük olduğu da gözönüne alınarak söz konusu kazançlarda yurt içinde elde edilenler için mevcut 10000 liralık is
tisna miktarı 200 000 liraya, yurt dışında elde edilenler için mevcut 40 000 liralık istisna miktarı da 400 000 
liraya yükseltilmiştir. Tabiiki bu istisnalar ancak müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin 
ve bunların kanuni mirasçılarının yalnızca kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleriyle ihtira beratlarından 
elde ettikleri gelir dolayısıyla uygulanacaktır. Makale, reklâm metinleri v.s. gibi kitap niteliğinde olmayan eser
lerle mevcut bir kanun metninin veya anonim bir eserin aynen veya kitabın hâkim unsurunu teşkil edecek bi
çimde basılması ve satılmasından elde edilen gelirler bu istisna şümulüne girmeyecektir. Bunun tek istisnası fa
külte, akademi ve yüksefcokullarca yayımlanan bilimsel mahiyetteki makaleler için yapılacak ödemelerdir. 

3, 'Maddenin sonuna, bu kazançların arızî olarak elde edilmesıi halinde de istisna hükmünün uygulanaca
ğına dair hüküm getirilmişıtir. 

Madde 12. — Zlirai Ikazançlardakü istüsna ile iljgıili 19 ncu madde, yürürlükten kaldırılmaktadır. Anılan 
maddede, bir vergilendirme döneminde elde edilen, 10 000 lirayı asmayan safi tarım kazançlarının 2 500 liralık 
kısmını Gelir Vergisi dışında bırakılmıştır. 12 nci maddede yapılan değişikliğe ilişkin gerekçede belirtildiği üze
re, tarım kazançlarının vergilendirilmesi yeni esaslar içinde düzenlendiğinden, bu istisnanın devamında zorunluluk 
bulunmamaktadır. Aslında, 2 500 liralık tarım kazancı istisnası, bugünkü koşullar içinde ekonomik anlamım 
ve önemini büyük ölçüde yitirmiştir. Özellikle himayeyi gerektiren çiftçinin muaflık ölçüleri içinde kaldığı ve 
istisnanın aile reisi beyanına ve ortaklık hâsılatına bir defa uygulanacağı da gözönünde tutulursa, bu madde 
ile çiftçilere tanınmak istenen vergi hafifletmesinin, yerinde olmadığı söylenebilir. Sağladığı faydanın anlamım 
yitirmesi bir yana, uygulamada da çeşitli güçlükler doğuran bu maddenin kaldırılması zorunlu görülmektedir. 

Madde 13. — Maden suları imtiyazlarının işletilmesinden elde edilen kazançların beş yıl süre ile Gelir Ver
gisi dışında bırakılması ile ilgili 20 nci madde hükmü.Gelir Vergisinin ilk uygulama yıllarında, bu sektörün 
ekonomik yönden korunması amacıyla getirilmişti. Ülkemizde sıcak ve soğuk maden suyu işletilmesinin yay
gınlaşması karşısında, bu ekonomik vergi teşvik tedbirine gerek kalmamıştır. Bu nedenle, anılan 20 nci mad
denin kaldırılması uygun görülmektedir. 

Madde 14. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun gayrimenkul sermaye iratlarında istisnayı düzenle
yen 21 nci maddesinin Ibir numaralı fıkrası değiştiril© rek, mesken olarak kullanılan binaların kiraya veril
mesinden ıbir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 240 000 lirayı aşmayan gayri safi hâsılatın 40 000 li
rasının Gelir Vergisinden istisna edilmesi, bir takvim yılı içinde elde edilen toplam gayri safi hâsılatın 
240 000 lirayı aşması halinde tamamının vergiye tabi tutulması öngörülmüştür. 

Gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin istisna hükmünün bu şekilde düzenlenmesinin nedenleri şunlardır. 
14 İstisna hükmü sadece mesken olarak kullanılanlara ait olmak üzere sınırlandırılarak, mesken olarak 

kullanılan gayrimenkullere ilişkin kiralamalarda verginin kira fiyatına olan olumsuz etkisi giderilmek istenilmiş 
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ve mevcut mesken açığının kapatılabilmesi için mesken edinmeyi teşvik amacı güdülimüştür. Esasen Gelir 
Vergisi Kanununa yeni getirilen bir düzenleme ile 94 ncü madde gereğince vergi tevkif atı yapmak zorunda 
olanların .ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak ödedikleri kiralardan tevkifat yapmaları mecbu
riyeti de getirildiğinden bu nevi ıgayrimenkullerin kiralarına istisna uygulama imkânı da mevcut değildir. 

2. Mevcut hükme göre gayrimenkul sermaye iratlarından 5 000 liraya kadar olanlar vergiden istisna 
Edilmiş olup bu meblâğın aşılması halinde tamamı beyan edilmektedir. Gerek 5 000 liralık miktarın enflas
yon ve kiradaki yükselmelerden dolayı yetersiz hale gelmesi, gerekse 5 001 lira gayrimenkul sermaye ira
dı elde eden mükellefin 1 liralık artış nedeniyle çok daha yüksek bir vergiye muhatap olması nedeniyle 
madde 240 000 lirayı aşmayan iratların 40 000 lirasını vergi dışı bırakacak şekilde yeniden düzenlenmiş
tir. 

ıMadde \5:. — Menkul sermaye katlarındaki istisnalarla ilgili 22 nci maddede yapılan değişiklikler, şu nok
talarda toplanmaktadır: 

1. Madde başlığı «Menkul Sermaye1 İratlarında» şekline getirilmiş, 1 numaralı bentteki «temettü» teri
mi yerine, T.: Ticaret Kanununda yer alan ifadeye uygun olarak, «kâr payı» deyimi konulmuştur. 

2. Maddenin 2 numaralı 'bendinde yer alan, tasarruf mevduatı karşılığında bir takvim yılında alınan fa
izlerin 500 lirasının Gdlir Vergisi dışında 'bırakılması ile ilgili hüküm kaldırılmıştır. Bu istisna, bir yandan 
tasarruf mevduatının sırf vergiden kaçırmak için parçalanmasına yol açmış; aslında küçük tasarruf mevduatı 
sahipleri için düşünülen 'bir teşvik tedbiri, büyük tasarruf mevduatı sahiplerinin bir aleti haline gelmiş; öte 
yandan, bugünkü ekonomik şartlar içinde, mükellefler yönünden önemini yitirdiği gibi, tasarruf mevduatının 
çeşitli bankalara yapılması ve" banka şubelerinin irrasyonel Ibir tarzda çoğalmasına yol açmıştır. İstisnanın 
kaldırılması ve mevduat -faizlerinin vergi tevkifatına tabi tutulması, mükellefler yönünden ıbir vergi ağırlaş
tırılması olmayacağı gibi, toplu olarak dikkate alındığında, Hazine için önemli bir gelir kaynağı teşkil ede
cektir. Bu nedenle söz konusu kaynağın, vergi kapsamına alınması uygun görülmüştür. Ancak tasarruf mev
duatı faizlerine uygulanan 500 liralık istisnanın kaldırılmasına mukabil, yapılan yeni düzenleme ile dövize 
çevrilebilen mevduat ve döviz tevdiat hesaplarına ödenecek ifaizler vergiden müstesna tutulmuş, böylece 
Türkiye'de bulunan bankalarda döviz yatırılarak açtırılacak hesapların teşviki yoluyla Türkiye'ye döviz akı
mının hızlandırılması amacı •güdülmüştür. 

Madde 16. — Ücretlerde istisnaları düzenleyen 23 ncü maddede yapılan değişiklikler, aşağıdaki noktalar
da toplanmaktadır. 

L Maddenin, sakatlarda ücret istisnası ile ilgili 1 No. lu bendi 31 nci maddede yeniden düzenlendiğinden 
bu maddeden çıkarılmıştır. 

Boşalan bu bente yeni getirilen hükümle, köylerde ve son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 000'i 
aşmayan yerlerde faaliyet gösteren ve münhasıran el dokuması halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan 
işçilerin ücretleri vergiden istisna edilmiş, böylece ihracat imkânı çok geniş olan geleneksel Türk halıcılığı ve 
kilimciliğinde maliyetlerin düşürülmesi ve bu yolla ihracatın artırılması amaçlanmıştır. Ayrıca; köylerde ve 
nüfusu az olan yerlerde kurulacak bu tür işletmelerin teşviki yeni iş alanları açarak köyden şehirlere olan 
göçü azaltacak ve düzensiz şehirleşmeyi de bir ölçüde önleyecektir. 

2v 2 numaralı bentte yapılan değişiklikle, yalnız küçük çiftçi muaflığından yararlanan veya götürü gi
der usulüne göre Gelir Vergisine talbi olan çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin ücretleri Gelir 
Vergisinden istisna edilmiştir.: Halen ayırım gözetilmeksizin çiftçi sayılan herkesin yanında çalışan işçilerin 
ücretleri vergiden müstesna tutulmaktadır. Yapılan bu değişiklikle, gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ya
nında çalışan işçiler istisna kapsamı dışında bırakılarak, işçi ücretleri yolu ile gerçek giderlerin şişirilmesi
nin önlenmesi amaçlanmıştır. 

3. 5 numaralı bentte yapılan değişiklikle, bugünkü uygulamaya paralel olarak genel bütçeden aylık alan 
kamu görevlilerinin bu aylıkları kapsam dışı bırakılarak, istisna sadece köy bütçesinden yapılan ödemeleri 
kavramak üzere daraltılmıştır. 

4.) 8 numaralı bentte yapılan değişiklikle, işyerinde' veya işyerinin müştemilâtında bedava ayın olarak 
verilen yemekle hizmet erbabına sağlanan menfaatlerin vergiden istisna edilmesi sağlanmış, özellikle sız
lanmalara neden olan «müştemilatı» kelimesi eklenerek işyerinin müştemilâtında ayın olarak yemek verilmek 
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suretiyle sağlanan menfaatler de istisna kapsamına alınmıştır. Yeni getirilen parentez içi hükümle, yemek ye
nilmesi amacıyla da olsa nakten yapılan ödemelerle, herhangi bir suretle erzak olarak verilen yiyecek mad
deleri ile sağlanan menfaatler vergi Ikapsamına alınarak, bu yolla ücretin bir kısmının vergi dışı bırakılması 
önlenmiştir. 

5. 11 numaralı bendin parantez içi hükmüne' yapılan değişiklikle, «muhtelif emekli sandıklarınca öde
nen aylık ödemeleri, toplamı dikkate alınır.» cümlesi ilave edilerek, birden fazla sandıktan emekli, dul ve 
yetim aylığı alınması halinde bunların toplamı üzerinden yalnız bir kez istisna uygulanması ve istisna dışın
da kalan kısmın vergiye talbi tutulması sağlanmıştır. 

6.J 12 numaralı bentte yapılan değişiklikle, 2089 sayıl Çırak, Kalfa, Ustalık Kanunu hükümlerine tabi çı
rakların asgari ücreti aşmayan ücretlerinin vergiden müstesna tutulması sağlanmıştır. Bugün için çırakların 
ücretlerinin vergiden istisnası iki biçimde düzenlenmişti. Bunlardan ilki 12 numaralı bentte yazılı ve çıraklık 
istisnası denilebilecek olan, götürü usule talbi ticaret ve serbest meslek erbabının yanında iş ve sanat öğrenmek 
maksadıyla çalışan 18 yaşını aşmamış hizmet erbabının ücretlerine' ilişkindir. İkincisi de, 2089 sayılı Kanu
na talbi olan çırakların ücretlerine, bu kanunun 13 ncü maddesiyle getirilen ve daha geniş kapsamlı olan 
istisna hükmüdür. Bu istisna hükümlerinin uygulanması çeşitli sorunlar doğurmuş ve çırakların ücretleri hem 
2089 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine paralel olarak hem de" muvazaayı önleyecek biçimde 12 numaralı 
bentte yeniden düzenlenrniştir. 

7..; 13 numaralı bentte yer alan, götürü usulde vergiye tabi bulunan hizmet erbabından 60 yaşını doldur
muş bulunanlar için getirilen istisna hükmü, daha önce götürü usule talbi olan ticaret ve serbest meslek er
babından 60 yaşmı doldurmuş bulunanlar için yapılan düzenlemeye paralel olarak ve bunların sosyal güven
liğe kavuşmuş olmaları nedeniyle kaldırılmıştır. 

Madde 17. — ©u madde ile, Gelir Vergisi Kanununun gider karşılıklarında istisnaları düzenleyen 24 riicü 
maddesinin 1 ve 2 numaralı bentleri '6245 sayılı Harcırah Kanununa atıf yapılarak yeniden düzenlenmiştir. 
Yapılan düzenlemeyle 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre devlet memurlarına yapılan ödemelerle Harcırah 
Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından 2 numaralı 'bentte sayılan kimseler eödenen gerçek yol 
giderleri ve bu İklimsellere yemek ve yatmak giderlerine ikarşıılık olaralk verilen gündeliklerin aynı aylık seviye
sindeki Devlet memurlarına, Devletçe verilen gündeliğe tekabül eden kısmı vergi' dışı bırakılmıştır. 'Mezkûr 
kimselerin aylığı Devlet memurlarına ödenen en yüksek aylığı aştığı takdirde mukayesede en yüksek aylığı aılan 
Devlet memuruna yapılan ödeme esas alınacaktır. 

Diğer taraftan fiil yemek ve yatmak giderlerinim, yani otel, lokanta v.b. yerlerde yapılan harcamaların 
doğrudan veya gider karşılığına müstehak kimseler vasıtasıyla müessese tarafından yüklenlilmesi ve 'ödenmesi 
hajlindie bu ödemelerde yapılacak mukayesede gündeli ğin bir cüzü veya başkaca bir ödeme yapılmamışsa gün» 
delik olarak nazara alınacaktır. 

Aynı maddenin 3 numaralı bendinde vapılan değişiklikle de bilirkişilere yapılan ödemelerin vergiden 
müstesna; tutulması yolundaki ayrıcalık kaldırılmıştır. 

Aynı maddemin 4 numaralı bendi mevcut uygulamaya paralel bir şekilde yenliden düzenlenerek Devlet 
memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uya rınoa ödenen yakacak yardımı ile memur işçi ve (Bağ -
Kur emeklilerine avans olarak ödenen yakacak yardım larının vergiden müstesna olduğu tadadi bir şekilde açık
lanmıştır. -

Aynı maddenin 5 numaralı bendinde yer alan «Özel kanunlarla kurulan komisyonların memur olmayan 
üyelerine bu görevleri dolayısıyla yapılan ödemeler»e Pişkin istisna hükmü kaldırılarak, memur olan ve olma
yan komisyon üyelerinin vergMöndirilmeîerindeki fark lılığa son verilmiş ve bu konudaki oiddi sızlanmalar ön
lenmiştir. Yeni 'getirilen 5 numaralı bentle 'de «sayım ve seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre 
verilen zaruri gider karşılıkları» vergiden istisna edile rek ve sayım 'Seçim işlerinde ıgörevlendlirüıllen ve :bir kamu 
hizmeti ifa eden kimselere bu görevleri dolayısıyla yapacakları masraflara karşılık verilen gider kadılıkları, 
veriliş amacına uygun olarak vergi dışı bırakılmıştır. 

Madde 1'8. — Gelir Vergisi Kanununun .tazminat ve yardımlarda istisnalara ilişkin 25 nci maddesine esas 
itibariyle dokunulmamış, ancak Kamunun kabul edildiği 1960 yılında mevcut olmayıp daha sonra tesis edilen 
«Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumları» mm ödedikleri tazminat ve yardımların maddenin 3: numaralı 
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benıdinıkı parantez içi hükmünde yer alan mukayeseye konu olmamasını ve bu ödemelerin vergi kapsamı dı
şında 'bırakılmasını teminen mezkûr parantez liçl hüküm (Kamu idare ve müesseseleri ile Kanunla kurulan 
sosyali güvenlik kurumları dışında kalan...» şeklinde değiştirilmiş; bu mey anıda artık yürürlükte olmaması ne
deniyle «3659 sayılı Kanuna ttalbl müesseseler» deyıimiı de bent metninden çıkarılmıştır. Aynı bende getirileni 
son 'bîr hüküm ile de bent hükmünde anılan mukayesede gerek muhtelif emekli sandıklarından, gerek aynı emek
li sandığından muhtelif zamanlarda alınan tazminat ve ikramiyelerin topluca dikkate alınacağı hususu açıklığa 
kavuşturularak uygulamada ortaya çıkan bazı sorunla rın çözümü sağlanmıştır. 

Madde 19. — 29 ncu maddenin 2, 3 ve 4 sayılı bentle rinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır : 
L Yürüdükteki maddenin 2 numaraıh bendinde yer lalan istisna hükmü genişletilmek suretiyle, Türk Hava 

Kurumu ile Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseseler de uçuş maksadıyla görevlendirilenlere uçuş 
hizmetleri dolayısıyla veya bu müesseseler tarafındaTi denizaltına dalış yapan dalgıçlara dalış hizmetleri dola
yısıyla verilen gündelikle ve zamlar da istisna kapsamına 'alınmıştır. 

2. Yürürlükteki maddemin 3 numaralı 'bendime göre profesyonel sporculara verilen ikramiye ve mükâ-
faiüar da vergi dişi kaldığından istisna yalnızca amatör spor yarışmalarına katılanlara verilen ödül ve ikrami
yeleri kapsayacak sekide daraltılmıştır. Ayrıca «[Transfer ücreti» vesa'ir adlarla yapılan ödemelerin bu istisna 
dışında kaldığını 'ifade ©den parantez içi hükmü kaldırıl mıştıır. Zira, yürürlükteki 61 nci maddenin 4 sayılı 
bendi gereğince, sporculara transfer ücreti ve benzeri adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaa|tfer üc
ret sayılarak vergiye tabi tutulmaktadır, 

'3'. Maddenin 4 sayılı ibendindie yapılan değişiklik le, istisna hükmü, «spor yarışmalarını yöneten hâkem
lere ödenen ücretlerdi kapsayacak şekle getirilmiştir. Zira yürürlükteki 4 numaralı bentte maç hakemleri deyi
mi kullanıldığımdan ve «ımaç» deyimi de atletizm ve yüz me yarışmalarını kapsamadığından bu yarışmaları yö
neten hâkemlere verilen ücretlerin istisnadan yararlan ması ihtilaf yaratmaktadır .Yapılan değişiklikle, bent ifa-» 
destinden de anlaşılacağı üzere, her türlü spor yarışması nı yöneten hakemlerin bu iş karşılığında aldıkları üc--
retler vergi dışı bırakılmaktadır. 

öte yandan, «Spor kulüplerinün kendi mensuplarına gider karşılığı olmak üzere yaptıkları ödemeler» de
yimi, uygulamada görülen çeşitli suiistimalleri, aksaklık ları önlemek üzere, bent metninden çıkarılmıştır. 

Madde 20, — Bu mıadde ile Gelir Vergisi Kanunumun yedinci bölümünün başlığı İndirimler olanak değiş
tirilmekte ve daha önce eo az geçim mdlirimi ile özel indirimin düzenlendiği 31 nci maddede aşağıdaki de
ğişiklikler yapılmaktadır. 

a) Halen mevcut olan en az geçim indiriminin adi' genel indirim olarak değiştirilmiştir. Bilindiği glibi en1 az 
geçiim indirimi hadleri, hiçbir ülkede normal geçim için gerekli miktarı karşılanıa iddiasında değildir. Başka bir 
deyişle bir indirim fizyolojik ve kültürel ihtiyaçları kar şılamafctan çok sosyal ve psikolojik etkisi dolayısıyla 
vergi kanunlarında; varlığını sürdürmüştür. Bu nedenle ve medeni durumuna uygun olarak bütün mükelleflere 
uygulandığı da gözönüne alınarak en az geçim indirimi nin adı genel indirim olarak değiştirilmiştir. 

öte yandan para değerindeki 'önemli değişiklikler ne deriiyle sosyal ve psikolojik etkisini kaybeden indirim 
miktarları makul ve amacına uygun bir seviyeye yüksel tilirniştir. Yapılan düzenleme ile evli beş çocuklu ıbir mü-
kenefin yıllık gelirinin 21 600 lirası vergi dışı bırakılmaktadır. 

b) Diğer taraftan hemen her vergi sisteminde ücretliler, gerek tevkif at yoluyla peşin ödemede bulun
maları, gerek vergiden kaçınma ve vergiyi yansıtma imkânlarının bulunmaması, gerekse diğer gelir grup
larının matrahtaın indirebildiği bazı /giderler üzerinden de vergi ödemeleri nedeniyle en ağır biçıimdie vergilen
dirilen gelir grubunu teşkil ederler. Teoride bu adaletsizliğin bir ölçüde giderilebilmesi için ayırma nazari
yesi geliştirilerek hu grup mükelleflerin ayrı vergi tarifesi, ek indlirimler v.b. yoluyla Ikoırunması sapanmaya 
çalışılmıştır. Bu ayrıcalıklardan birisi de ücretUDerini işleriyle ilgili olarak yaptıkDarı bazı giderlere karşılık 
olmak üzere götürü bir meblağın özel indirim adı altında vergi matı ahlarından düşülmesi dir. Vergi sistemi
mizde zaten mevcut olan, ancak die'kot sistemine göre uygulanan bu indirim mıatrahdan indirim esasına gö
re yeniden düzenlenerek daha önce yıllık 1 800 lira olan miktarı para değerindeki değişiklikler ve buna pa
ralel olarak fiyatlarda meydana gelen artışlar da gözönüne acınarak 54 000 liraya yükseltilmiştir. Böylelikle 
genel indirim de gözönüne iahndığında ücretlerde mevcut asgari ücreti aşan bir miktarın vergi dışı kalması 
sağlanmıştır. 
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Ayrıca, eşin de gerçek ücreti nedeniyle 'gelir vergisi mükellefi olman hainde çalışan eşe özel tadiriım ola
rak, aile reisi için öngörülen özel indirim hadlerinin yansı olan günde 75, ayda, 2 250 ve yılda 27 000 fflira özel 
indirim uygulanacaktır. 

c) Yapılan değişiklikle daha önce 23 ncü maddede yer alan sakatlık İndirimi 'bu maddeye eklenmiştir. 
Mevcut düzenlemede sakatlık türlerinin ve derecelerinin tespiti objektif esaslara 'bağlanmadığı, ayrıca sakat
lık ya da malullüğün herhangi <bir resmi tabip raporu ile tevsiki yeterli sayıldığı için, ıbu bent dle ilgili uygula
malarda ciddi aksaklıklar ve kötüye kullanmalar ortaya çıkmıştı. Esasen bu maddede yer alan sakatuklann 
hemen tümü, dış görünüşle 'ilgili yapısal bozukluklardır. Bu maddede yapılan yeni düzenleme ile getirilen sis
temde ise iç ve dış sakatlıklar bir arada ele alınmış ve sakatlıklar, dereceleri itibariyle ilki grup içinde toplana
rak, herbir derecenin hangi nevi sakatlıkları içine ala cağı hususunun bir yönetmelikle tespit edilmesi öngöril» 
müştür. Böylece, sakatlığın tespiti konusu, tereddütleri ve kötüye kutlanmaları önleyecek şekilde, objektif 
esaslara bağlanmış olmaktadır. 

Yemi düzenlemeye göre hizmet erbabından çalışma gücünün % 70'inden fazlasını kaybetmiş bulunanlar 
birinci derecede, çalışma gücünün % 50'sinden fazlasını kaybetmiş bulunanlar İkinci derecede sakat sayılarak, 
birinci derecede sakatlar aile reisi için öngörülen özel indirimin % 15Q'si, ikinci derecede sakatlar ise % 50'st 
nispetinde olmak üzere üçüncü bir indirim şekli olan sakatlık 'indiriminden f aydalanacaMardır.ı 

Ayrıca sakatlık derecelerinin tespiti ve uygulanmasına ilişkin esas ve usullerin saptanması konusunda ha
zırlanacak yönetmelik için Maliye Bakanlığına yetki ve nilmistir. 

Madde 21. — Gelir Vergisi Kanununun «Medeni Hal Esası»na ilişkin 32 nci maddesi hükmü aşağıdaki 
gerekçelerle değiştirilmiştir. 

1. Maddenin birinci, İkinci ve üçüncü fıkraları hükümleri aynen muhafaza edilmekle beraber, 'birindi fık
rada olan sindirimler» deyimi, indirim uygulamasına esas olacak medeni hal esası yalnız genel İndirim uçta 
sözkonusu olması nedeniyle, «igenel indirim» üçüncü fık rada yer alan «En az geçim indirimi:» deyimi1 31 nci 
maddede yapılan değişikliğe paralel olarak «Genel indi ıimin» deyimi olarak değiştirilmiştir. 

2. Bu maddemin dördüncü fıkrasında yer alan «iki si de mükellef olan boşanmış eşlerden herbiri hakkında 
yukarıdaki esaslar nafakasını sağladıkları çocuk sayısına göre uygulanır.» Hükmü, 33 ncü maddenin 'birinci fık
rasında düzenlenmesıi nedeniyle, madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 22. — Gelir Vergisi Kanununun 31 nci madde sinde yer alan «Ana ve bahasını kaybetmiş torunlardan 
mükellefle birlikte oturan ve gelir vergisine tabi geliri bulunmayanlar» in özel indirimin1 hesabında çocuk ola
rak nazara alınacağına ilişkin hüküm, bu düzenlemenin tabii olarak yer alîması gereken ve çocuk ıtabMnin 
açıklandığı 33 ncü madde hükmü içine dahil edilmiş tıir. 

Madde 23. — Yürürlükteki 34 ncü maddenin birin ci fıkrasının Sonunda yer alan «'beyan edilen 'gelirin üc
retten ibaret olması halinde, indirim hadlerine özel in dirim miktarı uygulanır.» hükmü, pek açık olmayan ifa
de tarzı ve esasen bir tekrar niteliğinde olması nedeniyle yanlış 'anlamalara sebebiyet vermemesi için madde met
ninden çıkarılmıştır. 

Öte yandan, maddenin üçüncü fıkrasında yapılan de ğişiklikl'e fıkraya özen indirimin' yanı sıra, 31 nci mad
dede yapılan değişikliğe paralel olarak, «sakatlık lindiri mi» deyimi eklenmiştir. 

Madde 24. — Gelir Vergisi Kanununun Birindi Ki sim Sekizinci 'Bölümünün '(Yatırım îndirimıiniiin) ek 
2 nci maddesi aşağıdaki gerekçelerle değiştirilmiştir. 

h Maddenin başlığı, yürürlükteki metinde «Yatırım İndiriminim: 'Şümulü» deyimi, 'iken madde içeriğine uy
gun olarak, «Yatırım İndiriminin Şartları» şeklinde değiştirilmiştir. 

2, Maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yer alan mevcut hükümler aynen korunmuş ve 3 numaralı 'bent 
kapsamına enerji tasarrufu sağlamaya yönelik yatırımlarda alınarak, ülkemizde son yıllarda önemli bir dar
boğaz teşkil eden enerji konusunda, tasarruf sağlanılma sı 'amacıyla yapılacak yatırımların bu bölümde yer alan 
hükümlere göre, vergi yoluyla teşviki öngörülmüştür. 

Ayrıca bu bentte yer alan; «bina, makine, teçhiaöat, taşıma vasıtaliarı ve benzeri yeni aktif değerlerin te
dariki ve kuruluşu l e ilgili olmalıdır. Arazi tedariki ve yedek parça temin'i ile ilgili yatırımlar bu fıkra şümu
lüne girmez hükmü, yatırım indiriminin konusu ile 'ilgili olduğundan ek 3 ncü maddeye dahi edilerek ıbu bent 
metninden çıkarılmıştır. 
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3« Maddenin 4 numaralı bendinde yer allan yatırım indiriminden yararlanacak yatırımlarda en ıaz yatırım 
miktarlarınla ilişkim olup bu gün içim anlamını yitirerek ekonomik kapasitede ölsün olmasın her yaıtırımi! ya
tırım indiriminden yararlandırır bir (görünüme bürünen 250 000 liralık had 20 000 0000 liraya 125 000 liralık 
'had 10 000 000 liraya, 50 000, liralık had de 4 000, 000 liraya 'yükseltilmiştir. Böylece, yatırım imdMraılimim ger
çekten ranltabl yatırımlar için 'bir teşvik aracı olması sağlanmak 'istenilmiştir. 

4. 'Maddenin 5 numaralı bendinde düzenlenen ya tıri'mlarım yatırım indiriminden yararlanmaları için ge-
rekli şartlarım mevcudiyetinin tasdiki mevcut hükme göre Devlet Planlama Teşkilatının] görüşü esas alınarak 
Maliye İBakantığınca yapılmakta iken yapılan değişiklik le bu yetkli Teşvik ve Uygulama Dairesıine verlemekıte-
dir. 'Bugüne kadarki uygulamada Teşvik ve Uygulama Dairesinin bağlı bulunduğu kamu idarderinin sürekli 
değişmesi nedeniyle, mıadde metnine anılan kuruluşun bağlı olduğu teşkilat yerine, doğrudan bu dairenin adı* 
mim yazılması uygum görülmüştür .Ayrıca, bu yetkinini Teşvik ve Uygulama Dairesinin olumlu görüşü ile, Ma
liye Bakanlığınca kullanılması iki ibirim arasımda çeşitli sorumlara ve uygulama güçlüklerime sebep oldüğumdamı 
yatırım indirimli ile ilgili yetki ve sorumluluğum tamamı nın anılan daireye 'bırakılmasıyla sözü edilen: sorumları 
ortadan kaldırma ve uygulamayı tek eldem yömlendirebil me imkânı sağllanmalktadur. Yapılan diğer bir düzenle
me l e de yatırım indirimimden yararlamalbilmek içim yatırıma başlamadan müracaat mecburiyeti getirilerek ya
pılmış yatırımlarım yatırım yapmaya teşviki öngören! bu indirimden yararlanmaları imkânı kaldırılmalkıtaıdiır̂  

5. Maddeye eklemen 6 numaralı bent ile Teşvik ve Uygulama Dairesine, zorunlu nedenlerle meydana ge
debilecek gecikmeler hallimde yatırım süresini uzatma yetkisi verilmektedir.: 

Madde 25. — Sekizinci Bölümde yer alam yatırım indirimine ilişkin ek 3 ncü maddede yapılan değişiklik
le; yatırım indiriminin 'bugünkü uygulama biçimi olan, öz sermayeden karşılanma şartı yerine, harcama esası 
getirilmiştir. Böylece, yatırımlarım öz sermayeden karşılanmayan kısmında, 'Bu indirimden yararlandırılması 
sağlanarak, uygulamada bir çok ihtilafa neden olan ve yaitırım indirimi müessesesinin en çok tenkit edilen 
bir yönü de çözüme kavuşturulmuştur. 

Ayrıca, daha önce Ek 2 mci maddede düzenlenmiş olan yatırım indirimine mevzu ola'bilecek yatırımlarla 
sözkonusu yatırım mallarınım yeni olması keyfiyetinden de anlaşılacağı hususu bu madde kapsamı içine alın
mıştır. (Bu meyanda yurt dişında kullanılmış olma hallinde o yatırım malımın yeni sayılmayacağı hükme bağ
lanarak hurda ve eski teknolojiye dayalı yatırımların teşviki önlenmiştir. Ancak Teşvik ve Uygulama Daire
si taraf undan, gerek maliyet bedelimin düşük olmasi, gerekse İstihdam açısından elverişli olması nedeniyle ıbellii 
projeler içim ithalime izim verilecek olam yurt dışımda kullanılmış bazı yatırım mıaiları da yatırım indirimi uy
gulaması yönünden yemi hükmünde kalbul edilecektir. 

Bu maddede yapılan, ve yukarıda açıklanan değişikliklere ek olarak, yatırım indirimi nipbeti genel olarak 
% 30'dam |% 40'a çıkarılmakta, zirai veya ziıraate dayalı yatırımlarla Kalkınma planı ile yıllık programlarda 
özel önem taşıdığı 'belirtilen faktörler veya genice yöre olarak belirtilen yörelerde yapılan yatırımlarda ise 
%, 60 olmaktadır. Böylece yatırım indirimli oranları yükseltilerek kalkınma planı hedeflerine uygun yatırımlarım 
hızlandırılması amacı güdülmektedir. 

Madde 26. — Sekizinci bölümde yer alan yatırım indirimime ilişkin ek 4 ncü malddede yapılan değişiklik
le, maddenin birinci fıkrasında yer alan hüküm muhafaza edilmiş; ikinci! fıkrada ise, yatırım indirimime ilişkim 
diğer değişiklere paralel olarak, yatırım indirimi tutarınım; bugün uygulanmakta olan öz sermayedem karşı
lanan miktarım yatırım indirimi nispeti uygulanmak suretiyle bulunması yerine, indirimden yaralanabilecek 
aktif değerlerin toplamına yatırım indirimli belgesindb yazılı olan nispetim uygulanıması suretiyle bulunması hük
mü getirilmiştir. 

Maddenin, sonuna eklenen fıkra ile, geçmiş yıllardan devreden yatırım indirimi tutarlarımın öncelikle, vergiye 
tabi gelirden indirilmesi esası getirilerek, 'bugün çeşitli sorunlara medem olam ve ileride de sorumlar yaratabile
cek bir komünüm çözümü öngörülmüştür. 

Madde '27. — Ticari kazancım tespitinde indirilecek giderlerim neler olduğumu düzenleyen maddenim 5 ndi 
ıbemdi değiştirilerek işletmeye dahil olam ve yalnızca işte kullanılan taşıtlarım amortismanları ile giderlerinin 
tamamınım ticari kazancım tespitinde gider olarak indirileceği, işletmeye dahil olam Taşıtlarım mükellefim ken
disimin veya ailesimim ihtiyaçları içinde kullanılması halinde ise amortismanlarınım ve giderlerimin ancak '% 20' 
simim indirilebileceği şeklimde düzenlenerek uygulamada rastlanan sorunlarım çözümü sağlanmıştır. Yapılan, dü-
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zenlemeye göre (işletmeye dahil olmayan taşıtların kulanı m tarzı ne olursa olsun giderlerinin matrahtan indir!-
mesi mümkün bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Vergi Usul Kanununa giöre ayrılan amortismanların gider yazılmasına olanak veren mad* 
denin 7 nci bendi parantez; içi hükmü ikaldırılmıştür. Zi ra, bu 'hüküm esas (itibariyle Vergi Usul1 Kanununu ilgi
lendirmektedir ve anılan kanunda yer alacaktır. 

Madde 28. — Gelir VergisiKanununun 42 nci mad dıesinde yer alan «birden fazla takvim yılına sirayet 
eden inşaat ve onarma işleri»nin vergilendirilme usulü aşağıdaki gerekçelerle değiştiri'lmiştiir. 

1. 'Mevcut madde metninde, şendere sari inşaat ve onarma işlerinde kâr ve zarar, işin bittiği yılın ka
zancı olarak veya işin devam ettiği yıllara dağıtılarak1 vergiye tabi tutulmaktaydı. 'Anoalk, mükelleflerin iıkinci 
usulü yani ikâr ve zararın işin devam 'ettiği yılara, bu işe ait olarak yapılan işçilik ve malzeme sarf iyatı tutarı nispe
tinde dağıtılması gerek: mükellefler ve gerekse vergi ida resi açısından çeşidi sakınca ve zorluklara neden ölimalk-
taydı.;' 

2. İnşaat ve onarma işlerinin genellikle uzun sürelere inhisar etmesi nedeniyle, gelirlin yıllara dağıtılma
sı vergiden kaçınmaya neden olmakta ve bu grup ımükel leflerin optimal vergilendirilmesini önlemekteydi. 

3. Diğer taraftan, 1Ö3 ncü maddede yapılan değişlik îıJkıle gelir dilimleri genişletildiğinden, bu grup mükellef
lerin gelirlerini yıllara dağıtmaları halimde artık mükellef terin ödeyecekleri, vergide müfcerakkiyetten doğan önem
li bir fark ta kalmamaktadır. Bu nedenlerle senelere si rayet ©den inşaat ve onarma işlerinde kazanç ve ıiradın 
işin bittiği yılın geliri sayılarak ve tek bir usulle ver gilendirilmesi esası getirilmiş ve yukarıda belirtilen sa
kıncaların' önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 29. — Gelir Vergisi Kanununun «inşaat ve Onarma işlerinde İşin Bitimbıne -ilişkin 44 ncü madde
si aşağıdaki gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin bu yeni şekline göre, geçici ve kati kabul usulüne tabi olan hallerde işin bitimi, geçidi kabulün 
yapıldığını gösteren tutanağın tasdik tarihine göre tespit edilecektir. 'Böylece, yürürlükteki maddede yer alan 
«muvakkat kabulün yapıldığı yıl» deyimine açıklık getirilmiş olmaktadır. 

Geçioi ve kesin kabul usulüne tabi olmayan hallerde ise işin bitimi, «işin fiilen tamamlandığı yıl» olarak 
tanımlanmakla yetişilmemiş, 'bunun yanıısıra, konuya açı klik vermek ve (ihtilâfları önlemek 'amacıyla, «işin fiilen 
tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarih» unsuru maddeye eklenmiştir. 

Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olsun olmasını, biten işlerle iigıili olarak sonraki yıllarda yapılan 'gider
ler ve elde edilen hâsılat, bu giderlerin yapıldığa veya' hâsılatının elde edildiği yılların kâr ve zararının hesap-
'lanmasıruda, nazara alınacaktır. Kâr ve zararın önceki yıl lara dağıtknası ©sası kaldırılmakta olduğu liçin, işjin bi
timimden sonra yapılan giderlerle elde ©dilen hâsılatın da, ilgili oldukları yılın giderleri ya da hâsılatı 'arasına 
alınması, vergileme tekniğimin bir zorunluluğudur. Bu hüküm, inşaat kâr ve zararlarımın tespiti usulüne açıklhk 
ve basitlik getirmektedir. 

Madde 30. — 45 nci maddede yapılan değişiklik, 7 nci maddenin 1 sayılı bendinde yer alan parantez 
içi hükmün kaldırılması ile ilgilidir. «İhracat muaflığı» diye tanımlanan bu istisnanın Gelir Vergisi Kanunu 
metninden çıkarılması sonucunda, satış söz konusu olmadığından bu gibi kazançların dar mükellefiyete talbi 
olanların yaptıkları ulaştırma işlerinden elde ettikleri kazançlar gibi, bazı emsaller uygulanmak suretiyle tes
piti gereği doğmaktadır. Bu tespit usulü, Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 18, 19 ve yeni getirilen mükerrer 
19 ncu maddelerinde açıklanmakta olup, bu maddede yapılan düzenleme ile Türkiye'de satın alınan ya da 
imaly 'istihsal veya istihraç edilen malların Türkiye'de satılmaksızm ihracından doğan kazançların tespitinde 
söz konusu Kurumlar Vergisi hükümlerinin uygulanması öngörülmektedir. 

ıMadde 31. — Gelir Vergisi Kanununun «Götürü Usulde Ticari Kazancın Tespiti» ne ilişkin 46 nci mad
desinin ikinci fıkrası değiştirilerek; safi kazanoa ilişkin 8 000 liralık had günümüz ekonomik şartlarına uygun 
halle getirilerek 120 000 liraya yükseltilmiş ve götürü usule tabi Itioaret erbabı için, beş derece üzerinden safi 
kazanca ait hadler tespit edilmiştir. 

Götürü tioaret erbabı için her derece itibariyle getirilen asgari safi kazanç miktarları ile, uygulamada tak
dir komisyonlarınca, her il ve ilçe için tespit edilecek olan 'götürü matrahların farklılaştırılması ve bu konu
daki sızlanmaların büyük ölçüde önlenmesi sağlanmış olacaktır. 
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Ayrıca, köylerde faaliyette bulunup da, 9 nıcu maddede yapılan yeni düzenleme ile götürü olarak vergiye 
tabi tutulacak olanlara, bu maddede tespit edilen safi kazançların l/3*ünün uygulanması öngörülerek, matra
hım şehir (merkezlerinde faaiiyöt gösterenlere oramla gerçek duruma paralel olarak köylerdeki mükellefler lehine 
düşük tututoası sağlanmıştır. 

Madde 32. — Gelir Vergisi Kanununda ticari kazançlarda «Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şart
lattı» m düzenleyen 47 nci maddesi aşağıdaki gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin yeni düzenlemesinde mevcut 1 numaralı bent hükmü aynen muhafaza edilmiş, eski 2 numaralı 
benlt hükmü de Emlak Vergisi Kanununa paralel biçimde yeniden yazılmıştır. Bilindiği üzere, 1319 ve 1610 
sayılı kanunlar, emlak vergilerinde «gayri safi irat» kıstasım kaldırmış ve beyan esasına dayanan «vergi değeri» 
prensibini kabul etmiştir. Bu nedenle, 47 nci maddede yer allan «yıllık gayri safi iratların toplamı» deyimi ye
nine «Emlak Vergisi Kanununa göre bulunacak vergi değerleri toplamı» deyimi ve bu vergi değerleri topla
mının 120 000 lirayı aşmaması hallinde götürülük şartının devam etmesi esası getirilmektedir. 

Vergi değerinin bulunmaması hainde, götürülük sınırının hangi ölçüye göre tayin edileceğini belirtmek 
amacı i e işyerinin yılık kulasının 9 600 lirayı aşmaması şartı getirilmiştir. 

120 000 liralık haddıin hesabında, Emlak Vergisi Kanununa göre beyan edilen vergi esas alınacaktır. An
cak, vergi değerinin sonradan vergi dairesince takdiri hallinde, kesinleşen değer, kesinleşme tarihini izleyen 
takvim yılı başımdan itibaren gözönünde tutulacaktır, ©öylelikle anlaşmazlık halinde hangi değerin esas alına
cağı bir prensibe bağlanmış olmaktadır. 

Yürürlükteki maddede 3 numara ile yer alan bent aynen muhafaza edilmiş maddenin son fıkrası ise em
lak vergilerinde yapılan sistem değişikliğiinin gereği olarak anlamını yitirdiğimden kaldırılmıştır. 

Miald'de 33. — Gelir Vergisi Kanununum ticari kazançlarda «götürü usule tabi olmanın özel şartlarını» 
düzenleyen 48 nci maddesinlin 1 ila 8 numaralı bentlerinde yazılı, yıllık alış ve satış tutarları ile hâsılat had
leri ekonomik gelişmelere paralel olarak 10 kat artırılmış, 9 numaralı bendi, 51 nci maddede yapılan yeni 
düzenlemeye paralel olarak kaldırılmış Ve 10 numaralı bendi değiştirilmiştir. 

10 numaralı bentte yapılan yeni düzenleme ile, uygulamada karışıklığa yol açan «beşten fazla araba» de
yimi yerine, «beşten fazla hayvan arabası» ifadesi kullanılmış, diğer bentlerde yapılan değişikliğe paralel ola
rak 15 000 liralık hâsılat haddi de 150 000 liraya yükseMmiştir, 

Madde 34. — Gelir Vergisi Kanununda «götürü usulün hududu» nu düzenleyen 51 nci maddenin sonu
na üç yeni bent eklenmiştir. 

9 ve 10 numara ile yeni getirilen bent hükümleriyle, bu bentlerde sayılan mükelleflerin götürü usulde ver
gilendirilmelerinin savunulması mümkün olmadığından, bunların bu usulde vergilendirilmeleri önlenmektedir. 
Nitekim gerek 9 numaralı bentte yer alan maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yer
leri, tuğla ve kiremit harmanları işletenler gerekse 10 numaralı bentte sayılan şehirlerarası yük ve yolcu taşı
macılığı yapanlar ile treyler çekici ve benzerlerinin sahip Ve işleticileri günümüz ekonomisi içinde oldukça 
önemli bir yere ve mali güce sahip hale gelmişlerdir. Götürü vergilemenin mantığı dışında kalan bu mükel
leflerin hem vergi adaleti yönünden, hem de vergi tekniği yönünden gerçek usulde vergilendirilmeleri uygun 
olacaktır. 

111 numaralı ollarak yeni getirilen bent hükmü ile, götürü usulden yararlanmaları vergi güvenliği açısından 
sakıncalı bulunarak iş veya sektörler itibariyle gerçek usulde verglendirilmeleri gerekli bulunan mükellefler 
için Maliye Bakanlığına yetki verilmektedir. Böylece, götürü usulde vergilendirilmek suretiyle özelikle vergi 
kaçırma olanağı bulunan veya bu yolla başka sektörlerdeki mükelleflerin kavranılmasına olanak vermeyen 
mükelleflerin gerçek usulde teklif edilmek suretiyle her zaman denetlenebilir bir hale getirilmeleri amaçlam-
maktaidiır. 

Maıdde 35. — Yürürlükteki kanun hükümlerine göre, vergiye tabi çiftçilerin zirai kazançları götürü gider, 
işletme hesabı ve bilanço esası olmak üzere üç şekilde tespit edilmekte; yıllık hâsılat tutarı 500 000 lirayı 
aşan çifteler için bilanço esasına göre defter tutmak zorunlu bulunmaktadır. 53 ncü maddede yapılan değli-
şikttlle yıllık 'hâsılat tutarı 1 000 000 lirayı aşan çiftçilerin, kazançlarıma gerçek usulde vergilendirilmesi ön
görülmüş, yıllık hâsılatı 1 000 000 İramın altımda kalan çiftçilerin ise götürü gider esasından yararlanmaları 
sağlanmıştır. Ayrıca bilanço esasıma göre defter tutma zorunluluğu da kaldırılarak yıllık hâsılat tutarı ne 
olursa olsun bilanço usulüne göre defter tutma çiftçilerin ihtiyarına bırakılmıştır. 
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Madde 36. — 54 ncü madde de yapılan değişikler başlıca üç noktada toplanmaktadır. Bunlardan ilkiyle 
zirai ürünlerin satış hâsılatına hangi yıla ait götürü gider emsalinin uygulanacağı açıklığa kavuşturularak, 
madde metnine, «'Hâsılatın elde edildiği yıl geçerli olmak üzere» deyimi eklenmiştir. Bu değişiklik, uygu
lamada götürü gider emsalinin, ürünün elde edildiği yıl için mi, yoksa hâsılatın sağlandığı yıl için mi geçerli 
olacağı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümlenjmesi amacı ile getirilmektedir. Tarım kazancının 
götürü usulde tespiiti sırasında yıl sonu 'stokları ile ilgilenümedİğinden, götürü gider emsalinin, hâsılatın elde 
edildiği yıl için geçerli olması esajsı benimsenmiş ve maddeye bu yönden açıklık getirilmesi uygun görülmüş
tür. 

Bu maddede yapılan diğer bir değişiklikle de maddenin sonunda yer alan götürü giıder emsallerinin 
% 70'ten aşağı olamayacağı yolundaki sınırlayıcı hüküm zirai kazanç ile komisyonlarını gerçek dışı ve 
çok yüksek oranlar saptamaya zorlamakta olduğundan ('kaldırılmıştır. Bu arada Vergi Usul Kanununda ya
pılan düzenleme ile bu emsallerin % 70 den fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle götürü gi
der emsallerinin gerçeklere daha yakın bir şekilde tespit edilmesi imkânı sağlanımıalk istenmiştir. 

Ayrıca bu maddenin somuna eklenen yeni bir fıkrayla, gerçek kazanç usulünden götürü güder usulüne 
geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürünlerinin satış hâsılatına götürü giderin uygulanmaması, ancak 
bir evvelki yıldan devreden ürünlerin maliyet bedelle rinin tespit edilerek, bu bedellerin ve satıldığı yıl 
yapılan gerçek giderlerin belgelendirilmek ve beyannamede gösterilmek koşuluyla, bu ürünlere isabet eden 
satış hâsılatından indirilmesi ve bu şekilde bulunacak safi kazancın matraha eklenmesi öngörülmüş, böyle
ce gerçek usulden, götürü usule geçişte devredilecek mahsullerin değerlendirilerek beyan edilmesi 've vergi
lendirilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

(Madde 37. — Dört fıkradan ibaret olan 55 nci madde, 53 ncü maddede yapılan değişikliklere paralel 
olarak, tek fıkra haline, getirilmiştir. Madde, yürürlükteki ikinci fıkra hükmünün aynıdır. 

Böylece, bilanço esasına ihtiyarilik tanındığı için anlam mu yitiren 1,3 ve 4 ncü fıkralar kaldırılmış ol
maktadır. 

Madde 38. — Yürürlükteki 5'6 ncı maddenin üçüncü fıkrasında; Ziraat makine ve âletlerinin başka çift
çilerin zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında herhangi bir zati istihlak maddesi alınması halinde, alınan, 
istihlak maddesinin emsal bedelinim hâsılat sayılacağı belirtilmiş, fakat aynı işler karşılığında istihsal vasıta
sı alındığı takdirde ne yapılacağı belirtilmemiştir. Bu nedenle anılan maddenin üçüncü fıkrası yeniden' dü
zenlenmiş ve istihsal vasıtalarının emısal bedelinin de hâsılat sayılacağı belirtilmiştir. 

Diğer taraftan mevcut kanunun sön fıkrası kaldırılmış, böylece işletme ve bilanço hesabı esasına göre 
defter tutan mükellefler için ticari kazamçlardaki esaslara paralel olarak stok 'değerlemesi esası getirilmiş ve 
gelecek yıllara devreden ürünlerin N vergilendirmede nazara alınması Sağlanmış olmaktadır. 

Madde 39. — 57 nci maddenin 6 ncı bendinin parantez içi hükmü kaldırılmış ve yeni eklenen parentez 
içli hüküm ve 11 nci bendi hükmünde yapılan değişikliklerle tarım kazancı mükelleflerinin işlerinde kul
landıkları, işletmeye dahil olan ve olmayan taşıtlara ait giderlerin hangi şartlar altında hâsılattan indirile
bileceği konusu hükme bağlanmıştır. Buna göre: 

— İşletmeye dahil ölüp, yalnızca tarım işinde kullanılan taşıtların amortismanları ile giderlerinin tama
mı gider yazılabilecek, ancak, bu taşıtların zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde amortisman 
ve giderlerinin ancak % 20 sinin hâsılattan indirilmesi mümkün olabilecektir. 

— İşletmeye dahil olmayan, taşıtlara ilişkin giderlerin hâsılattan indirilmesi ise mümkün olmayacaktır. 
Yapılan bu değişiklikle, öteden beri, farklı şekilde uygulamalar nedeniyle önemli bir sorun teşkil eden 

nakil vasıtalarının amortisman ve giderleri konusu ticari kazanca ilişkin büklümlere paraleli olmak üzere tek 
esasa bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 56 ncı maddede yapılan değişikliğe paralel olarak maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile 
muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçiler için önceki yıllardan devreden ürünle
rin Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde belirtilen ortalama maliyet bedeli esasına göre değerlendiri
lerek gider yazılacağı hususunda yeni bir hüküm getitirilmiştir. 

Madde 40. — Aynı Kanunun 59 ncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gerekçelerle kaldırılmıştır. 
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İşletme hesabı esasına göre defter tutmak, Ihiç şüphe yok ki bilanço esasına igiöre defter tutmaktan çok 
daha kolaydır. Bu nedenle, tarım faaliyetlerinin karakterine tam anlamıyla uyan işletime hesabı esasının yay
gınlaştırılması, bilanço esasının ise ihtiyari hale getirilmesi, ekonomik gerçeklere daıha uygun düşecektir. 

Tarım: Kazancı mükelleflerinin büyük çoğunluğu, götürü usul içinde kalmayı tercih etmektedirler. Oysa, 
bilindiği gibi, basit esaslara bağlanımuş 'bir gerçek usûlün yaygınlaşması, gerek mükelleflerin hesap sonuçla
rını doğru olara'k bilmeleri, gerek vergi güvenliğinin sağlanması yönlerinden olumlu ve yararlı olacaktır. 

IBunların yaraşıra, büyük çiftçilere ve bilanço esasından vazgeçmeleri mümkün olmayan: tarım kazancı 
mükelleflerine, diledikleri takdirde, kazançlarını bilanço esasına göre tespit etme olanağı da tanınmaktadır. 

Madde 41. — Gelir Vergisi IKamununda «Ücretin tarifi» ni yapan 61 nci maddesi aşağıdaki gerekçeler
le yeniden düzenlenmiştir. 

1. Maddenin birinci fıkrası hükmü aynen muhafaza, ©dilmekte ve birinci fıkradan sonra gelmek üzere 
yeni bir fılkra getirilmektedir. Yeni getirilen fıkra ile, birinci fıkrada 'genel olarak tanınu yapılan ücrete, 
uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü amacıyla isim zikretmek suretiyle açıklık getirilmektedir. Böy
lece, uygulamada özellikle kararsızlıklara ve karışıklıklara yol açan kalsa tazminatı (mali sorumluluk taz
minatları dahil), zam,, avans, a'iıdat, huzur hakkı, prim, İkramiye, güder karşılığı, ortaklık ilişkisi dışında kazan
cın belli yüzdesi olarak yapılan ödemelerle buna benzer ödemelerin ücret olarak vergilendirilmesi sağlan
mış olacaktır. 

2. Maddenin ikinci fıkrası üçüncü fılkra olarak ve fıkranın 1 numaralı bendi aynen muhafaza edilmiş 
ve 2 .numaralı bendi, evvelce yapılan hizmetler yanında, gelecekte yapılacak hizmetlere karşılık verilen pa
ra ve ayınlarlâ sağlanan menfaatlerin de ücret olaraCc vergilendi rilmies i amacıyla değiştirilerek, uylgulamalda 
hizmet erbabına, işe alrna sırasında işverence para ve ayın olara'k sağlanan ve verlgi dışı kalan menfaatlerin 
vergilenidirilmıesi imkânı 'sağlanmıştır. 

3. (Anılan maddenin üçüncü bendine, milletvekillerinin yanısıra senatörleri de kavramak üzere, Türki
ye lBüyük Millet Meclisi üyeleri ifadesi getirilmiş ve il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile.özel ka
nunlarına veya idari kararlara göre kurulan daimi ve geçici bütün komisyon üyeleri ile durumu bunlara 
benzeyen kimselere bu sıfatları nedeniyle ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin ücret sayılacağı 
şeklinde, değiştirilerek, bent hükmüne açıklık getirilmiştir. 

4. Mevcut maddenin 4 numaralı bendi, 6 numaralı bent olarak yeniden düzenlenmiş ve 4 numaralı 
bent olarak yeni getirilen hükümle, yönetim ve denetim kurulları başkan ve üyeleri ile tasfiye memurları
na bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemelerin veya sağlanan her türlü menfaatlerin ücret sayılması öngörül
müştür. Mevcut metinde '3 numaralı bent içinde yer alan bu hüküm, ayrı bir bent halinde yeniden düzen
lenerek, bu konuda uygulamada ortaya çıkan tereddütler açıklığa kavuşturulmuştur. 

5. Yeni getirilen 5 numaralı bent hükmü ile, daha önce gerekçesi açıklanan ikinci kısım altıncı bölüm 
de yer alan «Müteferrik istisnalar» da yapılan değişikliklere paralel olarak, bilirkişilerin, eksperlerin, spor 
hakemlerinin, her türlü yarışma jürisi üyelerinin aldıkları paralar ücret sayılmaktadır. 

Madde 42. — Gelir Vergisi Kanununun işvereni tanımlayan 62 nci maddesinin, ikinci fıkrası 61 nci 
maddeye eklenen bentleri de kapsayacak biçimde «61 nci maddenin 1 ila '6 numaralı bentlerinde yazılı öde
meleri yapanların, Gelir Vergisi Kanununda yazılı ödevleri yerine getirmek bakımından işveren sayıla
cakları» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 43. Ücretler üzerinden yapılan sosyal karakterdeki kesintilerin tümünün matrahtan İndirilmesi 
gerektiği, görüşü ile, 63 neti maddenin 980 sayılı (Kanunla kaldırılan '1 numaralı bendi hükmıü yerine getirilen 
yeni hükümle; kanunla kurulanı ve sosyal karakterde olan yardımlaşma kurumlarına ı(Ordu, Memur ve îşçi 
Yardımlaşma kurumları v.b.) ödenen aidatların, aynen emekli aidatı veya sosyal sigorta primleri gibi, ücret
ten indirilebilmesi imkânı getirilmektedir. Ancak, bu tür ödentilerim matrahtan indirilebilmesi için, sosyal 
güvenlik kurumlarımın, kanunla kurulmuş olması şarttır. Bugünkü mevzuatımızda yer alan Orldu ve Memur 
Yardımlaşma Kurumları, bu niteliktedir. 
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Madde 44. — Gelir Vergisi Kanununda • serbest meslek kazancının teşbihini düzenleyen 67 nci madde
sine ikinci fıkrayı takiben eklenen yemi fıkra hüknıü ile, daha önce amortismana tabi tutulmuş iktisadi 
kıymetlerin «İden çıkarılması 'halinde, ticari kazancın tespitine ilişkin hükümlere paralel olarak, Vergi Usul 
Kanununun 328 mci maddesine göre hesaplanacak müshet farkın .serbe&t meslek kazancı sayılması konusunda 
madde metnine açıklık getirilerek uygulamadaki sorunların çözümü amaçlanmııştır. 

Madde 45. — Gelir Vergisi Kanununda mesleki giderleri düzenleyen 68 nci maddenin 7, 8 ve 10 nu
maralı bentleri aşağıdaki gerekçelerle değiştirilmiştir. 

1. Maddenin 7 numaralı bendinde bugün mevcut olan, mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demir
başlarda amortismana tabi tutulmayarak, doğrudan gider yazılacak 1 000 liralık hadde ilişkin parantez 
içi hüküm esas itibariyle Vergi Usul Kanununu ilgilen dirmekte olması nedeniyle kaldırılmış ve yerine amor
tismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması ile ilgili 67 nci maddede yapılan yeni düzenlemeye pa
ralel olarak, Vergi Usul Kanununun 328 nci maddesine göre hesaplanacak zararların gider yazılmasına im
kân veren yeni bir hüküm getirilmiştir. 

2. Maddenin 8 numaralı bendinde, yapılan düzenlemeyle serbest meslek erbabı olarak bağımsız çalı
şan kişilerin sosyal güvenlik kuruluşu olan Bağ - Kur'un faaliyete geçmesi ve bu kuruma ödenen emekli
lik aidatının yasa ile belli esaslara bağlanması nedeniyle, mevcut metnin parantez içi hükmünde yer alan 
tahdit kaldırılmıştır. 

3. Maddenin 10 numaralı bendinde yer alan mecmua, gazete, işyeri temizliği ve asansörcü giderleri 
bendde sayılan mesleki gider kalemleri arasından çıkarılmıştır. Aslında.bu giderler işle ilgili olması koşulu 
ile 2 ve 4 numaralı bent hükümleri uyarınca gider yazılabilmektedir. 

Diğer taraftan, mevcut metnin parantez içi hükmünde yer alan, bent kapsamına giren giderlere karşılık 
olmak ve 5 000 lirayı aşmamak üzere götürü olarak gayrisafi hâsılatın % 10 unun gider olarak düşülebil-
mesini öngören hüküm kaldırılmıştır. Yapılan yeni düzenleme ile bu bent kapsamına giren giderlerin ve
sika esasına göre gerçek olarak tespiti ve bu şekilde tespit edilecek giderler toplamınında gayrisafi hâsı
latın % 5 ini aşmaması esası getirilmiştir. Ayrıca özel otomobillerini işlerinde kullananların yaptıkları 
giderlerin % 50 sinin düşülebileceğine ilişkin hüküm değiştirilerek bu nisbet ticari ve zirai kazançlardaki 
düzenlemelere paralel biçimde % 20 ye indirilmiştir. 

Madde 46. — Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarında götürü usulü düzenleyen 69 un
cu maddesinin parantez içi hükmüne, hâsılatlarının büyük boyutlara ulaştığı ve defter tutma yönünden 
yeterli bilgiye sahip oldukları gözlenen diş protezcileri ilave edilerek bunların gerçek usulde vergilendi
rilmeleri sağlanmıştır. 

Maddenin sonuna eklenen bir fıkra ile de, götürü usulde vergiye tabi tutulan ticaret erbabı ile serbest 
meslek erbabı arasında, safi kazanç takdirinde görülen farklılaşmayı önlemek amacıyla 46 nci madde 
hükmüne atıfta bulunulmuştur. Bu suretle götürü usul de vergilendirilen serbest meslek erbabının safi ka
zançlarının tesbitinde 46 nci maddede yapılan düzenleme esas alınacaktır. 

Madde 47. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iradının tanımı yapılan 70 nci 
maddenin 5 numaralı bendi ile son fıkrası değiştirilmektedir. 

Mevcut 5 numaralı bent hükmünde yer alan hakların yanısıra arama haklan ve ruhsatları, marka, her 
türlü teknik resim, desen, model, plan, sinema ve televizyon filimleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ti
caret ve bilim alanında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya imalât usulü üzerindeki 
kalkınma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar ilave edilerek, bugün için başlı başına bir kiralama konu
su olan ve büyük boyutlarda kira ücreti ödenen anılan gayri maddi haklar, madde metninde açıkça sayılarak 
vergiye tabi olup olmadıkları yönünde sürdürülen tartışmalara ve ortaya çıkan uyuşmazlıklara son verilmesi 
amaçlanm'işjtır, 

Maddenin son fıkrası, zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin, 
bu gelirlerinin, Gelir Vergisi uygulaması yönünden gayrimenkul sermaye iradı sayılması biçiminde ve vakıf 
geliri ile ilgili eski hükümde muhafaza edilerek yeniden düzenlenmiştir. Anılan fıkranın bu şekilde tedvini ile 
arazi sahibinin hiçbir masrafa, dolayısıyla zarara iştirak etmeden üründen alacağı pay hasılat kirası şeklinde 
kalbul edilerek gayrimenkul sermaye iradı sayılmış, bu suretle yüksek oranda gider düşülmesi önlenmiş ko
nuya açıklık getirilerek uyuşmazlıkların çözümü sağlanmıştır. 
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Madde 48. — Gelir Vergisi Kanununun 73 ncü maddesinin matlalbı, maddenün içeriğini kavrayacak şe
kilde «Emsal kira bedeli esasıı» şeklinde ve birinci fıkrası da aşağıdaki gerekçelerle değiştirilmiştir. 

Birinci fıkrada yer alan hükmün, bugünkü Emlâk Vergisi sistemi karşısında, yeniden düzenlenmesi uygufi 
görülmüştür. Yürürlükteki hüküm, binalar için gayrisafi irat, arazi için vergi değeri, diğer mal ve haklar 
için maliyet bedeli esaslarını benimsemiştir. Emlâk Vergisi adı ile mevzuatıımıza giren yeni sistem ise, gayri-
menkullerde «©eyan esasına dayalı vergi değeri» prensibini getirmektedir. Bu durumda, gayrimenkul serve
tin değeri ile bunun geliri arasındaki nispi ilişki de büyülk değişikliklere uğramış olmaktadır. 

Maddenin bu esaslar içinde yeniden tedvini sırasında, emlâkte (Bina ve arazide) emsal (kira bedelinin tes
pitinde, kira mevzuatına göre takdir edilmiş ikirasının, bu kira yoksa Emlâlk Vergisi Kanununa göre tespit 
edilen vergi değerinin % 6rsının esas alınması öngörülmektedir. Diğer mal ve haklar için bugün mevcut olan 
emsal 'kira bedeli esası ise aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde 49. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununda gayrimenkul sermaye iratlarında giderleri düzenle
yen 74 ncü maddenin birinci fıkrası ile, aynı fıkranın 10 numaralı bendi değiştirilmiş, birinci fıkranın 5 nu
maralı bendinin parantez içi hükmü kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan % 20 götürü gider oranı % 25'e 
yükseltilmiştir. 

Yapılan değiş ikiliklerin gerekçesi aşağıda belirtilen, noktalarda toplanmaktadır. 
1. Birinci fıkra hükmünde yapılan değişiklikle 21 nei maddede yapılan değişikliğe paralel olarak, bir tak

vim yılında elde edilen ve 240 000 lirayı aşmayan hasılata uygulanacak olan 40 000 liralık istisna miktarına 
isabet eden giderlerin, istisna miktarını aşan ve vergiye tabi tutulacak gayrisafi hasılattan indirilmesi önlen
miştir. 

Esasen, vergiye tabi tutulmayan bir hasılatın giderlerinin vergiye talbi olacak kısımdan indirilmesi vergi
lendirme prensiplerine de aykırı bulunmaktadır. 

2. Bilindiği üzere, teoride aynî vergilerin şahsi vergilere mahsubu, genellikle kabul edilmemektedir. Ül
kemizde bugüne kadar uygulamalar aksi yönde gelişmiştir. Vergi teorisine aykırı olan ve yeni Emlâk Vergisi 
s'Jsltemi karşısında artık gereği kalmayan Emlâk Vergisinin Gelir Vergisinden mahsubu esasına son vermek 
amaciyle, madde, kiraya verilen gayrimenkuller için ödenen Emlâk Vergilerinin gider yazılmasına imkân 
verecek şekle getirilmiş ve 5 numaralı bentte yer alan konuyla ilgili parantez içi hüküm kaldırılmıştır. 

Bina ve arazi vergilerinin Gelir Vergisine mahsubu yerine, gider yazılması esasına gidildiği için, gayrimen
kul sermaye iradının safi miktarının hesaplanmasında götürü gider usulünü tercih eden mükelleflere tanınan 
% 20 götürü gider oranının da yükseltilmesi yoluna gıdihriiştir. 

3. Maddenin 10 numaralı bendi, mükelleflerle idare arasındaki anlaşmazlıkları önleyecek şekilde, yeni
den düzenlenmiştir. Böylece, birden' fazla konuta sahip olup da bunların kiraya vermek suretiyle başka bir 
konutta kira ile oturan kimselerin, kiraya verilen konutlardan sağladıkları gayri safi kira hasılatından, otur
dukları konut için ödedikleri karanın indirillmsesi olanağı verilmiş olmaktadır. 

'Bilindiği gibi, bundan önceki uygulamalarda, birden fazla konutu oluıp da bunları kiraya vermek suretiyle 
başka bir yerde oturan kimselerin bu yer için ödedikleri kira bedeli, kiraya verilen konutlardan sadece bir ta
nesinin iradından indirilmekte idi. Yeni hükümle, bu anlaşmazlık ortadan kalkmış olacaktır. 

ıBöyle bir değişiklik, her şeyden önce, psikolojik etkisi dolayısıyle, gayrimenkul sermaye iratlarının gerçe
ğe uygun şekilde beyanını ıteşvi'k edecelktir. Öte yandan, bugüne kadar gelen uygulamalarda, kiraya verilen 
konutlarla kira ile oturulan konutların büyüklükleri kıyaslanamadığından, meselâ, her biri 60'ar metrekare
lik iki konutunu kiraya vererek 120 metrekarelik bir konutta kira ile oturan bir kimsenin (aslında kanun ko
yucunun maksadına da uygun şekilde, aldığı kiralar üzerinden Gelir Vergisi ödememesi gerekirken) mahsu
bun tek bir konutun kirasından yapılması nedeniyle, fiktif bir irat üzerinden vergi ödeme durumu ortaya 
çıkmakta idi. Yapılan değişiklikle, bu uygulamaya da son verilmiş olacaktır. 

Bu hükmün uygulanmasında, sahip olunan konutlar ile kirayla oturulan konutun ayrı ayrı şehirlerde bulun
ması şartının aranmayacağı da tabiidir. Bilindiği üzere, bu şart, esasen T963 yılında 202 sayılı Kanunla kaldı
rılmış bulunmaktadır. Bu hükmün uygulanması ile ilgili olarak, maddeye yeni bir unsur daha eklenmiştir. Buna 
göre, anılan indirim yapılmadan önce gayrisafi hasılattan, maddenin öteki (1-9 ve 11 sayılı) bentlerinde ya
zılı giderler indirilecek, kira ile oturulan konutun kira bedeli ile ilgili indirim, kalan miktara uygulanacaktır. 
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Böylece, gayrisafi irattan öncelikle ödenen kiranın indirilmesi suretiyle, elde edilen hâsılata ait diğer giderlerin 
'beyannameye zarar olarak intikali önlenmiş olacaktır. 

Bu işlem sonunda, kiranın inıdirilemeyerek kalan kısmı, 88 nci maddenin üçüncü fıikrasının uygulanmasında 
gider fazlalığı sayılmayacak, yani zarar olarak beyan edilemeyecektir. 

Madde 50. — Menkul sermaye iradının tarifi ile ilgili 75 nci maddede yapılan değişiklikler, aşağıda sıra 
ile açıklanmıştır : 

1. Birinci fıkradaki «temettü» terimi yerine, Ticaret Hukuku esaslarına uygun şekilde, «Kâr payı» teri
mi getirilmiştir. 

2. Birinci fıkranın 1 numaralı bendinde parantez içinde yer alan «müessis ve intifa hisseleri dahil» deyi
mi konuya açıklık getirmek ve hazırlık döneminde ödenen faiz ve kâr garantilerini de kapsamak amacıyle, 
«kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen kâr payları ile pay sahiplerine hazırlık dönemi 
için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her türlü ödemeler dahil» şekline getirilmiştir. 

3. Birinci fıkranın 3 numaralı bendi, 2 numaralı bent şeklinde yeniden düzenlenmiş ve bu bentte ayrı
ca, âdi komandit şirketlerde komanditerlere dağıtılan kâr paylarının, şirket kârının tespit edildiği takvim 
ydınm sonunda elde edilmiş sayılacağına dair bir hüküm getirilmiştir. Bu suretle, Adi Komandit Şirketlerde 
Komanditer ortakların kâr paylarının hangi takvim ymnda elde edilmiş sayılacağı konusu açıklığa kavuştu
rulmuş olmaktadır. Adi Komandit Şirketlerde Komanditer ortakların elde ettikleri kâr payları menkul ser
maye iradı sayılmakla birlikte bu ortaklarda aynen Komandite ortaklar gibi, bu kâr paylarını şirket kazancı
nın tespit edildiği takvim yılı sonunda elde etmiş sayılacaklar ve bunları izleyen yılın Mart ayı içinde be
yan edeceklerdir. Bu kâr payları üzerinden bundan böyle vergi tevkif atı yapılması da söz konusu olmayacak, 
böylece özellikle 1137 sayılı Kanunun kabulünden bu yana süregelen anlaşmazlıklar ve karşılaşılan güçlükler 
sona erecektir. 

4. Birinci fıkraya 3 numara ile getirilen yeni bir bent ile, kurumların idare mecüsi başkan ve üyeleri
ne verilen kâr payları menkul sermaye iradı sayılmaktadır. Daha önce de açıklandığı üzere, «ücretin tarifi» 
ile ilgili 61 nci maddenin 3 numaralı bendinden, bu tür ödemeler çıkarılmıştır. Böylece, kurumlarda idare 
meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr paylarının, ücret adı altında, Kurumlar Vergisi matrahı dışında bı
rakılması şeklindeki uygulamanın sakıncaları da önlenmiş olacaktır. 

5. Maddeye 4 numara ile konulan yeni bent hükmü ile, dar mükellefiyete tabi kurumların ticari bilan
çolarına göre tahassül eden kârdan, Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısmında menkul sermaye 
iradı sayılması öngörülmüştür. / 

Bilindiği üzere^ dar mükellefiyete tabi kurumların elde ettikleri bu tür kazançlar, bu kurumların anamer-
kezlerine transfer edilecek kâr payları niteliğindedir. Bu tür gelirler, uluslararası vergi anlaşmalarında, vergi ke
sintisine imkân veren menkul sermaye iratlarından sayılmakta olduğu için vergi hukukumuzda da bu gelir 
Kategorisi içinde yer almaları zorunlu ve mantıki görülmektedir. Böylece, bu kazançların Gelir Vergisi ke
sintisi yapılmak suretiyle vergilendirilmesi de sağlanmış olmaktadır. 

6. Yürürlükteki kanunun her nevi tahvilat faizleri ile ilgili 2 numaralı bent hükmü ile «Her nevi alacak 
faizleri» ile ilgili 4 numaralı bent hükmü, ifadeleri düzeltilmek suretiyle, 5 ve 6 numaralı bentler olarak ted
vin edilmiştir. 

7. Mevcut metinde 5 numaralı bent olarak yer alan «mevduat faizleri» yeni metnin 7 numaralı ben
dinde daha açık bir şekilde ve genişletilerek yeniden düzenlenmiştir. Bu meyanda olmak üzere bankerlere 
yatırılan paralara ödenen faizlerin mevduat faizi niteliğinde olduğu açıkça tasrih edilmiş, diğer taraftan de
vamlı olarak para toplama işiyle meşgul olanların topladıkları paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler
de mevduat faizi kabul edilerek bugün vergilendirilmesi özellikle tevkifat yönünden güçlük arzeden bir gelir 
türünün menkul sermaye iradı kapsamına alınması sağlanmıştır. 

8. «îrat sayılan ve sayılmayan haller» i düzenleyen 76 nci madde hükmünde yer alan 1, 2 ve 3 numa
ralı bentler; 8, 9 ve 10 ncu bentler şeklinde, 75 nci maddeye alınmıştır. Böylece, 75 nci madde, irat sayı
lan hallerin tamamını kapsamak suretiyle, mantıki bir düzen içinde yeniden kaleme alınmış olmaktadır. 
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9. Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle, anılan vergi nispeti c/c 25'den c/c 40'a çıkarıldığı 
ve Gelir Vergisi Kanunu değişiklik tasarısı ile bunun dörtte üçü «Vergi alacağı» olarak kabul edildiği için, 
hesaplanacak gelir vergisinden mahsup edilecek bu meblağın beyan edilecek menkul sermaye iradına ilavesi
ni sağlamak amacıyla «Vergi alacağı» nın menkul sermaye iradının bir parçası olduğu 75 nci maddeye ye
ni getirilen 11 numaralı bentle tasrih edilmiştir. Nitekim bugünkü sistemde ödenen kâr paylarından tevkif 
yoluyla alınan vergi beyan edilen matraha dahil edilmekte, bu şekilde gayrisafi tutar üzerinden hesapla
nan gelir vergisinden daha önce kesilmiş ve matraha dahil edilmiş bulunan vergi tevkifatının düşülmesi yo
luna gidilmekte idi. Diğer taraftan Kurumlar Vergisine tabi olmayan kazançların gerçek kişilere dağıtılma
sı sırasında °/c 33 1/3 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması öngörüldüğünden bu kazançları safi tutarla
rı üzerinden elde eden mükelleflerde vergi alacağını hesap edip elde ettikleri menkul sermaye iradına ilave 
ederek beyan ve hesaplanacak vergiden de mahsup edeceklerdir. Bu tevkif at ile Kurumlar Vergisine tabi olan 
ve olmayan kazançların safi tutarlarının yarısı kadar vergi alacağına sahip olmaları ve beyan sırasında fark
lılık arz etmemeleri sağlantmışjtır. 

10. Maddeye 9 numaralı bent ile yeni getirilen hükümle, faizsiz (özellikle döviz) olarak alınan krediler 
dolayısıyla meydana gelen ve kâr ortaklığı şeklinde ortaya çıkacak durumları kavramak amacıyla, söz konu
su krediler için alman kâr paylarının menkul sermaye iradı sayılması öngörülmüştür. 

Bu hüküm özellikle İslam ülkeleri ve bu ülkelerin iktisadi kuruluşları ile fiiliyatta ortaya çıkan bazı kav
ram anlaşmazlıklarını bizim mevzuatımız açısından düzene sokmak ve mezkûr ülke ve kuruluşlarla olan eko
nomik ilişkilerimizde gelişmeler sağlamak amacıyla getirilmektedir. 

11. Yürürlükteki 77 nci maddede yer alan hüküm, «yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sa
hibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, ticari kazancın tespitinde nazara alınır» ifadesi ise, 
75-nci maddeye son fıkra hükmü olarak eklenmiştir. 

Madde 51. — 75 nci madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, maddenin ilk üç bendinde yer alan 
«irat sayılan haller», 75 nci madde metnine dahil edilmiş ve madde yalnızca «İrat sayılmayan haller»i kap
sayacak şekle getirilmiştir. 

Madde 52. — Yürürlükteki 77 nci madde hükmünün 75 inci madde ile organik ilişkisi gözönünde tu
tularak anılan madde metnine alınması dolayısiyla bu maddenin yeri boş kalmış olmaktadır. 77 nci 
madde Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen yeni sistemin tabii bir sonucu olan «Vergi Alacağı»nın 
düzenlenmesi amacıyla, yeniden yazılmıştır. 

Bilindiği üzere, «Vergi Alacağı» kavramı vergi hukukumuza, Kurumlar Vergisi nispetinin % 40'a 
çıkarılması dolayısıyla girmektedir. Bu vergi alacağı, dağıtılan kâr payının %50'si olarak hesap ve kabul 
edilmekte ve kâr payını alan gerçek kişinin menkul sermaye iradı sayılmaktadır. Vergi alacağı, yürürlük
teki sistemde yer alan vergi tevkifatının yerini almaktadır. Aslında mükellefler vergi alacağını nakden tah
sil etmiş olmamakla birlikte nakden veya hesaben tah sil ettikleri menkul sermaye iradına (kâr payına) ek
lemek suretiyle beyan edecekler, bu beyana göre hesap edilen Gelir Vergisinden kurumun ödediği Ku
rumlar Vergisinin yarısına tekabül eden vergi alaca ğını mahsup edeceklerdir. İleride de açıklanacağı üze
re, bu mekanizmanın uygulanmasının tabii sonucu olan vergi mahsubu, Gelir Vergisi Kanununun bu 
değişikliklere paralel olarak yeniden yazılan mükerrer 122 nci maddesinde düzenlenmiştir. «Vergi alacağı» 
sisteminin kabulü ile, yürürlükteki 96 nci maddede yer alan vergi tevkifatı sisteminin sebep olduğu pek 
çok uygulama anlaşmazlığının giderileceği ve sistemin, otomatik mahsup mekanizması yolu ile, basit ve 
açık bir uygulama ortamı yaratacağı düşünülmektedir. 

«Vergi alacağı» sistemi, Kurumlar Vergisinin yarattığı mükerrerliği gideren bir unsur olarak, bugün 
birçok Batı Ülkesinde başarı ile uygulanmaktadır. Ülkemizde de, Kurumlar Vergisi nispetinin yükseltil
mesi ile ortaya çıkan vergi mükerrerliğini hafifletecek bir sistem olarak benimsenmiştir. Getirilen yeni me
kanizma, Kurumlar Vergisinin olumsuz psikolojik yükünü hafifletecek ve önemli bir kısım mükellefi de 
yıllık beyanname vermeğe teşvik edecektir. 

Öte yandan son yıllarda ülkemizde hızla gelişen holdingleşme süreciyle, bir kurumun elde ettiği kârın 
aynı holdinge dahil çeşitli kurumlar arasında dolaşması suretiyle Gelir Vergisi Tevkifatından kaçırılabil-
mesi yoluda, kazanç elde edildiği kurumda tevkifata tabi tutularak vergi alacağı sistemi ile kapatılmak
tadır. 
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Madde : 53, 54, 55, 56 ve 57 nci maddelerle getirilen yeni düzenlemeye ilişkin genel gerekçe aşağıda açık
lanmıştır. 

193 sayılı Kanunun üçüncü kısmının sair kazanç ve iratlarla ilgili yedinci bölümünde yer alan 80, 81 ve 
82 nci maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve bu kategoriye giren kazanç ve iratların günümüzün koşulla
rına daha uygun bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak üzere yeni bir metnıin düzenlenmesi gerekli görülmüş
tür. Teklife göre, kaldırılan maddeler yerine 80, mükerrer 80, 81, mükerrer 81 ve 82 nci maddelerin getirilme
si öngörülmüştür. Aşağıda her madde hakkında yapılacak "açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, öngörülen ye
nilikler şu noktalarda toplanmaktadır : 

1. Bugüne kadar Gelir Vergisi Kanunumuzda bir kavram olarak açıkça yer almamış bulunan «değer ar
tışı kazançları» bu defa vergi teorisindeki yeri ile orantılı bir şekilde ve açık birtakım temel ilkelere dayandı
rılmak suretiyle vergi sistemimize ithal edilmiştir. 

Bilindiği gibi, son zamanlara kadar genellikle bütün vergi sistemlerinde, değer artışı kazancı niteliğinden 
olan gelir unsurlarından sadece esas itibariyle spekülatif olanlar vergilendirilmekte; bunlar dışında kalanlar 
ise vergiye tabi tutulmamakta idi. Zamanla bu görüş, değişen koşulların doğal sonucu olarak, önemini ve gü
cünü 'büyük ölçüde yitirmiş ve günümüzde «değer artışı kazançları» -kavramı bambaşka bir anlam kazan
mıştır. 

Gelir' vergisi sistemimizin bu defaki revizyonu sırasında, anılan kazançların bu yeni eğilim ve anlam için
de yeniden ele alınması ve gerçek 'karakterine uygun bir biçimde vergilendirilmesi, kanımızca önemli bir re
form niteliği taşımaktadır. Gerek sözü geçen kazançların vergi kapsamına alınması için konulan kriterler, gerek 
bu tür kazançlara uygulanacak özel tarife tekniği ile ilgili aşağıdaki açıklamalarımız incelendiğinde bu reform 
niteliği daha belirgin bir şekilde ortaya çıkacaktır. 

2. («Değer artışı kazançları» yalnız gayrimenkul mallarla menkul kıymetleri değil «değer artışı» na konu 
teşkil edebilecek diğer mal ve hakları da kapsayacak tarzda düzenlenmiştir. 

3. Vergiye tabi olan ve olmayan değer artışı kazançları, uygulamada açıklık ve kolaylık sağlamak ama
cıyla, ayrı maddeler hallinde düzenlenmiştir. Aynı amaçla, bu tür 'kazançların tespit şekli de bağımsız bir mad
dede gösterilmiştik-. 

4. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi için gerek bunların ikti
sap şekli, gerek iktisap tarihinden itibaren belli bir sürenin geçmemiş olması yönlerinden halen mevcut bir
takım kayıtlar, yukarıda değinildiği üzere, değer artışı kazançları kavramının yeni anlamına uygun bir tarzda 
kaldırılmış; ancak safi değer artış kazancının tespiti açı'indan, iktisap tarihi ile elden çıkarma arasında geçecek 
sürenin bir kriter olarak kullanılması öngörülmüştür. 

5. Diğer gelir unsurlarından birime dahil olmamakla beraber değer artışı kazancı niteliği de taşımayan ve 
fakat vergi kapsamına alınması gereken belli bazı kazançlar ise «arızi kazançlar» başlığı altında ve aıyh 
madde halinde düzenlenmiştir. 

Madde 53. — Gelir Vergisi Kanununun 80 nci maddesi gelir unsurlarını, değer artışı kazançları ve arızi 
kazançlar olmak üzere tarif ve 'tespit etmektedir. Bu surette yürürlükteki maddenin 1 numaralı bendinde ta-
dadi olarak yer alan kazançlar, bu defa gerçek niteliklerini belirgin bir şekilde ortaya koymak amacıyla, «de
ğer artışı kazançları» kavramı ile ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 54. — Tasarının yeni getirilen mükerrer 80 nci maddesiyle vergiye tabi değer artışı kazançlan dü-
zenllenmiş bulunmaktadır. 

Bu düzenlemeyle; 
1. Gayrimenkul mal ve 'hakların elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi ile ilgili yürür

lükteki 81 nci maddede öngörülen liktisap şekli ile ilgili hüküm «iktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak 
iktisap edilenler hariç») şeklinde değiştirilerek 70 nci maddenin 1, 2, 4 ve 7 nci bentlerinde yazılı gayrimen
kul mal ve hakların devrinden sağlanan ve isltisna haddini aşan kısmım vergilendirilmesi öngörülmüş, böylece 
maddede yazılı şart ve sürelerle hangi çeşit gayrimenkul mal ve hakların elden çıkarılmasından sağlanan ka
zançların «değer artışı kazancı» sayılacağı konusuna açıklık getirilmiştir. Ayrıca, fiyatlar genel seviyesindeki 
yükselmeler gözönünde tutularak halen mevcut 10 000 liralık istisna haddi 100 000 liraya çıkarılmıştır. 

2. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından doğan kazançların vergilendirilmesi için mevcut iktisap 
şekli ve süre ile ilgili kayıtlar da kaldırılmış; ayrıca 2 000 liralık istisna haddi 50 000 liraya çıkarılmış cır. 
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3. Telif halkları ile ihtira 'beratları dışında kalan gayri maddi hakların elden çıkarılmasından doğan ka
zançların neler olduğu 70 nci maddeye atıf yapılarak belirtilmiş ve 5 000 liralık istisna haddi 50 000 liraya 
çıkarılmıştır, 

4. Telif haklarının ve ihtira beratlarının mükellefleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışımda 
kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançlar dahi mevcut 5 000 liralık istisna haddi de 
50 000 liraya çıkarılmıştır. 

5. Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar bağımsız bir bent halinde 
düzenlenmiştir. 

6. Keza, faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar 
da bağımsız bir bent halimde düzenlenmiştir. 

Yukarıki bentlerde, yazılı hadler, birer istisna niteliğinde olup sağlanan kazançların bu hadlerin altında 
katması hallinde, tamamı vergi dışı kalacak; bu hadleri aşması halinde ise sadece haddi aşan kısmı vergiye ta
bi tutulacaktır. 

7. Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen saltılmasınidan veya ticari İşletmeye 
dahil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin ve yukarıdaki bentlerde yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan 
kazançların ticari kazanç sayılacağı ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümlerin uygulanacağı hakkında
ki hüküm bu defa, öngörülen diğer değişikliklerle ahenkli bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Maddenin çeşitli fıkra ve bentlerinde kullanılan ve bir yenilik teşkil eden «elden çıkarma» deyimi, açık 
ve berrak bir şekilde tanımlanmış ve bu deyimin, maddede yazılı mal ve hakların satılması bir (ivaz karşılı
ğında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi ve ticaret şirketlerine serma
ye olarak konulmasını ifade ettiği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi, ivazsız intikaller elden çıkarma sayılmadı
ğından, bu tür intikallerde vergiye taıbi bir değer artışı kazancı söz konusu değildir. Hemen belirtmek gerekir 
ki, bu genel tanımın, kapsamına girmekle birlikte, aslında vergiye tabi bir değer artışı kazancı doğurmayan 
bazı elden çıkarmalar, yeni teklif olunan 81 noi maddede gösterilmiştir. 

Madde 55. — Yeniden düzenlenen 80 ve mükerrer 80 nci maddeye paralel olarak 81 nci madde «vergi
lendirilmeyecek değer artışı kazançları» başlığı ile yeniden düzenlenmiş ve bu nitelikteki kazançlar hakkındaki 
açıklama aşağıda yapılmıştır : 

1. Ferdi bir işletme 'sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine devam 
olunlması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esasına göre 
defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması halinde değer 'artışı kazancı 
hesaplanmayacağı hükme bağlanmıştır. Bu suretle, ticari işletmelerin devamlılığını bozmamak mümkün ola
caktır. 

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenim bilançosunun bir sermaye şirketine aktif 
ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve ferdi işletmenin 
sahiplerinin şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık payı veya hisse se
nedi alması halinde de keza, değer artışı kazancı hesaplanmayacak ve vergilendirilmeyecektir. 

Bu hüküm halen yokluğu duyulan büyük bir boşluğu doldurmak amacıyla getirilmektedir. Gerçekten ge
rek ekonomik kalkınma, gerek vergilemede güvenliği sağlama yönlerinden şirketleşme hareketinin hayati bir 
önem taşıdığı açıktır. Durum böyle iken, ferdi işletmelerin sermaye şirketleri haline dönüşmesi, yürürlükteki 
81 nci maddeye göre ortaya çıkan gelir vergisi mükellefiyeti nedeniyle, adeta cezalandırılmakta ve kurum
laşma fiilen olanaksız hale gelmekte idi. Yukarıda değinilen yeni hükümle, bu sakınca ortadan kaldırılmakta 
ve ekonomiye yeni bir hamle olanağı ve ortamı yaratılmış olmaktadır. 

3. Kollektif veya adi komandit şirketlerin yukarıdaki bentte yazılı koşullar içinde nevi değiştirerek; ano
nim, limited veya eshamlı komandit şirket haline dönüşmesi halinde de değer artışı kazancı hesaplanimaya-
oaktır. Bu hüküm de yukarıda açıklanan gerekçe ile getirilmektedir. 

Madde 56. — Mükerrer 80 nci madde ile Gelir Vergisi Kanununda yeniden tedvir edilen «değer artışı ka
zançları» ile ilgili düzenlemeye paralel olarak mükerrer 81 noi maddede de safi değer artışı kazancının nasıl 
hesaplanacağı hususu düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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Maddenin birinci fıkrasında safi kazanç, elden çıkarılan mal ve hakların iktisap bedeli ile elden çıkarma 
karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutan arasında
ki fark, iktisap bedeli ise 'bu mal ve halkların iktisap eidilımesi için yapılan her türlü ödemelerle bunlara iliş
kin giderlerin ve vergi, resim ve harçların toplamı olarak tanımlanmıştır. 

Bu maddede öngörülen iktisap 'bedelinin ve vergiye talbi kazancın hesaplanması bakımından, aşağıdaki açık
lamaların yapılması gerekli görülmüştür : 

1. Bina ve arazide iktisap bedeli, bunların iktisabı dolayısiyle tespit edilen Bmılak Alım Vergisi matrahı
na, yapılan giderlerle ödenen ayni vergi, resim ve harçların eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır. 

2. Menkul kıymetlerin iktisap tarihinden sonra elden çıkarılması halinde vergiye tabi safi değer artışı 
kazancının tespitinde safi kazançtan istisna haddi düşüldükten ve ilk tam yıl hariç olmak üzere, sonra geçen 
her tam yıl için kalan miktarın % 40'ının safi kazançtan ayrıoa indirileceği, ancak, bu şekilde indirilen kıs
mın safi 'kazancın % 80'ini geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. 

Mükelleflerin safi kazançtan indirilecek istisnadan baş'ka yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan ve elden 
çıkarma tarihine göre % 80'e varan indirimden yararlanabilmeleri için menkul kıymetlerin iktisap tarihlerini 
bilmeleri ve tevsik etmeleri gerekmektedir. Aksi durumda, safi kazançtan istisnadan başka bir indirimin yapıl
ması sözkonusu olmayacaktır. 

Böylece spekülatif amaçla menkul kıymet alım satımından doğacak kazançların vergilendirilmesi ancak 
fiyatlar genel seviyesinde meydana gelecek yükselmeler nedeniyle ortaya çıkan fük'fcif değer artışlarının ise vergi 
dışı bırakılması sağlanmaktadır. 

Elden çıkarılan menkul kıymetlerin iktisap bedelinin bilirtmemesl durumunda 213 sayılı Vergi Usul Kanu
nunun 266 nıcı maddesinde yazılı itibari değerleri bu maddenin uygulanmasında menkul kıymetler için ikti
sap bedeli olarak alınacaktır. 

Elden çıkarılan menkul kıymetlerin ivazsız olarak iktisap edilmiş bulunması halinde, bu menkul kıymetleri 
elden çıkaran İçin iktisap bedeli, veraset ve intikal vergisine esas olan matraha ivazsız intikal dolayısiyle ken
disi tarafından ödenen her türlü vergi, resim ve harçların eklenmesi suretiyle tespit olunacaktır. 

Madde 57. — Vergiye tabi arızi kazançları düzenleyen 82 nci madde ile vergi kapsamına alınan kazançlar 
yeniden gözden geçirilmiş Ve aşağıda belirtilen gerekçelarle yeniden düzenlenmiş bulunmaktadır. 

1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere aracılık yapılmasından 
elde edilen kazançların 10 000 lirayı aşan kısmı vergiye 'talbi tutulmaktadır. 

Yürürlükteki maddenin 1 numaralı bendinde de yer alan bu kazançlarla ilgili değişiklik, para değerindeki 
düşüklüğe paralel olarak 1 000 liralık haddin 10 000 liraya çıkarılmasından ibarettir. 

2. Yürürlükteki maddenin 2 numaralı bendi hükmü genişletilmiş; ticari bir faaliyetin durdurulması veya 
terki için alınan paraların yanında, zirai ve mesleki faaliyetlerin durdurulması ve terki için alınan paralarla 
henüz başlamamış bir faaliyete hiç girişilmemesi; ihale, artırma, eksiltme ve yarışmalara iştirak edilmemesi 
karşılığında alman paralar ve sağlanan diğer menfaatler de vergi kapsamına alınmıştır. Ayrıca 1 numaralı 
bent hükmüne paralel olarak, kazancın vergiden İstisna edilen kısmı 1 000 liradan 10 000 liraya çıkarılmış
tır. Bu suretle bugüne kadar vergi dışı kalmış bir kısım (kazançlar vergiye tabi tutulmuş olmaktadır. 

3. Yürürlükteki .metinde yer alan gayrimenkullerin boşaltılması ve kiracılık hakkının devri karşılığında 
alınan tazminatlar ile peştemallıklarıın yanında kiracıya ait tesisat ve malların boşaltma ve devri sırasında ki
ralayana veya yeni kiracıya devrinden doğan kazançlar da vergi kapsamına alınmış ve 1 000 liralık istisna- had* 
di 10 000 liraya çıkarılmıştır. 

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle tahsil edilen hasılat mevcut metinde olduğu 
gibi aynen muhafaza edilmiş; falkat daha önceki bentlere paralel olarak istisna haddi 1 000 liradan 10 000 
liraya çıkarılmıştır. 

5. Bu defiaki değişiklik sırasında, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin, bıraktıkları işleriyle ilgili ola
rak sonradan elde ettikleri kazançlar ve karşılık ayırdıkları şüpheli' alacaklar ile zarar yazdıkları değersiz ala
caklardan tahsil ettikleri meblağlar vergi kapsamına alınmıştır. 

Bu bent Hükmü, mükerrer 80 nci maddenin 6 numaralı bendi dışında kalan konular için uygulanacaktır. 
6. Dar mükellefiyete tabi olanların, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları arızi ulaştırma işlerin

den elde ettikleri kazançlar ile arızi olarak Türkiye'de satın aldıkları ya da imal, istihsal veya istihraç ettik-
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leri maları Türkiye'de sataıaksızın ihraç ett'tikleri malın ihracından elde ettikleri kazançlar da vergi kapsa
mlına 'alınmıştır. 

Bu suretle, dar mükellefiyete tabi olanların arızi olarak ihracat yapmasından sağladıkları kazançlarım da 
vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

7. Maddede hasılat deyimi tanımlanmış ve arızi kazançların safi miktarının ne şekilde hesaplanacağı daha 
açık bir şekilde gösterilmiştir. 

Madde 58. — Gelir Vergisi Kanununda «gelirin toplanrnasiı» mı düzenleyen 85 nci maddesinin ikinci fıkra
sının parantez içi hükmünde yer alan «en az geçim indirimi» deyimi 31 nci maddede yapılan yemi düzenle
meye paralel olarak ve anılan maddede sayılan indirimlerin tamamını 'kavramak üzere, «31 nci maddedeki in
dirimler» şeklinde değiştirilmiştir. 

ıMadde 59. — Gelir Vergisi Kanununda «toplama yapılmayan haller»'i düzenleyen 86 nci madde aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

1. Maddenin '(a) işaretli fıkrası ile tam mükellefiyette gelirin toplanmayacağı ve yıllık beyanname veril
meyeceği hailler, 87, 103 Ve 105 nci maddelerde yapılan yenli düzenlemeye paralel bir biçimde yeniden düzen
lenmektedir. Fıkranın 1 numaralı bendi ile daha önce mevcut hüküm genişletilerek gelirin, toplamı üç mil
yon lirayı aşmayan ve tamamı üzerinden tevkif yoluyla vergi kesilmiş bulunan ücretten, menkul ve gayrimen
kul sermaye iratlarından teşekkül etmesi halinde beyanname verilmemesi ve toplama yapılmaması esası getiril
miştir. Mezkûr gelir kalemlerinin toplamının veya içlerinden birinin örneğin ücretin tutarının üç milyon lirayı 
aşması halinde gelirler toplanaoalk ve beyanname verilecektir. 

Anılan fıkranın 2 numaralı bendine göre de 1 numaralı bentte yapılan değişikliğe paralel olarak gelirle
ri, götürü usule talbi ticari veya mesleki kazançlar ile 1 numaralı bentte sayılan ve gayrisafi tutarları 3 milyon 
lirayı aşmayan kazanç ve iratlardan ibaret bulunanlar bu gdiirferini toplamayacak ve beyan etmeyeceklerdir. 

2. iMaddenin (b) işaretli fıkrasında ise bu Kanunun 80, mükerrer 80, 81 ve mükerrer 81 nci maddele-
rinlde yapılan yeni düzenlemeye paralel olarak, 4 numaralı bent «değer artışı kazançlarımdan» şeklinde değiş
tirilmiştir. 

Madde 60. — Gelir Vergisi Kanununda «İhtiyari1 toplama ve beyan» müessesesin'i düzenleyen 87 nci 
maddesi aşağıdaki gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir. 

1. Mevcut hüküm, «Taim mükellefiyette vergiye tabi yıllık gayrisafi kazanç ve iratların toplamı 10 000 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyanna
meye ithal etmeleri ihtiyaridir.» şeklinde idi. Bu hükme göre, vergisi tevkif yolu ile alınmamış kazanç ve irat
larla, vergisi tevkif yolu ile alınmış olsa dahi menkul sermaye iratlarının toplamının 10 000 lirayı aşması ha
linde, tüm kazanç ve iratlar toplanarak beyan edilmekteydi. 'Bu uygulama doiayısıyle, ihtiyari toplama ve be
yana konu olan gayrimenkull ve menkul sermaye ir altlarının tutarınım 10 O0Q lirayı aşması halinde, bunlar 
için verilecek beyannameye ücretlerinde dahil edilmesi gerekmekte; vergi Itarifesinin dikliği ve muhtelif ücret 
ödemelerinin birleştirilmesi nedeniyle de beyan edilen menkul ve gayrimenkul sermaye iradı tutarına yaklaşan 
bir ek vergi salındığından mükelleflerin haklı yakınmalarına neden olmaktaydı. Sonuç olarak özellikle muh
telif ücret ödemeleri alan mükellefler, verginin bu olumsuz etkisinden korunmak amacıyla sahip odukları gayr'i-
menkülleri ya kiraya vermek istememekte veya beyannalme vermekten kaçmaktaydı. Bu sakıncaları gidermek 
amacıyla maddenin birinci fıkrasında yer alan 10 000 liralık had üç milyon liraya yükseltilmektedir. Böylece, 
tarifede yapılan düzenlemeninde etkis'iye kirada gayrimenkulu olan bir ücretli, aldığı kira ve ücretlerinin 
toplamı üç milyon lirayı aşmamak koşulu ile, gayrimenkul sermaye iradını, yıllık beyanname ile beyan etmek
te ancak bu beyannameye ücretlerini dahil etaevebilrnektedir. Diğer bir deyişle, beyanı zorunlu olan bir 
kazanç veya irat beyan edilirken, Ibu kazanç veya iratla 86 nci maddenin (a) işaretli fıkrasında sayılan kazanç 
ve iratların toplamı 3 000 000 lirayı aşmaması koşuluyla 86 nci maddenin (a) işaretli fıkrasında sayılan kazanç 
ve iratların anılan beyannameye ithal edilmesi ibJtiyarli hale getirilmiştir. 

ihtiyari toplama ve beyana ilişkin yapılan düzenleme ile, bir yandan mevcut hüküm nedeniyle, vergi dışı 
kalan bir kısım kazanç ve iratların beyanının sağlanması, öte yandan tarifedeki değişiklik nedeniyle beyanna
meye ithal edilmeleri halinde çok az bir ek vergi getirecek vergisi tevkif suretiyle alınmış gelir unsurlarının 
beyan külfeti ortadan kaldırılmaktadır. Vergiye talbi kazanç ve iratların (götürüler dahil) bir takvim yılındaki 
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tutarının üç milyon lirayı aşması halinde ise bu kazanç ve iratların tamamı beyan edilecektir. 
2. Mevcut metinde ikinci fılkra olarak yer alan on bin liralık haddün hesabında nazara alınmayacak kazanç 

ve iratlara ilişkin hüküm, birinci fıkrada, «Gelir unsurlarının istisna hadleri içinde Ikalan kısımları üç milyon 
liralık haddin hesabında nazara alınmaz» şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

3. Maddenin üçüncü fıkrası ikinci fıkra olarak yeniden düzeMenmekte'dir. 
4. Maddenin dördüncü fıkrasında yer alan ve ücrettiler için ihtiyari 'beyanı öngören hüküm ıkadırılmak-

tadır. 
Bu fılkra hükmünün getiriliş amacı, günlük, haftalık veya aylık esasına göre yıl içinde vergiye tabi tutulan 

ve kist dönem çalışması veya ücret düzeyinde vergi yükümü etkileyecek bir biçimde düşüş veya yükseliş ol
ması nedeniyle mükelleflerin ücretlerinin vergilerinin günlük, haftalık veya aylık olarak tutarı ile yıllık ola
rak 'hesaplanan tutarı arasında. mükellef lehine vergi tarifesinden doğan farklılığın giderilmesi idi. 

Yapılan yeni düzenleme ile, tarife dilimleri büyük1 ölçüde genişletildiği, özel indirim ve sakatlık indirimin
de kist esası uygulandığı ve 3 OQQ ÜOO lirayı aşan ücretlerin zorunlu olarak ıbeyanı gerektiğinde 3 OOû 000 lira
dan daha düşük tutardaki ücretlerin vergilerinin yıl içinde günlük, haftalık veya aylık esasa göre bulunacak 
tutarı ile yıllık olarak bulunacak olan tutarı arasında mükellef lehine önemli bir farklılık meydana gelmeye
ceğinden, anılan fıkranın madde metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

5. Maddenin son fıkrası aynen muhafaza edilmiştir, 
Madde 61. — Gelir Vergisi Kanununun 88 nci maddesinin birinci fıkrasının parantez içinde yer lalan «54 

ncü maddeye göre hesaplanan gider fazilalığından doğanlar dahil, 81 nci maddede yazılı muamelelerden 
doğanlar hariç» hükmü kaldırılmış; bunun yerine mükerrer 80 nci madde ile yeniden yapılan düzenlemeye 
paralel olarak «54 ncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar dahil mükerrer 80 nci maddede 
yazılı muamelelerden doğan zararlar hariç» hükmü konulmuştur. Böylece, değer artışı kazançları diğer gelir 
unsurlariyle ilgilendirilmemiş, Ibu nevi muamelelerden doğan zararların ancak kendi aralarında mahsubu ka
bul edilmiş olmaktadır., 

Madde 62. — Mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirebilecekleri Sigoria primi, te
berru ve iane indirimlerini düzenleyen Gelir Vergisi Kanununun 89 ncu maddesinin 1 numaralı bendinde yer 
alan 200 liralık indirim haddi, para değerindeki değişiklikler nedeniyle önemini kaybettiğinden günün şartla
rına uygun bir hale geitirmek amacıyla 1 000 liraya yükseltilmiştir. 

Madde 63. — Bu Madde ile, Gelir Vergisi Kanununun yıllık beyannamenin şekil ve muhtevasına ilişkin 
91 nci Maddesi, vergi güvenliğini sağlamak üzere gelir vergisi s'isteminde oto kontrol müessesesi olarak yer 
alan gider esasını daha iyi işler hale getirmek için yeniden düzenlenmiştir. Değişiklikler şu noktalarda topla
nabilir; 

1. Maddenin gider beyanında bulunacak mükellefler Ve bunlar tarafından beyan edilecek giderleri gös
teren üçüncü fıkrası, gider beyanında bulunacak mükellefleri açık olarak belli edecek tarzda yen'iden yazılmış 
ve ayrıca beyan edilecek giderler uygulamalardaki aksamaları önleyecek şekilde genişletilmiştir. 

Getirilen yeni hükme göre, gider beyanında bulunmak zorunda olan mükellefler, tarafından yürürlükteki 
hükümde yer alan giderlerden başka; 

— İşle ilgili olmayan iç ve dış seyahat giderleri; 
— Gelir üzerinden ödenen vergiler; 

— Ödenen vergi cezaları ve gecikme zamları ile sair para cezaları ve sair tazminatlar; 
—Sağlık giderleri; 
— Gelir Vergisi matrahının tes'bitinde nazara alınmamış bulunan bağış ve yardımlar; 
— Nişan, nikâh, düğün ve benzeri tören giderleri; 
— Satın alınan dayanıldı ıtüketim mallarının alış bedelleri; de ayrıca beyan edilecektir. 
Boyan edilecek giderler arasına bu yeni unsurların eklenmesi ile, mükellefin geliri, tüketimi ve serveti 

arasındaki organik bağlantının kurulması daha (kolay olacalk; bu da mükelleflerin gelirlerini doğru beyan 
etmelerimi sağlayacaktır. 

2, Maddenin son fıkrasına, «Adi komandit şirketlerin komanditer ortaklan, beyannamelerine sadece 
kâr paylarının miktarını gösteren şirketten alınmış bir belgeyi eklerler.» hükmü konulmuştur. 
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Böylece, komandit şirketlerde kbmandite ortaklar için öngörülen bazı külfetler komanditer ortaklar için 
kaldırılmakta, fakat adı geçenlerin gereksiz bir takım yazışma ve sorulara muhatap olmasını peşinen önle
mek üzere, ortağı oldukları şirketten alacakları kâr paylarını gösterir 'bir belgeyi beyannamelerine eklemeleri 
gerekmektedir. 

Madde 64. — Gelir Vergisi Kanununun «Kazanç ve ücretlerde vergi tevkifatı» başlığı taşıyan 94 ncü 
Maddesi yeni bir biçimde ve başlığı «Kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında vergi tev
kif altı» sökünde yeniden düzenlenmiştir. 

L Maddenin birinci fıkrasında yer alan ,«tesis» kelimesi hulgünkü hukuk mevzuatımız içerisünde tesisleri 
düzenleyen ,bir hüküm bulunmadığından metinden çıkarılmıştır. 

iBu fıkranın sonuna . . . . . . . aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olanak ödenenler dahil) nak
den veya hesaben yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin Gelir Vergisine mahsuben tevkif alt yapmaya mecbur
durlar» hükmü ilave edilmiştir. Bu suretle 94 mcü maddenin ikinci fıkrasında yer adan hüküm ve 96 inci mad
denin yeniden düzenlenmesi nedeniyle bu maddede yer alan hesaben ödeme deyimi, bu fıkrada yeniden dü
zenlenmektedir. 

2. Birinci fıkranın 1 ila 5 numaralı bentleri yeni düzenlenmede aynen muhafaza edilmiş ve fıkraya 6, 7, 
8, 9, 10, 11 ve 12 numaralı bentler ilave odbnmuştur. 

3. 6 no, lu 'bent l e 70 nci maddede yazılı olan gayrimenkul mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan 
ödemelerden vergi tevfikatı esası getirilerek Ibu mal ve 'hakların vergilendirilmesinde peşin ödemeye geçiş sağ
lanılmaktadır. 

4. Maddeye eklenen 7 numaralı bent ile, dar mükellefiyete talbi ıgerçek kişjilere ve Türkiye'de işyeri ve dai
mi temsilcisi bulunmayan, kurumlar dışında tüzel kişilere ödenen kâr paylarının, nihai vergileme niteliğinde 
olmak üzere, vergi tevkif atına Itâbi tutullması sağlanmaktadır. Bu bent ile ayrıca, 75 ndi maddeye eklenen 4 nu
maralı benlt hüklmü gereğince menkul sermaye iradı sayılan ödemelerden yani dar mükellefiyete talbi kurumla
rın ticarî bilançolarına göre tahassül eden kârın Kurumar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısmı üzerinden de 
nihai vergileme niteliğinde «bir vergi tevkiıfatı yapılması esası getirilmektedir. 

5. 94 ncü maddeye 8 numaralı bent olarak eklenen 'hükümle, dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların ya
bancı ülkelerde elde ettikleri kazançlar ile Türkiye'de elde ettikleri iştirak kazanollan dışında kalan ve Kurum
lar Vergis'inden muaf ve müstesna kazanç ve iratlardan vergi tevkif atı yapmaları esası getirilmektedir. 

Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan yeni düzenlemeyle Kurumlar Vergisi oranı % 40'a yükseltildiğinden 
ve mükerrer 122 nci madde ile yeniden düzenlemen vergi alacağı sistemlinin işleyişi içerisinde, Kurumlar yönün
den vergiden maaf veya müstesna olan bu kazanç ve iratılar, ortakları yönünden menkul sermaye iradı olarak 
vergiye tabi 'bulunduğundan ortakların alacakları kâr paylarının kaynağı ile ilgilenmeyip uygulamada kolay
lık sağlamak ve vergi alacağı mahsulbunun aksaksız ve anlaşmazlık yaratmayacak şekilde işeyişini sağlamak 
amacıyla söz konusu kazanç ve iratlardan vergi alacağı miktarına eşit ibir tevkifaJt yapılmaktadır. 

Böylelikle Kurumlar, Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna bir kazanç elde ettiklerinde, 'bunlar üze
rinden vergi teVk'ifatı yapacaklardır. Iştiraik kazançllarının bu tevlkifatın dışında bırakılmasının nedeni iştirakçi 
kurumun elde ettiği bu tür kazançların daha önce kendisine iştirak olunan kurum tarafından Kurumlar Ver
gisi Kanununda yapılan' yeni düzenlemeye göre % 40 nisbetinde Kurumlar Vergisine tabi tutulmuş olduğun
dan vergi alacağının mahsubu açısından bir aksaklık dbğurmamasıdır.ı 

6J Maddenin 9 ve 10 numaralı herifleri, 96 nci maddenin 1-a bendi aynen alınmak suretiyle yeniden düzen-
lenmişitir. Mevduat faizleri için, kanunun 22 nci maddede yer alan 'istisna yeni düzenleme ile kaldırıldığından, 
bunların «istisna haddini aşan kısımları» nın madde nıetnj içinde 'belirtilmesine de gerek kalmamaktadır. 

1. 75 nci maddede yapılan düzenlemieye paralel olarak maddenin 11 nci bendi ile faizsiz (özellikle döviz) 
olarak alınan krediler dolayısıyla alınan kâr payları menkul sermaye iradı sayılacağı için bu kâr payı ödemele-
rîndende tevfıikat yapılması öngörülmüştür. 

8; Maddeye yeni getirilen 12 numaralı bent hükmü ile zirai kazançlarda zirai ürünlerin alış bedeli üzerin
den vergi tevkifatı esası geitirillmek'tedir. Bu düzenlemeyle çok düşük bir vergi yüküne muhatap olan zirai ka
zançların verginin genellik ilkesine uygun hiçimde ve asgari nisbeltte vergilendirilmesi hedef alınmaklfcadır. 

9. Maddenin üç numarallı fıkrası yeniden düzenleme ile iki numaralı fıkra alarak aynen alınmıştır. 
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Maıdde 65. — «Vergî tevkif atının hangi hallerde yapılacağı 94 noü ve 95 nci maddelerde belirtildikten 
sonra, Vergi tevkilfatrnda uyulacak esaslar» da yapılan değişikliklere paralel olarak 96 ncı madde de yeniden 
düzenlenmiştir, 

Yeni hali ile 96 ncı maddenin, yürürlükteki «Menkul sermaye iratlarında vergi tevkifatı» esaslarını dü
zenleyen 96 ncı madde ite hiçbir ilgisi kalmamaktadır. Başka bir deyişle, yürürlükteki 96 ncı madde, Kurum
lar Vergisinde yapılan değişikliğe paralel olarak, tamamen kaldırılmakta ve kabul edilen sisteme uygun şekil
de, yeniden tedvin edilmektedir. Bilindiği gibi, Kurumlar Vergisi nispetinin yeniden düzenlenmesi nedeniyle 
bunidan böyle, gerçeîk kşilere dağıtılan veya dağıtılabilir sayılan menkul sermaye iratlarından, mevcut 96 ncı 
maddeye göre vergi kesintisi yapılmasına gerek kalmamaktadır. 

«Vergi tevkifatında) uyulacak esaslar» ı düzenleyen 96 ncı madde, iki fıkradan meydana gelmekteedir: 
1. Maddenin 1 nci fıkrasına göre; «Vergi tevkifatı», 94 ncü madde kapsamına giren, nakten ve hesaben ya

pılan ödemelere uygulanacaktır. Yeni düzenlenen şekliyle, 94 ncü maddede yer alan ve vergi tevkifatına tabi 
tutulacak kazanç ve irat nevileri 12 kalemden ibaret olup, bunlardan bir kısmı ile ilgili vergi tevkifatı, nihai 
vergilemeyi ifade etmektedir. 

Bu fıkrada ayrıca, «Hesaben ödeme» deyimi de bugüne kadarki uıygulamanın ışığında yeniden tanımlan
makta ölüp bu deyimle vergi tevkifatına tabi kazanç ve iratları ödeyenleri istihlak saihiplerine karşı borçlu 
durumda gösteren her türlü kayıt ve işlemlerin veya bu gibi istihkakları ödeyenlerin hesaplarına gider kayde
dilmesinin kastedildiği açıkça belirtilerek bu konudaki muhtemel yanlış yorumlamaların önüne geçilmektedir. 

2. Maddenin 2 fıkrası, vergi tevkifatmın gayrisafi tutarlar üzerinden yapılacağını hükme bağlamış olup 
ücretler bu fıkra hükmü dışında tutulmuştur. Bilindiği üzere, ücret ödemeleri üzerinden yapılan vergi tevki
fatı, nihai bir vergilemeyi hedef almaktadır. Halbuki diğer gelir- kalemlerinden yapılan % 3, % 5, % 25 
v. b. nispetlerd'eki vergi kesintileri bir anlamda peşin vergî ödemeleri olup, beyannamede toplanan gelir üze
rinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilmektedir. Esasen ücret ödemelerinde, vergiye tabi olan meblağ, 
gayrilsafi ücret ödemesi (brüt ücret) olmayıp; bundan emekli ve sigorta aidatları gibi indirimler yapıldıktan 
sonra kalan miktar üzerinden vergi hesaplanmaktadır. 

Verginin, ödemeyi yapan tarafından üstlenilmesi halinde uygulanacak esaslar da, uygulamada meydana ge
len sorunların çözümü amacıyla metne dahil edilmiştir. 

Madde 66. — Gelir Vergisi Kanununun «Münferit beyannamelerin verilmesi» durumlarını düzenleyen 
1Ö1 nci maddesi, mükerrer 80 ve 82 nci maddede yapılan düzenlemelere paralel olarak değiştirilmiş ve dar 
mükellefiyete tabi gerçek kişilerden yıllık beyanname vermeye mecbur omayanların elde ettikleri kazanç ve 
iratlarla ilgili münferit beyannamelerini nereye verecekleri hususu bu maddede açıkça belirtilmiş bulunmakta
dır. 

Madde 67. — Gelir Vergisi Kanununda «Esas tarife» başlığını taşıyan 103 ncü maddesinde yer alan,, 
vergi tarifesi günümüzün sosyal ve ekonomik şartlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlenimektedir. Yeni 
düzenleme ile, 31 nci maddede yer alan indirim hadleri de gözönüne alındığında düşük gelir gruplarının 
vergi yüklerinde önemli ölçüde hafifleme meydana gelmektedir. Vergi yükleri beyannameli ve ücretli mükel
lefler için çeşitli matrahlar itibariyle karşılaştırmalı bir biçimde aşağı'da verilmiştir. 
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BEYANNAMELİLER tÇÎN İNDİRİMLİ 
(EVLİ İKİ ÇOCUKLU OLARAK) VERGİ 

YÜKLERİ 

Vergiye tabii gelir Bu günkü hükümlere 
(Matrah) göre (%) 

75 000 
100 000 
150 000 
200 ooo 
250 000 
300 000 
400 0Û0 
500 000 
750 000 

1 000 000 
1 500 000 
2 QQ0 000 
3 000 000 
4 000 000 
5 000 000 
7 OÖOOOO, 

10 000 000 
15 000 OOIO 
20 000 000 
25 0100. OOjO 

32.47 
35.60 
41.07 
44.55 
46.64 
48.62 
(51.46 
63.27 
57.32 
59.94 
59.97 
59.97 
59.98 
59.99 
59.99 
.59.99 
59.99 
59.99 
59.99 
59.99 

Tasarıdaki hükiknılere 
göre (%) 

311.36 
33.52 
35.68 
3ı6.76 
37.41 
37.84 
38.38 
38.70 
39.14 
39.35 
41.18 
42.14 
43.09 
44.80 
45.84 
49.86 
52.90 
58.59 
02.69 
65.15 

Fark (%) 

— 1,11 
~ 2.08 
— 5.39 
— 7.79 
— 9.23 

— 10.78 
— 13.08 
— »14.57 
— 18.18 
— 20.59 
— 18.79 
— 17.83 
— 16.89 
— 15.19 
— 14.15 
— 10.13 

— 7.10 
— 1.40 
+ 2.70 
+ 3,16 

Not : 1. Bugünkü hükümlere göre verginin hesabında, mevcut tarife ve mevcut en az geçim indiriminin 
tutarı yıllık (4 320 TL.) olarak dikkate alınmış ve hesaplama de'kot sistemine göre yapılmıştır. 

2. Tasarıya göre hesaplama, tasarıdaki tarife ve indirimler (Yıllık 16 200 TL. olarak) dikkate alınarak, 
matrahtan indirim esasına göre yapılmıştır. 
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ÜCRETLİLER İÇİN İNDİRİMLİ (EVLİ İKİ ÇOCUKLU OLARAK) VERGİ YÜKLERİ 

Vergiye tabi gelir 
(Matrah) 

75 000 
im ooo 
150 000 
"jOÛOOOi 
250 OOÖ 
300 000. 
400 000 
sm opa 
750 000 

1, OOO 000 
1 500 000 
2 OOO 000 

Bu günkü hükümlere 
göre- (%) 

32.04 
35.2)8 
40.85 
44.39 
46.51 
48,51 
51.38 
53.21 
57.28 
59.92 
59.94 
59,96 

Tasarıdaki hükümlere 
göre (%) 

2.56 
11.92 
21.29 
25.96 
28,77 
30.64 
32.98 
34.38 
36.26 
37.19 
39.56 
40.92 

Park <•%) 

— 29.48 
— 23.36 
— 19.57 
— 18.43 
— 17.74 
— 17,87 
— 18.40 
— 18.82 
— 2L02 
— 22.77 
— 20.38 
— 19.04 

Not: 1. Bugünkü hükümlere göre verginin hesabında, mevcut tarife ve mevcut, en az geçim indirimi ile özel 
indirim tutarları yıllık (6 120 TL.) olarak dikkate alınmış ve hesaplama de'kot sistemine göre yapılmıştır. 

2. Tasarıya göre hesaplama, taşandaki tarife ve indirimler dikkate alınarak (yıllık olarak 70 200 TL.) 
matrahtan indirim esasına göre yapılmıştır. 

Madde 68. — Gelir Veırıgiısıi Kanununda «Vergi Cetvelleri»'nü düzenleyen 104 ncü madde aşağıdaki ge
rekçelerle yeniden düzeni enmliştir. 

1. Özellikle ücretliler için uygulamıada cetvel uygulaması yönünden karışıklığa yol açan, ücretlin öden
mesi ve vergilendirilmesi ödemeye bağlı olması keyfi yeti, bu maddeden çıkarılarak, daha önce 96 ncı mad
de gerekçesinde de belirtiMiği üzere, 96 ncı madde içinde düzenlenmiştir. 

2. Verginin hesaplanması konusunda öteden beri eleştirilere neden olan, matrahın vergisinden indirim
lerin vergisıinin düşülmesi (de'kat sistemi) uygulama sından vaz geçilerek vergi matrahımdan indirimler dü
şüldükten sonra 103 ncü maddede yazılı nispetler uygulanmak suretiyle verginin hesaplanması uygulaması 
getirilmektedir. Böylece, evli iki çocuklu bir ücretlinin, ücretinin bugünkü asgari ücretlin üstünde bir kısmı
nın vergi dışı kalması sağlanmıştır. 

3. Ücretleriin vergilerinin aylık ve ıgünlük esasa göre hesaplanması konusuna yeni bir anlayışla açık
lık getirilerek, cetvel ve cetvellerde yer alan gelir kademelerine göre verginin hesaplanması uygulıamasındian-
vazgeçilmektedir. Yeni düzenlemeye göre, yıllık vergi onikiye bölünmek suretiyle aylık vengi; aylık vergi de 
otuza bölünmek suretiyle günlük vergi hesaplanacaktır. 

4. Yeni düzenleme ile, mevcut maddede yer alan «muhtelif ücret ödemesi» kavramı, 87 ve 103 ncü 
maddelerde yapılan düzen'liemıeye paralel olarak metin den çıkarılmıştır. 

5. Uygulamada kolaylık sağlamak bakımından, matrah ve vergi lira kesirlerinin atılması kabul edil
mektedir. /-' 

Madde 69. — Vergi tevkif atı nispetlerini düzenleyen yürürlükteki 105 ncü maddede, 94 ve 96 ncı mad
delerde öngörülen değişikliklere paralel olarak gerekli düzeltmeler yapılmıştır. 
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Kanunun 94 ve 96 ncı anıaddeleninde yapılan düzeltmeler sırasında, «kazanç ve ücretlerde vergi tevki-
f'atı» ile ilgili 94 ncü madde ile «iratlarda vergi tevlkfi: fatı ile ilgili 96 ncı madde blirleştlirıiilmıiş ve 94 ncü 
madde bütün gelir vergisi kesintilerini kapsayacak şekilde, kazanç, ücret, menkul ve gayrimenkul sermaye 
iratlarında vergi tevkiflatı 'başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

Öngörülen değiş ikiliklerle, anılan 105 ncü majddle, 94 ncü maddede sayılan bütün halleri (kapsayacak tarz
da düzenlenmiştir. , -

1. 94 ncü maddenin birinci fıkrasının 3 No. lu bendinde yazılı «Serbest meslek işleri dolayısıyla bu 
işleri yapanlara yapılan ödemelerden» 

a) Tam mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda 'c/c 25, 
ıb) Dar mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda c/c 30, 
Nispetinde vergi kesinti yapılması öngörülmektedir. 
Dar mükellefi yete taibi serbest meslek erbabına yapılan ödemelerde, vergi tevfikat nispetinin % 30 olarak 

tespiti, 94 ncü maddenin üçüncü fıkrasına göre bu tevkif atın nihai vergilemeyi ifade etmeksinden ileri gelmek
tedir. 

2. 94 mcü maddenin 4 numaralı bendinde yazılı 42 nci madde kapsamına giren birden fazla takvim yılına 
sirayet eden inşaat ve onarım işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden yapılacak vergi tevkif altın in nispeti 
vergi tarifesindeki değişikliğe paralel olarak % 2'den % 3'e çıkarılmıştır. 

3. 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde yer alan «Dar mükellefiyöte taibi olanlara telif ve patent hak
larının kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden» de % 35 oranında tevkifat yapılması öngörülmüştür. Tev
kifat oranının yüksek olması dar mükellefiyete taibi kişilerde bu tevfikatın nihai vergilemeyi ifade etmesinden 
ileri gelmektedir. 

4. 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 33 1/3 nispetinde vergi kesintisi yapıl
ması hükmü getirilmiştir. Bu tevkifat da 94 ncü maddeye göre nihai vergilemeyi ifade edecektir. Buna rağmen 
nispetin yüksek tututmayıp % 33 1/3 olarak tespiti, tevkifata taibi kâr paylarından daha önce % 40 Kurumlar 
Vergisi ödenmiş olmasındandır. 

5. 94 ncü maddenin 6 numaralı bendinde, yer alan «70 nci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması 
karşılığı yapılan ödemelerden» de % 25 nispetinde tevkifat yapılacaktır. 

6. 94 ncü maddeye 8 numaralı bent olarak gıeitiırilten vs gerekçesine ilgili maddede dana açık bir şekilde 
yer verilen, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurumların yabancı ülkelerde elde ettikleri kazançlar iile Türkiye'de el
de ettikleri iştirak kazançları dışında kalan Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve iratların % 
33 1/3 nispetinde teıvkifajt yapılması bu kazanç ve tatların dar mükelleflere dağıtılması halinde ise yapılan tev-
kifatın % 60 nispetinde tamamlanıması öngörülmektedir. 

7. 94 ncü maddenin 9 ve 10 ncu bentlerinde yer alan «tahvilat ve mevduat faizleri» ile 11 nci bentte yer 
alan» faizsiz kredi verenlere ödenen kâr paylarında^ lise !% 25 oranında tevkifat yapılması öngörülmüştü. An
cak Bakanlar Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu oranı % 30'a kadar yükseltebilecektir. 

8. 94 ncü maddenin 12 numaralı bendinde yapılan yeni düzenlemeye paralel olarak zirai kazanç ölçüleri
mi tespit eden kararnamelerde yer alan zirai ürünlerin alış bedeli üzerinden % 5 oranında tevkifat yapılması 
öngörülmüştür. 

9. Ücretler ile ücret sayılan ödemelerden vergi tevkifatı ise, 103 ve 104 ncü maddeler hükümlerine göre 
yapılacaktır. 

105 nci maddeye eklenen bir fıkra ile, bumaddede yer alan vergi tevkif atının yapılması sırasında, 96 ncı mad
de hükmünün gözönünde tuitulaca.gr, başka bir deyimle vergi tevkifatının nafcten veya hesaben yapılan öde
melere uygulanacağı; ücretler dışında kalan ödemderde, tövkifatın «gayrisâfi tutarlar» üzerinden yapılacağı 
açıkça belirtilmiştir. 

Maddenin son fıkrası ile de vergi tevkifatının yapılması sırasında lira kesirlerinin dikkate alınmayacağı 
hükmü getirilerek hem 104 ncü madde hükmü paralellik hem de uygulamada kolaylık sağlanmıştır. 

iMadde 70. — Gelir Vergisi Kanununun yedinci bölümünün başlığı, bu bölümde yapılan yeni düzenleme
leri de kavrayacak bir biçimde «Ortalama kâr haddi, asgari gayrisâfi hâsılat ve gider esaslarına göre gelin tıa-
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yinb ve 111 nci maddenin başlığı ise, «Ortalaıma kâr haddü ve asgari gayrlisâfü hâsılat esası» şeklinde değiş
tirilmiş ve bu madde aşağıda belirtilen gerekçelerle yeniden düzenlenmiştir. 

1. Gelir Vergisi Kanununda vergi güvenliği müessesesi olarak yer alan «Ortalama kâr haddi esası» za
man zaman yapılan değişikliklere rağmen uygulmalar sonunda perakende ticaret erbabı ile hizmet işletmele
rinde «asgari vergi» aracı haline gelmiş ve Gelir Vergisi prensipleri ile bağdaşmayan sonuçlar doğurmuştur. Bu 
nedenle, maddeye (A) işaretli bent olarak getirilen hükümle, perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalât
çıların gösterdikleri gayrisafi kazançların eskiden olduğu gübi ortalama kâr hadlerine göre tespit edilecek gayri
safi kazanç miktarından düşük olmaması, düşük bulunduğu takdirde beyan edilen kazançlar yerine bu suretle 
tespit edilen kazanç esas alınarak bunun üzerinden ikmal tarhiyat yapılması sağlanmıştır. 

2. Maddeye (B) işaretli bent olarak yeni getirilen hükümle, hizmet işletmeleri ile her nevi taşıma işiyle 
uğraşanların kavranılmasına özen gösterilmiştir. Bu (işletmelerin beyan ettikleri gayrisafi hâsılatların, aşağıda 
açıklanan esaslara göre tespit edilecek yıllık asgari gayrisafi hâsılatlara göre düşük bulunması halinde beyan 
edilen gayrisafi hâsılatlar yerine bu suretle teptit edilen gayrisafi hâsılatlar esas alınacaktır. Bu şekilde tespit 
edilen gayrisafi hâsılattan mükelleflerce belgeye dayalı olarak tevsik edilen giderler indirilecek ancak buluna
cak safi kazanç mükelleflerce tevsik edilen giderler toplamının % 20'sinden düşük olduğu ve bu durum mü
kelleflerce haklı nedenlerle izah edilemediği takdirde bulunan safi kazanç yerine mükellefçe beyan edilen 
giderler toplamının % 20'si ikmalen vergi tarhına esas alınacaktır. 

3. Yapılan yeni düzenlemeye göre ikmalen tarhiyata esas alınacak asgari gr.yrisa.fi hâsılatlar, takdlir ko
misyonlarınca (A) ve (B) işaretli bentler kapsamına girenmükellef grupları itibariyle ayrı ayrı ve asgari iki, azami 
beş derece üzerinden her derecede üç kademe halinde, Vergi Usul Kanununda yer alan esaslar dairesinde tes
pit edilecektir. 

4 Diğer taraftan, mevcut metinde yer alan usul ve süreye ilişkin şartlar kaldırılarak tarhiyatın Vergi Usul 
Kanununda yazılı ikmalen tarhiyat esaslarına göre yapılması esası getirilmiş ve 1 000 liralık had 2 500 liraya 
yükseltilmiştir. 

Madde 71. — Gelir Vergisi Kanununda yer alan «Asgari zirai kazanç esası» ile ilgili 112 nci maddesi 
aşağıdaki gerekçelerle değiştirilmiş bulunulmaktadır. 

1. Tarım kazançlarımda, «beyan edilen hâsılat ve giderler» ile Vergi Usul Kanunundaki zirai kazanç 
ölçülerine göre hesaplanan «hâsılat ve giderler» arasında açık bir farklılık bulunduğu takdirde, mevcut hük
me göre; ıbu tarhiyata esas olarak matrahın takdir komisyonlarınca tespiti gerekmekteydi. Maddenin birin
ci fıkrasında yapılan değişiklikte «beyan edilen hâsılat ve giderler» ile Vergi Usul Kanunundaki zirai kazanç 
ölçülerine göre hesaplanan «hâsılat ve giderler» arasında 2 500 liradan fazla bir farklılık bulunduğu takdir
de incelemeye yetkili olanların tespit edecekleri hâsılat ve giderlerin vergi tarhına esas alınacağı belirtilmiş, 
böylece «takdir komisyonları» yerine matrahın inceleme elemanlarınca tespit edilmesi usulü getirilmiştir. 
Bu suretle, asgari zirai kazanç ölçülerine dayanılarak tespit edilecek matrah üzerinden ilkmalen vergi tarh 
olunacaktır. 

2. Bu maddenin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmekte' ve bu fıkra ile ikmalen vergi tarhı sırasında, hâ
sılatın elde edildiği yıl için tespit edilmiş zirai kazanç ölçülerinin esas tutulacağı hükme bağlanmaktadır. 

Madde 72. — Bu kanuna 484 sayılı Kanunla geçici 10 ncü madde olarak eklenen hüküm ile getirilen 
asgari zirai vergi, mükerrer 112 nci madde ile1 «Asgari Zirai Vergi» olarak yeniden düzenlenmektedir. 

Mevcut metinde zirai kazanç ortalama kâr hadleri tespitine dair komisyon kurulup, bu hadler tespit edi
linceye ve Gelir Vergisi Kanununda buna yönelik gerekli değişiklikler yapılıncaya kadar anılan asgari 
vergi esasının geçici bir düzenleme olduğu ifade olunmaktadır. Ancak, asgari zirai verginin ilk uygulama
sından bugüne kadar geçen zaman içerisinde zirai kazançlarda zirai hâsılatın her yıl için iklim koşullarına 
ve bölgelere ve hatta illere göre değiştiği .ayrıca destekleme alımları ile gerçek kârın tespit edilecek olan kâr 
hadlerinin üstüne çıkma ihtimalinin her zaman bulunduğu ve sonuç olarak ortalama kâr haddinin ticari ka
zançlarda olduğu gibi tespitine imkân olmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle, bugünkü ekonomik gerçeklere uy
gun olarak 12 ve 13 ncü maddelerde yapılan değişiklikler de gözönünde tutularak 42 nci maddede belir
tilen işletme büyüklüklerine ilişkin gruplar itibariyle asgari zirai vergi esası yeniden düzenlenmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 76)' 
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Yeni düzenleme ile mükelleflerin beyan edeceği matrahlar. üzerinden hesaplanan vergi asgari zirai ver
giden az olmayacak, az olduğu takdirde bu miktarlar esas alınacaktır. Öte yandan, 94 ncü maddeye göre, 
zirai ürünün satış (bedeli üzerinden yapılacak vergi tevkifatının, asgari zirai vergiden fazla olması halinde, 
tevkif yolu ile alınan verginin asgari zirai vergi olarak esas alınacağı öngörülerek, bu konuda ileride or
taya çıkması [muhtemel sorunlar çözümlenmektedir. 

Mevcut metinde yer alan ve tabii âfetler nedeniyle asgari zirai verginin terkini öngören hüküm, konunun 
Veügi Usul Kanununda düzenlenmiş olması ve. mükerrer olarak bu maddede 'bulunması nedeniyle metinden 
çıkarılmıştır. 

Madde 73. — Gelir Vergisi Kanununda bir otokontrol müessesesi olarak yer alan «gider esası» nı dü
zenleyen 113 ncü maddenin birinci fıkrasında, küçük bir değişiklik yapılarak, metinde* yer alan 1 000 lira
lık hat, 111 ve 112 nci maddelere paralel olarak 2 500 liraya çıkarılmıştır. Bu suretle 111 ve 112 nci 
maddelerde yazılı hatlerle ibir paralellik sağlanmıştır. 

Madde 74. — Gelir Vergisi Kanununda, servet beyanında bulunacak mükellefleri düzenleyen 114 ncü 
maddesinin ikinci fıkrası Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere paralel olarak yeniden düzenlen
miştir. Bu düzenleme ile dar mükellefiyete t;abi olanlar ile beyan edilecek 'gelirleri ücretten, götürü usulde 
tespit edilen kazançlardan, götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazançlardan, saıir kazanç ve irat
lardan, gayrisafi tutarı 240 000 lirayı aşmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iradından, bunların bir
kaçından veya tamamından ibaret olanlar servet beyanında bulunmayacaklardır. 

Madde 75. — Gelir Vergisi Kanununda «servet beyanı esasını» düzenleyen 115 nci maddenin 3 ncü fık
rasının 2 numaralı bendi değiştirilerek, Maliye1 müfettiş ve hesap uzman muavinleri ile gelirler kontro
lörlerine de servet beyannamelerini inceleme1 yetkisi verilmiştir. Böylece çok düşük düzeyde kalan servet be
yanı incelemelerinin yaygınlaştırılması imkânı sağlanmış olacaktır, 

Diğer taraftan, «bu gereğince yapılacak tarhiyat dolayısiyle mükellefler adına kaçakçılık cezası kesilmez» 
şeklinde düzenlenen maddenin dördüncü fıkrası (hükmü madde metninden çıkarılmıştır. Böylece Vergi Usul 
Kanununun vergi cezalarına ilişkin genel bükümleri servet beyanları üzerinden tespit edilen matrah farkları 
hakkında da uygulanacaktır. 

Madde 76. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 117 nci maddede1 bugüne kadar ver
gi hukukumuzda mevcut olmayan yeni bir uygulama, ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin peşin vergi öde
meleri esası getirilmektedir. 

Bilindiği gibi mevcut Gelir Vergisi sistemimizde ücretler ve menkul sermaye iratları dışında yalnız yılla
ra sari inşaat ve onarma işleriyle bazı serbest meslek kazancı ödemelerinde tevkifat yoluyla peşin ödeme esa
sı caridir. Yapılan değişiklikle zirai kazançlar ve gayrimenkul sermaye iratlarından da tevkifat yapılması 
öngörülmüş olup böylece ticari ve mesleki kazançlar dışında hemen bütün gelir gruplarında peşin ödeme esa
sı getirilmiştir-

Yapılan bu düzenlemeye paralel olarak vergide eşitlik ve adalet prensiplerine uygun biçimde ve Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu ekonomik ve fiskal sorunların çözümüne de yardımcı olmak amacıyla ti
cari kazanç sahipleriyle serbest meslek erbabından da cari yıl kazancının ertesi yıl beyan edilip ödenecek 
Gelir Vergisine mahsup edilmek üzere peşin vergi tahsilatı yapılması esası getirilmektedir. Böylece hem tev-
kiffata talbr gelir grupları aleyhinde mevcut adaletsizliğin ve eşitsizliğin giderilmesi mümkün olmakta, hem: de 
vergi emniyetini sağlayacak ve verginin fiskal amacına uygun ibir uygulama getirilmektedir. 

Yeni 'getirilen hükümle, her ticari kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı merkez, il ve ilçelerde Vergi 
Usul Kanunu hükümlerine göre kurulacak özel komisyonlar tarafından bu maddede yazılı yedi dereceden bi
rine intibak ettirilecek ve mükellefler de intibak ettirildikleri dereceye tekabül eden peşin vergiyi bir önceki 
yılın Gelir Vergisi taksitleri ile birlikte ve üç eşit taksitte ödeyeceklerdir. Dönem içinde işe başlayan mükel
leflerin ödeyecekleri peşin vergi ise faaliyet gösterdikleri ay nispetinde kist yoluyla tespit, edilecektir. Mükel
lefler tarafından ödenen bu vergiler ertesi yılın Mart ayında verecekleri yıllık beyanname üzerinden hesap
lanacak Gelir Vergisine malhsup edilecek, mahsup sonunda fazla ödendiği tespit > edilecek vengi ise mükellefe 
ret ve iade edilecektir. 
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Maddenin son fıkrası ile de Maliye Bakanlığına peşin ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenleme yetkisi 
verilmektedir^ * 

Madde 77. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun vergi tevkif atının mahsubuna ilişkin 121 nci mad
desinin ikinci fıkrası yeniden düzenlenmektedir. 

Yapılan değişiklikle götürü usulde vergiye' tabi ticari kazançlar için ödenen vergiler ile asgari zirai vergi 
uygulamasından doğan vergilerin mahsup işlemi sonunda ret ve iade gerektiği ahvalde gözönüne alınmaya
cağı, yani bu vergilerin ret ve iade edilemeyeceği esası getirilmektedir. Böylece asgari matrahın ve asgari ver
ginin mantığına uygun olarak mükelleflerin bu şekilde ödedikleri vergilerin nihai olması ve daha aşağıya düş
memesi sağlanmaktadır. 

Madde 78. — Bina. ve Arazi vergilerinin Gelir Vergisine; mahsubu esasının kaldırılması ile boş kalan mü
kerrer 122 nci madde «Vergi alacağının mahsubu ve iadesi» başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. 

ıBi'lindiği üzere, Kurumlar Vergisi nispetinin % 50'ye çıkarılması ve buna paralel olarak, Gelir Vergisi 
Kanununun 77 nci maddesi lil'e «Vergi alacağı» sisteminin, getirilmesi menkul sermaye iradı sayılan vergi ala
cağının, beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilmesini gerekli kılmalktadır. Mükerrer 
122 nci madde, Ibu mahsuba imkân verecek şekilde düzenlenmiştir. 

Madde metninin incelenmesiyle de anlaşılacağı üzere, mahsup hakkı vergi alacağının yıllık beyanname
lerinde gösterilmesi kaydiyle tam mükellefiyete tabi gerçek kişilere; ret ve iade hakkı ise kâr paylarını aldık
ları tarihten itibaren 1 yıl içinde başvurmaları halinde özel kanunlarla kurulmuş ve kendi kanunları ile Ge
lir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuş kuruluşlara; yine 1 yıl içinde başvurmaları ve vergi alacağım 
hâsılat kaydetmeleri şartıyla kolektif ve adi komandit şirketlere ve 1 yıl içinde başvurmaları ve komandit 
ortaklarca aynı yıl beyannamelerinde gösterilmek kaydiyle es'hamlı komandit şirketlere tanınmış (bulunmakta
dır. Maddenin bu şekilde düzenlenmesinde vergi mükerrerliğinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

Madde 79.; — Bu madde ille 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda mevcut ve bu Kanunda ve değüşiMkler 
yaıpan 202, 484, 1137 sayılı kanunlar ile getirilmiş geçidi (maddeler kaldırılmış ve Gelir Vergisi Kanununa 
gerekçeleaü aşağıda yazılı 14 geçici ımadlde eklenmiştir. 

Geoidi Madde 1. — Bu madde ile, 1.1.1981 tarlhk'nden önceki dönemterde elde edilen kazanç ve 
Miattılar (Göttüriüier daihill) ile ücretlerin ve 1981 mal'i yılından önceki dönemlerde elde edilen göltürü ücretlerin 
bu kanunda 'aksline hüküm bulunmayan hallerde eski hükümlere göre vergilendirileceği hususu hükme 'bağ
lanmaktadır. 

Geçici Madde 2. — Gelir Vergisi Kanununun esnaf muaflığına i§şkin 9 ncu maddesinin bazı bölüm
leri 'bu kanunla değüşıtiriürniş bulunduğundan 'bu madde 'hükmü ile 1.1.1981 tarilhi itibariyle esnaf muaflığına 
ilişkıin yenli şartları taşıyanların bu muaflıktan faydalanması, taşımayanların ise 1981 yılında esnaf muaf
lığından mıülkeMefiyete alınmaları öngörülmektedir. 

Geçici Madde 3. — Bu madde ile, esnaf muaflığı uygulamasına paralel olarak Gelir Vergisi Kanu
nunun bu kanunla dteğiştlirilen 46, 47 ve 48 nci maddelerinde belirtilen götürü usule tabi olmanın genel ve 
özel şafUlannı 1.1.1981 ıtarihli dıİbariylBe taşıyanların 1981 takvim yılında götürü usuilıdie, taşımayanların ise ger
çek usûlde vergilendirilmesi esası«getirilmekfcediir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile, götürü usulde veügitodirillbn ticaret ve serbest meslek erbabının 
1981 yılı içtin ö\Iey!ecelkleri götürü vergilerin yeni hükülmllere göre tespit olunan göfoürü safi kazanç üzerin
den hesaplanması ve Ödenmesi esası getirimdkltedüf. 

Geçici Madde 5. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanunumun bu kanunla değiştirilen 31 nci maddesin
de yer alan sakaıtüık lindünimine ait Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, daha önce Gelir Vergisi Kanunu
nun 23/1 ndi maddesi gereğfince ücretleri vergiden müstesna bulunanlar birinci derece sakat sayılarak bu ka
nunla değişik 31 nci maddede yer alan sakatlık indüriminıden faydalanabilmeleri imkânı sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 6. — Gelir Vergisi Kanununun yatırım indirimline ilişkin ek 2, 3 ve 4 ncü maddeleri 
bu kanunla değiştirilerek yatırım indirimi uygulaması yeni esaslara bağlanmış buflundüğundan, bu madde 
ile 1.1.1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırımlara ilişkin barcamallara eslki hükümlerin, bu tarihten son
ra yapılacak yatırım harcamalarına ise yeni hükümlerin uygulanması öngörülmektedir. 
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Geçici Madde 7. — Bu madde ile, 1.1.1981 tarihinden önce sözleşmeye 'bağlanmış ve henüz bitmemiş 
veya kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bitmekle beraber henüz beyan edilmemiş olan birden fazla tak
vim yılıma sirayet eden inşaat ve onarma işlerinin bu Kanunla değişik 42 nci madde hükümlerine göre da
ğıtıma tabi tutulmadan işin bittiği yılın geliri olarak boyan edilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 8. — Bu madde ile, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yeniden götürü gider em
salleri tespit ediinceye kadar zirai kazançlar için 1980 yih da dahil olmak üzere bütün mahsulleri için % 70 
götürü gider uygulanması esası getMlmiştir. 

Diğer taraftan, bu kanunla getirilen mükerrer 112 nci maddede yazıh asgari zirai vergi esasının 1980 yı
lında elde edilen zirai gelirlere de uygulanması öngörülmüştür. 

Geçici Madde 9. — Gelir Vergisi Kanununda bina ve arazî vergilerimin malhsıulbuma lişkffin mükerrer 
122 nci maidde bu kanunla değiştirilerek mezkûr mahsup imkânı ortadan kaldırılmış ve buna paralel olarak 
mahsubu kabul edilmeyen Emlâk Vergisinin Gelir Vergisi Kanununun değişik 74 ncü -maddesiinin birinci fık
rasının 5 numaralı bendine göre gider yazılması öngörülmüştür. Bu madde ile, mükeieılerin 1980 yılı gay
rimenkul sermaye iratlarına da yukarıda açıklanan hükümlerin uygulanması sağlanmıştır. 

Geçici Madde 10. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değişik 75 nci maddesinde 
yer alan, kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verilen kâr paylarının menkul sermaye iradı sayılma
sı hükmü 1980 yılı kâr payları içinde uygulanacaktır. Böylece, söz konusu ödemeler kurumların 1980 yılı 
matrahlarından düşülemeyecek ve elde edenler tarafından menkul sermaye iradı olarak beyan edilecektir. 

Diğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık ve özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi 
kurumların 1980 takvim yılı ticari bilançoilarına göre doğan' kârdan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra 
kaHan kısımda menkul sermaye iradı olarak 94 ncü maddeye göre tevkifata tabi tutulacaktır. 

Geçici Madde 11. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanun Mie değişik İTİ nci madde
sinin (B) fıkrasında yer alan, hizmet işletmeleri ve her nevi taşıma işleriyle uğraşanlara ilişkin asgari gayri 
safi hâsılat esasının bu mükelleflerin 1980 takvim yılı kazançlarına da uygulanması öngörülmektedir., 

Geçici Madde 12. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 103 ncü mad
dedeki nispetlerinin 1.1.1982 tarihinden başlayarak her yıl % 1 oranında indirilmesi ve 1050 sayılı Mühase-
be-i Umumiye Kanununun 39 ncu maddesinde düzenlenen endeksleme sisteminin Gelir Vergisi tarife dilimleri 
ile Gelir Vergisi Kanununun 86 Ve 87 nci maddelerinde yer alan had için 1986 yılı esas (alınarak 1.1.1987 
tarihinden itibaren uygulanması esası getirilmektedir. 

Geçici Madde 13. — Bu Kanunun 1.1.1981 tar-lhfinden itibaren yürürlüğe girmesi esas olmakla birlik
te bu mıadde ile ekonomik istikrar tedbirlerine uygun olarak hizmet erbab:nın 1981 takvim yılınım Ocak ve 
Şubat abları net maaşlarında, Gelir Vergisi Kanunundu yapıLm değişiklikler dolayısıyla meydana gelecek ar
tışların muvakkat bir hesapta toplanarak Nisan, Mayıs, Haziıan ve Temmuz İ981 aylarında 4 eşit taksitte 
ödenmesi öngörülmektedir, 

Geçici Madde 14. — 1.1.1981 tarihinden önce yürürlükte olan vergi sistemi gözönünde tutularak 
imzalanmış bulunan hizmet sözleşmelerinde karşılık lı pazarlık sonucu anlaşılan net ücret artışının vergi 
kanunlarında yapılan düzenlemeler sonucu vergi indirimi nedeniyle yükselmesi, ücretliler arasındaki den
gesizliği daha da büyütecektir. 

Bu madde ile, ücretliler arasında halen mevcut olan adaletsizliğin daha da artırılmasının önlenmesi 
amaçlanmaktadır. 

Madde 80. —- Yürürlük maddesidir. 

Madde 81. — Yürütme maddesi olup, bu kanun hükümlerini yürütmeye Maliye Bakanının yetkili ol
duğunu belirtmektedir. 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/60 15 Aralık 1980 
Karar No. : 15 

Milî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulu taraf ındian 25.11.1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «31.12.1960ı 
gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» Komisyonumuz
ca inöelenmiştir. 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 1960 yılında kabul edilmiştir. Devam eden yılarda, bu Kanunun ba
zı maddelerinde değişiklikler öngörülmüş olmakla birlikte, bu Kanun yirmi yıldan beri Türk Vergi sistemi 
içinde yer almış ve uygulanmaktadır. 

Ancak, 193 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği koşul ilada, bugün içinde bulunduğumuz yılların ekonomik 
ve mali koşulları tamamen değişmiştir. 

Uyguiknmakta olan vergi kanunları, son yıllarda bir gelir sağlama amacını yitirmiş, vergi yükünün gelir 
grupları arasında dağılımmdalki adaletsizlik giderek artmış, hızlı enflasyon, bu adaletsizliği daha da yaygın 
hale getirmiş ve vergi kanunlarının uygulamadaki etkinliği tamamen kaybolmuştur. 

Böylece, Gelir Vergisi Kanununda, günün koşulları na göre bir düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir. Vergi 
sistemimizi bir bütün olarak ele almak, vergi türlerinin ve vergi kanunlarının sayısını azaltıcı bir sistemi ge
liştirmek zorunlu olmakla birlikte, böyle bir vergi reformunu sağlamaya ne toplumun belli bir kesiminin 
içinde .bulunduğu durum ve ne de zaman faktörü yönün den imkân bulunmamaktadır. 

Bu nedenle, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve yıllardan beri, belli bir kesimin vergi yü
künü büyük ölçüde ağırlaştıran Gelir Vergisi Kanunu nun bir an önce değiştirilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun 'bazı maddelerinin değiş t inilmesini öngören tasarının tümü üzerindeki görüşme
lerden sonra maddelerine geçilmiştir. 

Madde 1. — Tasarı kapsamında olmayan, ancak komlisyonda yeniden düzenlenmesi uygun görülen 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci maddesi sonuna, bu maddede yazılı kazançları elde edenlerin vergi kar
neleri (almalarını sağlayacak düzenlemenin yapılması, 

1 noi maddenin yenidien eklenmesiyle maddeler teselsül ettirilmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 1 noi maddesi 2 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabulü, 
Madde 4. — Aynı Kanunun vergiden muaf esnafı düzenleyen 9 ncu maddesi 1 numaralı bendinde yer alan 

«eşya ve gıda maddelerinin» ibaresinin uygulamada bazı 'tereddütlere yer açmaması ve bazı esnafın madde 
kapsamı dışında kalmaması amacıyla «eşya, gıda ve her türlü bakkaliye maddelerinin» olarak düzeltilmesi, 

Madde 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabulü, 

Madde 6. — «Aynı Kanunun, 11 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiş ve bir fıkra ek
lenmiştir» ibaresinin «Aynı Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve mad* 
denin sonuna bir fıkra eklenmiştir» şeklinde düzeltilmesi, 

Ayrıca madde metninde yer alan birden fazla trak töre sahip olma ölçüsünün, traktörlerin toprak işleye
bilme kapasiteleri gözönüne alınarak «"Beygir Gücü» esasına göre düzenlenmesi, 

Madde 7. — Küçük çiftçi muaflığında, işletme büyüklüğü ölçüsünü düzenleyen Aynı Kanunun 12 nci 
maddesinde yer alan ölçülerin arazi birimlerinin getire bileceği ortalama randuman ve hâsılat ile bu hâsılata 
tekabül eden safi kazanç miktarları dikkate alınarak, 

İşletme ölçüsünün; 
5 noi grupta (40) dönümden (25) dönüme, 
6 inci grupta 'bu grupta yer alan patates, soğan, sarımsağın çıkarılması, ı(40) dönümden (30) dönüme, 
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7 nci grupta patates, soğan, ısarmısağın bu gruba alın ması, ekili arazide yüz 'ölçümü toplamlının 20 dönüm 
olması, 7 nci grubun komisyonda yeniden düzenlenmesin den grup numaraları teselsül ettirilmiştir. 

8 noi grupta (20) diönümden (15) dıönümıe, 
10 ncu grupta (40) dönümden (30) dönüme Mirlmesi, 
15 nci grupta (200) ağaçtan (500) ağaca, 
16 inici gnıpltıa (250) alğaiç-flan ı(500) ağaca çılkaırılknialsı, 
17 nci grupta (450) ağaçtan (400) ağaca, 
18 nci grupta (600) ağaçtan (400) ağaca, 
20 neti ıgrulpta (50) aidat büyük başhayvan sayısının (40)'a, 
21 nci grupta (250) adet küçük başhayvan sayısının (20ö)'e inıdirıilmesi, 
işletme büyüklıükllerti 'ölçüsünün 20 gruptan 21 gruba çıkarılması^ 
Madde 8. — Tasarının 7 noi maddesi 8 noi madde ola ralk aynen kabulü, 

Madde 9. — «Aynı Kanonun 14 ncü maddesinin bi rinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir» 
ibaresi yer almaktadır. Ancak; ikinci fıkrada yeni bliır düzenleme yapılmadığından bu ibarenin «Aynı Kanu
nun 14 ncü maddeslinlin İbirinoi fiknası aşağıdaki sekide değiştirillımiştir» şeklinde düzeltimesi ve ikinci fıkranın 
tasarıdan çıkarılması, 

Madde 10. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinde yapılan değişikliğin, kanun düzenleme tekinliğine göre ye
niden düzenlenmesi, 

Madde 11. — Tasarının 10 nou maddesi 11 noi madde olarak aynen kabulü, 
Madde 12. — 'Serbest meslek kazançlarında istisna hükümlerimi kapsayan, aynı kanunun 18 noi maddesin

deki ihtira beratlarını satmıalk veya 'bunlar üzerinde mev out halklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak su
retiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri hâsılattan 200 000 liralık 'istisna miktarının 100 000 liraya indirilmesi, 

Madde 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 ncü madde olarak aynen kabulü. 
Madde 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü mad de olarak aynen kabulü., 
•Madde 15. — Gayrimenkul sermaye iratlarında istis na miktarlarını düzenleyen, aynı kamunun 21. noi mad

desi birinci fıkrasında yer alan 240 000 lliralık istisna ımlilkitlainıınıın, 120 0)010 Ittıaıyla inıdiıriitaasii. ayrıçla .«kliiflacı ta 
rafından mesken olarak kuşanılması şartıyla» ibaresi nin metinden çıkarılması. 

•Madde 16. — Ülkem'izin son yılanda uygun olmayan ekoınıomik ktaşulları ve döviz darboğazında olduğu göz-
önüne alınarak, dövize çevrilebilir mevduat açan bîr kesimin vergi dışında kalması ve Kanunla bunlara de
vamlı bir ayrıcalık gdtMlirnesi uygun görülmediğinden çerçeve 15 nci maddeye bağlı. 22 noi maddede yer alan 
«ile dövize çevrilebilir mevduat ve döviz tevdiat hesapları için ödenen faizler» ibaresi ile döviz ıtevdiat hesap
lan için ödenen faizler şeklinde düzenlıenımesi, 

'Madde 17. — Aynı Kanunun Gelir Vergisinden istis nıa edilen ücretlerle ilgili 23 ncü maddeslinin üçüncü 
bendinde, işçilerden 'gayri yeraltında fiilen çalışan ve yeraltında çalıştıkları zamana münhasır olmak üzere di-
•ğer personelin de madde kapsamına alınması, 2 noi bent te yer alan şoför, makinist ve amele başı ücretüerinin is
tisna dışında bırakılması, 

Ayrıca '6 nci bent parantez içindeki «uşalfchlk ve mü rebbiyelıilk» ibaresinin metinden çıkarılması ve (müreb-
biyeler için ödenen ücretleriin 'istisna kapsamına alınamayacağı) hükmünün ilave edilimesi, 

11 noi bent de ı«tüzelküşi!liği haiz muhtelif emekİ sandıklarınca ödenen aylıklar» ibaresi yerine «tüzelklişi-
liği haiz muhtelif emekl sandıkıları tarafından 'ödenen aylıklar» olarak değiştirilmesi, 

(Madde 18. — Tasarının 17 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabulü, 
(Madde 19. — Tasarının 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabulü, 
IMadde 20. — Gelir Vergisinden istisna kılınan teşvik gayesi ile verilen ikramiye ve mükâfatları düzen

leyen aynı kanunun 29 ncu maddesinin 2 numaralı bendinde; Gelir Vergisinden istisna kılınan ve Silahlı 
Kuvvetlerde uçuş, dalış gibi bazı hizmetler karşılığı yapılan ödemelerin özel kanunlarında «tazminat» ola
rak nitelendirilmesi nedeniyle «tazminatlar» kelimesinin eklenmesi, 

'Madde 21. — indirim ihadlerini saptayan aynı kanunun sakatlık indirimini düzenleyen 31 noi maddesi
nin 3 ncü bendinde, sakatlara tanınan özel indirimi miktar ve derecelerinin yeniden düzenlenmesi, 
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Sakatların iki derecede toplanması, çalışma gücünün % 70'ini kaybedenlerin 1 noi derece sakat grubu 
içinde yer alarak özöl indirimden 1,5 katı ilavesi ile yararlanması, 

Çalışma gücünün % 40'ını kaybedenlerin de 2 nci derece sakat grubu içinde yer alarak ve özel indiri
min yarısı oranında ilâvesi ile yararlanması, 

Ayrıca sakatlık dereceleri ve uygulamaya ilişkin esasların, Maliye »Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca hazırlanacak bir yönetmelikle müştereken saptanması, 

iMadde 22. — Medeni hal esasını düzenleyen aynı kanunun 32 nci maddesinin, 4 ncü bendinde (5) ço
cuk esasının nüfus planlaması yönünden (3) çocuk olarak düzenlenmesi, 

Madde 23. — Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kabulü, 
Madde 24. — Tasarının 23 ncü maddesi 24 ncü madde olarak aynen kabulü, 

Madde 25. — Tasarı kapsamında olmayan, ancak Komisyonda yeniden düzenlenmesi uygun görülen 
vergi karneleri ile ilgili 35 noi madde tasarıda 24 ncü madde olarak yer almış ve sonra gelen madde numa
raları ıbuna göre teselsül ettirilmiştir. 

Maddede indirimden faydalanmak isteyenlere verilen vergi karnesine paralel olarak, Gelir Vergisi Kanunu 
kapsamına giren kazanç ve iratları elde edenlere' karne alması esasının getirilmesi, 

Madde 26. — Yatırım indirimlerini düzenleyen aynı kanunun ek madde 2'nin 5 ve 6 nci 'bentlerindeki 
«Teşvik ve Uygulama Dairesine» ibaresinin «Devlet Planlama Teşkilatı» olarak değiştirilmesi, 

6 nci bentteki «mezkûr daire» yerine «Devlet Plânlama Teşkilatı» ibaresinin konulması, 
Ayrıca, madde sonuna; 
«Tasdik edilen şartlarda ve sürelerde (bir defadan fazla değişiklik veya gecikme vukua gelmesi halinde, 

yukarıdaki 'bentlerde 'belirtilen usul ve esaslara uyularak, yeniden yatırım indirimi 'belgesi alınması mecbu
ridir» paragrafının ilave edilmesi, 

Madde 27. — Yatırım indiriminin mevzuu ve nispetini düzenleyen aynı kanunun ek madde 3'te yer 
alan ve kullanılmış kıymetlerin yurt dışından ithaline imkân veren 3 ncü paragrafı ile 4 ncü bentte paran
tez içinde yer alan «yatakhaneler hariç» ibaresinin tasarıdan çıkarılması, 

5 nci Ibendin baş kısmında yer alan «bu hükmün uygulanmasında» ibaresinin metinden çıkarılması, 
6 nci bentte yer alan «yatırım indiriminin nispeti ıbu maddeye göre» ibaresinin «yatırım indiriminin nis

peti yukarıdalki fıkraya göre» olarak değiştirilmesi ve «% 40» indirim miktarının «% 3Q»'a indirilmesi Ve 
son cümlesinin «Bu nispet, zirai yatırımlar ile, ıbölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda % 40, kalkınmada 
öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlarda ise % 50'dir» olarak düzenlenmesi, 

Madde 28. — Tasarının 26 nci maddesi 28 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 29. — Safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderleri düzenleyen aynı Kanunun 40 nci mad

desinin 5 numaralı bendinde parantez içinde yer alan «İşletmeye dahil olan taşıtların aynı zamanda zati ve
ya ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde amortismanlarının ve giderlerinin yüzde yirmisi» ibaresinin 
metinden çıkarılması, 

Madde 30. — Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat onarma işlerini düzenleyen aynı Kanunun 
42 nci maddesinin, defterlerin Vergi Usul Kanununa göre tutulma ve tasdik işlemleri ile ilgili olarak yeni
den düzenlenmesi, 

Madde 31, — Tasarının 29 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabulü, 

Madde 33. — Götürü usulde ticari kazancın tespitine ilişkin aynı Kanunun 46 nci maddesinin ikinci fık
rasında yer alan mükellef derecelerinde birinci dereceye girenlerin 120 000 liradan 225 000 liraya, ilkindi dere
ceye girenlerin 95 000 liradan 150 000 liraya, üçüncü dereceye girenlerin 75 000 liradan 100 000 liraya, dör
düncü dereceye girenlerin 60 000 liradan 75 000 liraya, beşinci dereceye girenlerin 45 000 liradan 50 000 li
raya yükseltilmesi., 

Belediye teşkilâtı olan köyleri'kapsam dışında tutabilmek amacıyla sora paragraf in «Belddliıye teşkilatı bulun
mayan köylerdeki götürü mükellefler için bu miktarların 1/3 oranında uygulanır» olarak düzeltilmesi ve 
«Az olduğu takdirde bu miktarlara yükseltilir» cümlesinin metinden çıkarılması* 
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Madde 34. — Götürü usule tabi olmanın genel şartlarını düzenleyen aym Kanunun 47 nci maddesinin 
2 nci bendinde, işyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamının 120 000 liradan 200 000 
liraya, vergi değeri bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamının 9 600 liradan 12 000 liraya çıkarıl
ması, 

Madde 35. — Götürü usule tabi olmanın özel şartlarını düzenleyen aynı Kanunun 48 nci maddesinin; 
1 nci bendinde yer alan 30 000 liralık haddin 450 000 liraya, 
2 ati bendinde yer alan 36 000 liralık haddin 540 000 liraya, 
3 ncü bendinde yer alan 6 000 liralık haddin 90 000 liraya, 
4 ncü bendinde yer alan 22 500 liralık haddin 340 000 liraya, 
5 nci bendinde yazılı 33 750 liralık haddin 510 000 liraya, 
6 nci bendinde yazılı 30 000 liralık haddin 450 000 liraya, 
7 nci bendinde yazılı 22 500 liralık haddin 340 000 liraya, 
8 nci bendinde yazıb 6 000 liralık haddin 90 000 liraya, 
9 ncu bendinde yazılı metnin değiştirilmesine ve tasarı ile 150 000 liralık taşıma ücretleri tutarımn 300 

000 liraya yükseltilmesi ve maddenin buna göre düzenlenmesi; 
Madde 36. —, Götürü usulden faydalanamayacakları düzenleyen aynı Kanunun 51 nci maddesine tasarı 

ile eklenen ve Maliye Bakanlığı takdirine bırakılan 11 numaralı bendin metinden çıkarılması, 

Madde 37. — Tasarının 35 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 38. — Tasarının 36 nci maddesi 38 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 39. — Tasarının 37 nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabulü, 
Madde 40,. — Tasarının 38 noi maddesi 40 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 41. — Zirai işletme hesabı esasında giderleri düzenleyen aynı Kanunun 57 nci maddesi 6 numa

ralı bendimde değişikliği öngören metnim yeniden düzenlenmesi ve parantez içinde yazılı olan «tşletmeye dahil 
olup zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılan taşıtların amortismanlarının yüzde yirmisi» ibaresi ile, 11 numa
ralı bendinde parantez içinde yazılı «tşletmeye dahil olan taşıtların aynı zamanda zatli ve ailevi ihtiyaçlar 
içinde kullanılması halinde bu giderlerin yüzde yirmisi» ibaresinin metinden çıkarılması ve 11 numaralı ben
din yeniden düzenlenmesi, 

Madde 42. — Tasarının 40 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 43. — Tasarının 41 noi maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabulü, 
Madde 44. — Tasarının 42 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabulü, 
Madde 45. — Tasarının 43 ncü maddesi 45 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 46. — Tasarının 44 ncü maddesi 46 nci madde olarak aynen kabulü, 

Madde 47. — Serbest meslek kazancının tespitinde, hâsılattan indirilecek güderleri düzenleyen aynı Ka
nunun 68 noi maddesinin 10 numaralı bendinde yer alan «Özel otomobillerini işlerinde kullananların yap
tıkları giderlerin yüzde yirmisi» ibaresinin metinden çıkarılması, ve bu bendin sonuna parantez içinde «Bu 
bentte yazılı giderlere karşılık olmak üzere mükellefler diledikleri takdirde 20 000 liradan fazla olmıamak 
kaydıyla gayri safi hâsılatlarının % 10'nu götürü olarak gider yazabilirler» ifadesinin konması, ayrıca mad
denin son fıkrasının «Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından do
ğan tazminatlar gider olarak indirilemez» olarak değiştirilmesi, 

Madde 48. — Safi kazançları. götürü olarak tespit edilecek kazanç sahiplerine ilişkin aym Kanunun 
69 ncu maddesinin birinci paragrafındaki «Musiki konseri verenlere» ibaresinin «Konser veren müzik sanat
çılarına» olarak değiştirilmesi, 

Madde 49. — Tasarının 47 inci maddesi 49 mcu madde olarak aynen kabulü, 
Madde 50. — Emsal kira bedeli esasını düzenleyen aynı Kanunun 73 ncü mıaddesinin birinci fıkrasında 

yer alan bina ve arazide emsal kira bedeli oranında vergi değeri olarak saptanan % 6 loranınıın % 7'ye çıkarıl
ması, 

'Madde 51. — Safi iradın bulunması için gayri safi hâsılatta indirilecek giderleri düzenleyen aynı Kanunun 
74 ncü maddesini değiştiren tasarının çerçeve maddesinin Kanun tekniğine uygun olarak yeniden düzenlen
mesi, Bininci paragrafında yer alan «21 noi maddedeki» ibarenin «21 noi maddeye göre,» «İstisnadan faydala-
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nam» ibaremin «İstisna edilen!» olarak düzeltilmesi ve beşinci bendin sonunda yer alan hükmün kaldırılması, 
üçüncü fıkrada; mükelleflerin gayri ısafi hâsılalarından götürü olarak indirebilecekleri .miktar olan % 20 ora
nının % 25'e çıkarilmaısı, 

Madde 52. — (Menkul sermaye iradını 'düzenleyen aynı (Kanunun 75 nci maddesindeki değişiklikle, ülkinci 
bentte yer alan «IKomanditelerin» «Komanditerler» olarak, «doğan kârların ortaklara, ortaklıkla 'yapılan» 
ibaremin «doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları» olarak değiştirilmesi, 

Madde 53. — Tasarının 5(1 nci maddesi 53 ncü madde alarak aynen kabulü, 
Madde 54. — Aynıi Kanunun 77 nci maddesinde vergi alacağı başlığı altında yer alan itam mükellefiyete tâbi 

kurumlarca ödenen (kıuruım vergisinden, vergi alacağı olarak saptanan 3/4 oranınım kurumlar vergisi nispetine 
de yapılan değişikliğe paralel olarak 1/2 oranına indirilmesi, 

Madde 55. — Tasarınım 53 ncü maddesi 55 nci madde olarak aynen kabulü, 

IMadde 56. — Değer artışı kazançlarını düzenleyen ve aynı Kanunun (80 noi maddeden sonra gelmek üzere 
tasarı ile ilave ©dilen Mükerrer 80 inci maddenin 1 numaralı bendinde yer alan 100 000 liralık limitin 125 000 
liraya çıkarılması, binalarda bu istisnanın her yıl için ayrı ayrı uygulanması, 

Madde 57. — Tasarının 55 nci maddesi 57 nci madde olarak aynen1 kabulü, 
Madde 58. — Tasarımlın 56 nıcı maddesi 58 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 59. — Tasarının 57 nci maddesi 59 nıcu madde olarak aynen kabulü, 
Madde 60. — Tasarının 58 nci maddesi 60 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 61. — Toplama yapılmayan halleri düzenle yen aynı Kanunun 86 nci maddesi (a) bendi 1 nci fıkra

sındaki üç milyon liralık tavanın 2 000 000 liraya indirilmesi, 

Madde 62. — İhtiyari toplama ve beyan hükümlerini düzenleyen aynı Kanunun '87 nci maddesindeki ÜÇ 
milyon liranın 2 000 000 liraya indirilmesi ve maddenin buna göre düzenlenmesi, ücretleri dolayısıyla yıllık 
beyanname vermeyeceklerin, bü ücretlerinin tamamı üzerinden tevkif suretiyle vergi ödemiş bulunanlar, mezkûr 
ücretleri için yıllık beyanname verebileceklerine ilişkin bir fıkranın eklenmesi, 

Madde 63. — Zararların kârlara takas ve mahsubunu 'düzenleyen aynı Kanunun 33 ncü maddesinin 1 noi 
fıkrasının sonuna, mahsup neticesinde kapatılmayan zararın, müteakip yıllar gelirinden indirilmesi, arka arka
ya .üç yıl içinde mahsup edilemeyen zarar bakiyesinin müteakip yıllara naklolunamayacağı, 

Madde 64. — Sigorta prim, teberru ve iane indirimlerini düzenleyen aynı Kanunun 89 ncu maddesinin 1 
numaralı 'bendinde yer alan 200 liralık sigorta primlerimin 2 400 liraya yükseltillrnıesti, 

Aynı Kanunun 91 nci maddesinde tasarı ile değişikliği öngören 63 ncü çerçeve maddemin, mükelleflerin 
beyan edecekleri giderlerin, uygulama zorluğu dikkate alınarak metinden çıkarılması, 

Madde 65. — Tasarının 64 ncü maddesi 65 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 66. — Tasarının, ı65 nci maddesi 66 nci madde olarak aynen kabulü, 
Madde 67. — Tasarı kapsamımda olmayan, ancak Komisyonda yeniden düzenlenmesi uygun görülen muh

tasar beyanname ile ilgili aynı kanunun 99 ncu maddesinin d/l bendi sonuna «Varsa 'bağlı bulunduğu vergi 
dairesi ve mükellef hesap numarası» 'ibaresi eklenmesi, 

Madde 68. — Tasarının 66 nci maddesi 68 mci madde olarak aynen ka'bulü, 

Madde 69. — Ayni Kanunun muhtelif beyannamenin muhteviyatı ile ilgili 102 inci maddenin 1 nci ibendi 
sonuna «ıBağlı bulunduğu vergi dairesi ile mlükellef hesap numarası» ibaresinin ilave edilmesi, 

Madde 70. — Aynı Kamunun 103 ncü maddesinde yer alan Gelir Vergisinde, vergi oranının; 25 000 000 
lira için % 65,2 nispetinde olması «Ancak daha yüksek gelirlerde % 65'e düşmesi medeniyle, artan müterakki-
lik prensibine uygun ibiçimıde «25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 16 300 000 lira; fazlası % 66 
nisbetinde vergilendirilir» biçimimde düzenlenmesi, 

Madde 71. — Tasarının 68 nci maddesi 71 noi madde olarak aynen kabulü, 

Madde 72. — Vergi tevkif atı nispetlerini düzenleyen aynı Kanunun 105 nci maddesinin 1 nci bendinde ya
zılı tam mükellefiyete tabi olanlarda nispetin % 25'ten % 15'e indirilmesi, 

2 nci bendinde yazılı birden ziyade yıla sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde % 3'ten % 5'e çıkarılması, 
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5 nci bendin 4 ncü bent olarak değiştirilmesi, 5 nci bentte yer alan 94 ncü maddenin 7 numaralı ben
dinde yazılı menkul sermaye iradı ve ödemeler için % 33 1/3 oranının % 20'ye indirilmesiı ve maddenin buna 
ıgöre düzenlenmesi, 

Madde 73. — Ortalama kâr ve gider esaslarına göre gelir takdirini düzenleyen aynı Kanunun 11 nci mad
desinin B bendinde yer alan «hâsılatlar» kelimelerinin «hâsılait» olarak 'değiştirilmesi ve tarhiyat yapılabilmesi 
(için tasarıda tespit olunan 2 500 liralık farkın 10 000 liraya çıkarılması, 

Madde 74. — Asgari zirai kazanç esasını düzenleyen aynı Kanunun 112 nci maddesinde beyan edilen hâ-
jsılat giderleri ile vergi incelemesi sonunda ortaya çıkan hâsılat veya giderler arasında tasarı ile getirilen 2 500 
ıliralık farkın 10 000 liraya çıkarılması, 

Madde 75. — Asgari zirai vergi miktarlarını düzenleyen tasarının mükerrer 112 nci maddesinde Gelir Ver
gisine tabi çiftçilerin verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden 
(hesaplanan yıllık gelir vergilerinin saptanan birimlere gö|re ödenmesi az olduğu takdirde bu maddede öngörülen 
miktarlara yükseltilmesi, 94 ncü maddenin 12 numaralı bendine göre tevkif yoluyla ödenen verginin bu mad
deye göre hesaplanarak asgari zirai vergiden yüksek olması halinde tevkif yolu ile ödenen verginin asgari zirai 
ıvergi addolunacağı, 2 nci grup ile 3 ncü grubun yer değiştirmesi, 4 ncü grupta yer alan pamuk ziraatinde 
tekili arazinin her bir dönümü için dönümünden alınması öngörülen tasarıdaki 350 liranın 550 liraya çıkarılması, 
(çeltik ziraatinde ekili arazilerle ilgili paragrafın 5 nci gruba alınması. 

Tasarının 5 nci grubunda yer alan pancar, ziraat neıvinin 6 nci gruba alınması. Tasarının 5 nci grubunda 
yer alan patates, soğan, sarımsak ziraat nevinin 7 nci grup olarak düzenlenmesi ve verginin 400 liradan 500 
liraya çıkarılması. 'Bundan sonraki grup numaralarının bu na göre devam ettirilmesi. 

12 nci grupta yer alan kavun, karpuz ziraatinde 900 liralık limitin 700 liraya indirilmesi, 
18 nci grupta yer alan meyve verebilecek hale gelmiş elmada her bir ağaç için ağacından alınan 50 liranın 

(60 liraya, 
Ayrıca, tabii âfetlerde mahsul ve hayvanların en az üçte birini kaybeden mükellefin o sene içinde tahak-

|kuk etmiş olan asigari vergisinin tamamının terkin olunacağına ilişkin değişikliklerin yapılması ve maddenin buna 
ıgöre düzenlenmesi. 

'Madde 76. — Gider esasını düzenleyen aynı Kanunun 113 ncü maddesinin birinci fıkrasında, mükellefle
rin geliri ile, vergi incelemesi sırasında tespit olunan giderlerin toplamından 2 500 lirayı aşan farkın 10 000 
liraya çıkarılması ve bu miktara kadar olan farkın beyannamenin ilgili bulunduğu dönem içinde elde edilmiş ve 
vergisi ödenmiş gelir sayılması, bu miktarı aştığı takdirde aşan kısmı üzerinden ikmalen vergi tarh olunması ve 
maddenin buna göre düzenlenmesi, 

Madde 77. — Servet ibsyanınlda toıüynaoakfllaırlla1 ıflgili aynu Kanunun 114 ncü ımialdidiasikılk likıincii fıkirasunr 
da gıayrffimianfcülı (Sermaye tirajdı İlıe liljgnJK 240 000 lliıralıık SimOtün 1,20 000 İkaya lindüdiıltaasli, menkul sıanmiaıye 
tiradı elde edanlljeraın yılık servet ibeyannıaımiasi vermelerin1! ve «larvöt beyamnaimiasii varmak zorumda ofljmayan̂  
ların da, gerek'tjiğinldıe bayanınıasnıe varm'ameslinıi sağlayacak düzianlıamianfin yapıîlma/sı, 

Maldlde 78. — Bayan lösiasınJı düzemîiayan aynı Kamunun 115 ncü tnaddasİrDa /tasara Ma gdtıirlillıan dıüzıenJlö-
«nıanıiın ikindi bamdinldıe ısanvöt 'beyanını tacdıayecıek dleımaınfllar a/rasıından GdiiriJar ıKonjtaiolöııliaıMn çıkaırallma-
sı, ayrıca, bu madde uyarancıa yapılacak ıtarhliyaıt doJıa yıısııyla kaçakçılık cezası kaslimıayecıeğiınıe iliışklin diüizenı-
llemıanta yapılması, /. 

Madde 79. — Tasarı kapsamında olmayan, ancak komisyonda düzentenjm'esli uygun görüten bayanım 
şekıi ve (muhtevası üıe ffllgül'i aymıı kanunun 1/1*6 nci maıddasıinlin Il/a numaralı ibenıdlimi ıtıaklip eidan fıkradaki 
5 00Q liralık haddlin 50 000 Üiraya çıkiarıffımaısı ve aynı fık'rada 'sözü gaçan aJıaaak ve /botrçJaımn bu Miyarli be
yandan faydalanatmaması 'içtin gerek/lıi .düzemLemianlin 79 ncu mıadde olaırak göMimesli, 

Madde 80. — ıBeyaın esasıma italbi mükeMeflıetrıdö peşin ödemeyi d'üzfânlieyan aynı kanunun mukarrer 
11/7 ncli ırnaiddasiiniin peşin ödamıaliarle % ü darecalıeriinı 7'den 5'e inidlirîillmleısli ve uyguılıaıma lesaislıaırınia açıkflıık 
gejtMmesî, 

Madde 81,. — Vergfi tevkif atının mahlsobunu düzanllıeyan aynı kanonun 121 mai maddeslin/in 2 nc/i fıkra
sı 'sonumda yar alan «folir yıll (içlinde müracaat «taneyen mıükeflllieflerin bu farktan doğan aHacakları düşer» iiba-
resinlin, mükellefsin aJiaoağımı aiyaa uğratmıamak içfa m'etlindlan çıkarfmaısa, 
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Madde 82. — Taısaiütnın 78 moi maıdıdesi 82 nci maıdde oiıaırak aıynıen kaıbuSü, 
Madde 83. — Geçici maddeleri düzenleyen madde metnindeki, 484 sayılı Kanunun 1,2,3 ve 4 ncü madde

lerinin yürürlükten kaldırılması, Tasarı ile getirilen geçici 4, ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması, 
Sakatlık indirimi ile ilgili geçici 5 ndi maddenin Geçici Madde 4 olarak düzenlenmesi, 
Yatırım indirimini düzenleyen Geçici Madde 6 nci maddenin, GeÇicd 5 nci madde olarak düzenlenmesi, 

nispetler değiştirilmediği için «Eski nispetler» ve «Yeni nispetler» ibarelerinin metinden çıkarılması, ikinci pa
ragrafta «Yatırım indirimine konu» ibaresi yerine «Yatırım indirimi kapsamına giren» olarak değiştirilmesi, 

Geçici Madde 7 nin, Geçici Madde 6 olarak değiştirilmesi, 
Geçici Madde 8 in, Geçidi Madde 7 olarak değiştirilmesi ve (b) bendinin metinden çıkarılması, 
Geçici madde 9 un Geçici Madde 8 olarak değiştirilmesi ve götürü gider usulünü seçenlerde bu oranın, 1980 

yılı gayrimenkul sermaye iratları için ı% 25 olarak uygulanması, 
Geçici Madde 10 un, Geçici Madde 9 olarak düzenlenmesi. 
Geçici Madde 11 in, Geçici Madde 10 olarak düzenlenmesi, 

Geçici İl' nci madde olarak, zararların kârlara takas ve mahsubunda sürenin 1981 ve daha önceki yıllara 
ait zararlar için beş yıl olarak uygulanması, 

Geçici 12 nci Maddenin aynen kabulü, 
Hizmet erbabmın maaşlarındaki net artışın ödenmesi ile ilgili geçici 13 ncü maddenin, ücretlerde net artışın 

ödenmesi olarak yeniden düzenlenmesi ve Gelir Vergisi Kanununda yapılacak değişikliklerden oluşan farkın 
tasarıda öngörülen Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları yerine 1981 mali yıla içinde Bakanlar Kurulunun 
tespit edeceği tarihlerde ödenmesi şeklinde düzenlenmesi, 

Geçici Madde 14, — Vergi karnesi esasını1 düzenleyen aynı kanunun 35 nci maddesine paralel olarak 
bu karnelere ilişkin yönetmeliğin Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak en geç 1 . 1 . . 1982 tarihine kadar 
yürürlüğe konmasını sağlayacak bir ilavenin yapılması, 

Geçici Madde 15. — Sakatlık ve özel indirimin 1 . 1 . 1983 tarihinden itibaren Gelir Vergisi mükellef
lerinin tamamı için uygulanması. 

Madde 84. — Tasarının 80 nci maddesinin 84 ncü madde olarak aynen kabulü, 
Madde 85. — Tasarının 81 nci maddesinin 85 nci madde olarak aynen kabulü uygun görülmüştür. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Em. Amiral Dz. Kd. Kur. Alb. Mly. Kd. Alb. 

Üye Üye 
Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 
' Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun T aşarisi 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Mükellefler ve Mevzu: 

Madde 6. — Türkiye'de yerleşmiş olmayan gerçek kişiler sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve 
iratlar üzerinden vergilendirilirler.» 

MADDE 2. — Aynı Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendi ile 3 numaralı 
bendinin (b) işaretli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Ticari Kazançlarda: Kazanç sahibinin Türkiye de işyerinin olması veya daimi temsilci bulundurması 
ve kazancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiy le sağlanması; 

b) Türkiyede kâin müesseselerin idare meclisi başkan ve üyelerine, denetçilerine, tasfiye memurları
na ait huzur hakkı, aidat, ikramiye ve benzerlerinin Türkiyede değerlendirilmesi; 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergiden Muaf Esnaf : 

Madde 9. — Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışan ve yıllık alış, satış veya 
hâsılat tutarları 48 nci maddede yazılı hadlerin yarısını aşmayanlar Gelir Vergisinden muaftır. 

1. Motorlu nakil vasıtası kullanmamak şaniyle gezici olarak veya bir iş yeri açmaksızın perakende 
ticaret ile iştigal edenler (Halı, kilim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıymetli maden ve madeni eşyalar 
gibi değeri yüksek olan maddeleri perakende olarak satanlarla giyilecek eşya ve gıda maddelerinin pazar 
takibi suretiyle satışını mutat meslek haline getirenler hariç); 

2. Bir iş yeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, 
musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür 
kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 

3 i Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleriyle uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir iş yeri açmak 
suretiyle yapanlardan 47 nci maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51 nci madde şümulüne girenler bu 
muafiyetten faydalanamazlar.); 

4< ıNehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) 
kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliye
cilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya or
taklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak sure
tiyle tespit edilir.); 

5, Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 
nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin arasıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 

6< Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile oturdukları evlerde imal ettik
leri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her 
növü itilmiştik eşya, halsıır, ısıepöt, süpürge, paspas, furça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın 
satanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazılı şartlan haiz bulunanlar; 

7. Yukarıdaki 1 - 6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştayın muvafık mü
talaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Jlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 nci' maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra ilave edil
miştir, 

Bu kazanç ve iratları elde edenler vergi mükellefidir. Bunlar bu Kanunun 35 nci maddesinde belirtilen 
esaslar dahilinde vergi karnesi almak zorundadırlar. 

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir,. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^ 

Vergiden Muaf Esnaf : 

Madde 9. — Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazdı şekil ve suretle çalışan ve yıllık alış, satış veya 
hâsılat tutarları 48 nci maddede yazılı hadlerin yansını aşmayanlar Gelir Vergisinden muaftır< 

1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende 
ticaret ile iştigal edenler (Halı, kilim, battaniye, mensucat, trikotaj, saat, kıymetli maden ve madeni eşyalar 
gibi değeri yüksek olan maddeleri perakende olarak satanlarla, giyilecek eşya, gıda ve her türlü bakkaliye 
maddelerinin pazar takibi suretiyle satışını mutat meslek haline getirenler hariç); ( 

2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, 
musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür 
kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı, ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; 

3. (Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir işyeri aç
mak suretiyle yapanlardan 47 nci maddede yazıü şartlan haiz bulunanlar (51 nci madde şümulüne girenler 
bu muafiyetten faydalanamazlar); 

4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoyu (50 rüsum tonilato dahil) 
kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakli
yecilik yapanlar bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşı yan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya 
ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak 
suretiyle tespit edilir.); 

5t Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla 
nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler; 

6< Hariçten işçi almamak, muharrik kuvvet kullanmamak kayıt ve şartı ile.oturdukları evlerde imal ettik
leri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işlerini ve her 
nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, ip ve urganları dükkân açmaksızın sa
tanlardan 47 nci maddenin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazdı şartları haiz bulunanlar; 

7. Yukanki 1 - 6 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştayın muvafık mü
talaası üzerine, Maliye Bakanlığınca kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler. 
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(Hükümetin teklifi) 

Yukarıda 1 - 7 numaralı bentlerde sözü edilen işleri yapanlardan 48 nci maddede yazılı hadlerin (aJış, sa
tış tutarları ve hâsılat hadleri) iki katını aşanlar gerçek usulde vergilendirilirler. 

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan 
işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaf
lığından faydalanamazlar.» 

MADDE 4, — Aynı Kanunun 10 ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Küçük çiftçi muaflığının tayini yönünden miras ortaklığı ve yarıcılık ortaklık sayılır. 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bir fıkra 
eklenmiştir. 

«Ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan zirai faaliyette 
bulunanlar ile bir biçerdöver veya benzeri mahiyetteki bir motorlu araca yahut birden fazla traktöre sahip 
olan çiftçiler küçük çiftçi muaflığından faydalanamazlar. 

Küçük çiftçi muaflığının, bu kanunun 94 ncü maddesi uyarınca tevkif suretiyle ödenecek vergiye şümulü 
yoktur. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : 

Madde 12. — Küçük çiftçi muaflığını tayin bakımından, bir takvim yılı içinde nazara alınacak işletme 
büyüklüğü ölçüleri şunlardır. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 160 dönüm; 
2 nci grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 75 dönüm; 
3 ncü grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 60 dönüm; 
4 ncü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 25 dönüm; 
5 nci grup : Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
6 nci grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
7 nci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 20 dönüm (mahsul verebilecek hale gelme

yenler hariç); 
8 nci grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
9 ncu grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
10 ncu grup : Sera ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1 dönüm; 
11 nci" grup : Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 25 dönüm; 
12 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 
13 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 

50 dönüm; 
14 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş antep fıstığından 200 ağaç; 
15 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerden 250 ağaç; 
16 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 450 ağaç; 
17 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 600 ağaç; 
18 nci grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm (Meyve ve 

ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç); 
19 ncu grup: Büyükbaş hayvan sayısı 50 adet (iş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvan

lar hariç); 
20 ncu grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 adet (bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes hay

vanları hariç); 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

Yukarıda 1 - 7 numaralı bentlerde sözü edilen işleri yapanlardan 48 nci maddede yazılı hadlerin (alış, 
satış tutarları ve hâsılat hadleri) iki katını aşanlar gerçek usulde vergilendirilirler. 

Ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda 
sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arz edecek şekilde yapanlar es
naf muaflığından faydalanamazlar. 

MADDE 5. — Tasarıınıın 4 nıcü maddesi 5 mci madde oforaik aynen kaıbul'edil'mıiışitir. 

MADDE 6. — Aynı IKanunun 11 nci maddesin'in som fıkrası aşağıdaki şekilde 'değiştirilmiş ve maddenin 
sonuna bir fıkra eklenmiştir. 

Ticari veya mesleki kazançları 'dolayısıyla gerçek usulde gelir vengisinıe tabi olanlardan zirai faaliyette 
bulunanlar ile bir biçerdövere veya benzeri mahiyetteki 'bir motorlu araca Veya 25 Ibeygir gücümden faızla bir 
yahut toplam güçleri 'bu haddi aşan 'birden fazla traktöre salhip olan çiftçiler küçük çiftçi muaflığımdan fayda
lanamazlar. 

'Küçük çiftçi muaflığımıın, îbu Kanunun 94 ncü maddesi uyarımca tevkif 'suretiyle ödenecek vergiye şümulü 
yoktur, 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 1(2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : 

IMadde 12. — iKüçü'k ç'ilftlçi muaflığını tayin bakımından bir takvim yılı içinde nazara alınacak 'işletme 
büyüklüğü ölçüleri şunlardır. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümlü toplamı 160 dönüm; 
2 nci grup : Baklliyat, afyon, susam, iketen, kendir ziraatinde ekili arazimin yüzölçümü toplamı 75 dönüm; 
3 mcü grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin yüzölçümlü itloplaımı 60dönüm; 
4 noü grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüz ölçümlü toplamı 25 Idönıüm1; 
5 nci grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamıt 25'dönüm; 
6 mcı grup : Pancar ziraatinde 'ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm; 
7 mıoi grup : Patates, soğan, saırmısaık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 20 dönüm; 
8 nci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 15 dönüm (mahsul verebilecek hâle gelme

yenler hairiç); ' -
9 ncu grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
10 ncu grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm; 
Tl müi grup : Sera Ziraatinde ökili arazinin yüzölçümü toplamı 2 dönüm; 
112 nci grup : 'Kavun ve karpuz ziraatinde 'ekili arazinin yüzölçümü toplamı 25 ıdönüm; 
13 mcü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde .©kili arazimin yüzölçümlü toplamı 50 dönfüm; 
14 ncü grup : 'Meyve verebilecek: hale gelmiş bağ ve 'incir ziraatinde ekili arazinin 'yüzölçümü toplamı 50 

dönüm; 
15 nci grup : ıMeyve verebilecek hale gelmiş amtep fnstiğırida 500 ağaç; 
16 nci grup : ıMeyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 500 ağaç; 
17 inci grup : İMeyVe verebilecek haile gelmiış narenciyede 400 ağaç; 
18 mci grup : 'Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 400 ağaç; 
19 mcü grup : Diğer meyve ve urlun1 ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönıüm '(MeyVe ve 

ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut ıhariç); 
20 nci grup: Büyükbaş hayvan sayısı 40 adet (iş hayvanları ile iki yaşından küçük, büyükbaş hayvanlar 

hariç); 
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Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun teklifli üzerine, bu ölçüleri gerekli gördüğü 
bölgeler için bir yıl uygulanmış olmak kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre % 25 nispetini aşmamak üzere 
artırmak veya azaltmak suretiyle yeniden tespite yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler Resmi Gazetede 
yayınlandığı tarihi izleyen takvim yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

Yukarıda yazılı ziraat gruplarının bir kaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması ha
linde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşmadığı 
takdirde muaflık devam eder. 

Yukarıda zikredilen meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve veya ürün verebilecek hale gelme durumu baş
langıcı Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur., 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 13 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için zirai mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedel

leri tutarının 250 000 lirayı geçmemesi şarttır. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

12 veya 13 ncü maddelerde yazılı hadleri aşan çiftçiler bu durumun meydana geldiği takvim yılı başın
dan itibaren küçük çiftçi muaflığını kaybederler. 

Bu suretle mükellefiyete girenler muafiyet şartlarının kalktığı tarihten itibaren durumu vergi dairesine 
bildirmeye ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini Vergi Usul Kanunundaki esaslara göre yerine getirmeye 
mecburdurlar. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 17 nci maddesinde yazılı 6 000 liralık had 60 000 liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun mükerrer 17 nci maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 111. — Aynı Kanunun 18 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Serbest Meslek Kazançlarında : 

Madde 18. — Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni miras
çılarının kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile fakülte, akademi ve yüksekokuilarca yayımlanan 
bilimsel mahiyetteki makalelerini ve ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mevcut haklarını devir 
ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri hâsılatın 200 000 lirası (Ya
bancı memleketlerde elde edilen hâsılatın ayrıca 400 000 lirası) Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi istisnaya dahildir.) 
Yukarıda yazılı kazançların arızi olarak elde edilmesi istisna hükmünün uygulanmasına engel teşkil et

mez. 

MADDE 1.2. — Aynı Kanunun 19 ncu maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 20 nci maddesi kaldırılmıştır. 
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21 nci grup: Küçükbaş hayvan sayısı 200 adet (bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanları hariç);. 

Bakanlar Kurutu, Zirai Kazançlar Merkez Korniş yonunun teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gördüğü böl
geler için bir yıl uygulanmış olimatk k&ydtyia arazi ve ünün ıttürierine göne % 25 orantnı aşmamak üzere artır
mak veya azaltmak; suretiyle yeniden .tespite yetöcilıid'ir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler Resm'i Gazetede yayım-
lamldığı ıtarihi takip eden ıtalkvim yılı başından itibaren yürürllüğe girer. 

Yukarıda yazılı ziraat "gruplarımın birkaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin 'bir araida yapılması 'halin
de, en fazla Jlki ıgruba ait işietmıe büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan1 hakilerin yanışını aşmadığı takdir
de ımuaifilılk devam eder. 

Yukarıda zikredilen meyvel'i v© meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu baş
langıcı Tarım ve Orman IBakamlığı ile Maliye Baikanlı ğtnca müştereken tespit olunur. 

MADDE 18. — Tasanınım 7 nci maddesi 8 nci mad de olarak aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 9. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin birinc'i fılfcrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
112 veya 113 ncü maddelerde yazılı hadleri aşan çiftçiler bu durumun meydana geldiği takvim yılı başından 

itibaren 'küçük çiftçi muaflığını kaybederler. 

MADDE 10. — Aynı 'Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştMllmiştıir. 

Göçmen ve Mülteci Muaflığı : 

Madde il 7. — îsfcân (Kanunu (hükümlerine göre göçmen ve mülteci sayılanlarla yerleştirilenlerin, mezkûr 
Kanunda Ikaçanç vergisi muaflığıı için konulan kayıt, şart ve sürelerle bir takvim yih .İçinde elde ettikleri ka
zanç ve iratların '60 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. 

, ıBu istisnamın menkul sermaye iradı üzerinden alma cak verginin tevkif 'yolu ile tkesdlen kısmına şümulü yok
tur, 

'MADDE '11. — Tasarının 10 meu maddesi 11 mi madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE (12. — Aynı Kanunun 18 ncj maddesi aşağıdaki şekilde değiştarifariiş'tir. 

Serbest Meslek Kazançlarında : 

Madde U'8. — Müellif, mütercim,, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçıla
rının ikitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile fakülte, akademi ve yüksekokullarca yayınlanan bilim
sel mahiyetteki makalelerinıi ve İhtara beratlarını satmak veya bunlar üzerinde mevcut haklarını devir ve 
temlik etmek veya ^kiralamak suretiyle bir takvim yılı içinde elde ett'Meri hâsılatın 100 000 lirası ((Yabancı 
memleketlerde elde edilen 'hâsılatlın ayrıca 400 000 lirası) Gelir Vergisinden müstesnadır. 

(Eserlerin neşir, temsil, ücra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi istisnaya dahildir.) 
Yukarıda yazılı kazançların arizi olarak elde edilmesi istisna hükmıünün uygulanmasına engel teşkil etmez. 

MADDE 13. — Tasarının H2 nci maddesi 13 ncü mâ dde okralk aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen fcalbul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden (kiracı tarafından mesken olarak kullanılması şartıyla) bir 

takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 240 000 lirayı aşmayan gayri safi hâsılatın 40 000 lirası Gelir Vergi
sinden müstesnadır. Elde edilen gayri safi hâsılatın 240 000 lirayı aşması halinde tamamı vergiye tabi tutulur. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul Sermaye İratlarında : 

Madde 22. — Özel kanunlar veya Devletle aktedilmiş mukavelelerle her türlü vergiden istisna edilmiş 
olan menkul kıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri ile dövize çevrilebilir mevduat ve döviz tevdiat hesap
ları için ödenen faizler Gelir Vergisinden müstesnadır. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretlerde : 

Madde 23. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 
1. Köylerde ve son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 OOO'i aşmayan yerlerde faaliyet gösteren 

ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri; 
2. Gelir Vergisinden muaf veya götürü gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalı

şan işçilerin ücretleri (Şoför, makinist, bekçi, çoban ve amelebaşı ücretleri dahil); 
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 muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erbabının üc

retleri; 
5. Köy muhtarları ile köylerin kâtip, korucu, imam, .bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden 

ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri; 
6. Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ti

caret mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, uşaklık, sütninelik, dadılık, mürebbiyelik bahçıvanlık, 
kapıcılık gibi özel hizmetlerde çalıştırılanlardır.); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslah evlerinde, darülacezelerin atölyelerinde 
çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler 
(Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve ayın olarak yapılan ödemeler vergiye tabi. tutulur); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındırıl
ması gerelken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun te
mini suretiyle sağlanan menfaatler; 

. 10. Hizmet erbabının toplu olarak iş yerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafın
dan yapılan taşıma giderleri; 

11. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz bulunan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, malu
liyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzelkişiliği haiz muhtelif emekli sandıklarınca ödenen aylıklar toplamı hizmet 
süresi ve aylık seviyesi aynı olan Devlet memurlarına ödenen miktardan fazla ise, aradaki fark ücret olarak 
vergiye taJbi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil.); 

12, 2089 sayılı Çırak, kalfa ve ustahk Kanunu hükümlerine tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücret
leri; 
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MAİDDE 15. — Aynı Kanunun 21 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki <şekilide değiştirilmiştir. 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 120 000 lirayı 

aşmayan gayri safi hâsılatın 40 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. Elde edilen gayri safi hâsılatın 
120 000 lirayı aşması halinde tamamı vergiye tabi tutulur. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Menkul Sermaye İratlarında : 

Madde, 22. — özel kanunlarla veya Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelelerle 
her türlü vergiden istisna edilmiş olan menkul kıymetlerin faiz, kâr payı ve ikramiyeleri ile döviz tevdiat 
hesapları için ödenen faizler Gelir Vergisinden müstesnadır, 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretlerde : • 

Madde 23. — Aşağıda yazılı ücretler Gelir Vergisinden istisna edilmiştir. 
1. Köylerde veya son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu 5 000'i aşmayan yerlerde faaliyet göste

ren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretleri, 
2. Gelir Vergisinden muaf veya götürü gider usulünde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil ça

lışan işçilerin ücretleri (Bekçi ve çoban ücretleri dahil); 
3. Toprak altı işletmesi halinde bulunan madenlerde cevher istihsali, ve bununla ilgili diğer bütün işlerde 

çalışanların münhasıran yer altında çalıştıkları zamanlara ait ücretleri; 
4. Ticari ve sınai kazançları vergiden muaf bulunanların bu işlerinde çalıştırılan hizmet erbabının üc

retleri; 
5. IKöy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen 

ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri; 
6. (Hizmetçilerin ücretleri (Hizmetçiler özel fertler tarafından evlerde, bahçelerde, apartmanlarda ve ticaret 

mahalli olmayan sair yerlerde orta hizmetçiliği, süt ninelik, dadılık, bahçıvanlık, kapıcılık gibi özel hizmetler
de çalıştırılanlardır. Mürebbiyelere ödenen ücretler ''stisna kapsamına dahil değildir); 

7. Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atelyelerinde ça
lışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretler; 

8. Hizmet erbabına işyerinde veya müştemilatında bedava yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler 
(Bu amaçla da olsa hizmet erbabına nakit ve ayın olarak yapılan ödemeler vergiye tabi tutulur); 

9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre barındı
rılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun te
mini suretiyle sağlanan menfaatler, 

10. Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından 
yapılan taşıma giderleri; 

11. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz bulunan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli, ma
luliyet, dul ve yetim aylıkları (Tüzelkişiliği haiz muhtelif emekli sandıklan tarafından ödenen aylıklar topla
mı; hizmet süresi ve aylık seviyesi aynı olan Devlet memurlarına ödenen miktardan fazla ise, aradaki fark 
ücret olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu nevi aylıklar dahil.); 

12. 2089 sayılı Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu hükümlerine tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücret
leri. 
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MADDE 17. — Aynı kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişfcirilm'işitir. 

Gider Karşılıklarında : 

Madde 24. — Gider karşılığı olarak yapılan aşağıda yazılı ödemeler de Gelir Vergisinden istisna edil
miştir, 

1. Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca yapılan ödemeler; 
2. Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile 

denetçilerine, tasfiye memurlarıma ve hizmet erbabına (Harcırah Kanununa taba olsun olmasın her türlü söz
leşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderfıerinin tamamı ile yemek ve yatimaJk giderlerin© karşılık veri
len gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise 
veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. 
Fiili yemek ve yatmak giderleri karşılığı yapılan ödemeler de mukayesede esas alınacak gündeliğin tespitinde 
nazara alınır.); 

3. Kazai veya idari kararlara dayanilarak tanıklara verilen ücretler; 
4. '657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre ödenen yakacak yardımı (memur, işçi ve Bağ - Kur emek

lilerine avans olarak ödenenler dahil); 
5. (Sayım işleriyle, seçim işlerinde çalıştırılanlara özel kanunlarına göre verilen zaruri gider karşılıkları; 

MADDE 18. — Aynı kanunun 25 nel maddesinin 3* numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirimıiştir. 
3. Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz olan emekli sandıklarınca kendilerine zat aylığı bağlananla

ra aylıkları dışında, kanunlan veya statüleri gereğince verilen 'emekli, dul, yetim ve evlenme ikramiyeleri veya 
iade olunan mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar 
(Kamu idare ve müesseseleri ile kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları dışında kalan tüzelkişiliği haiz 
emekli sandıkları tarafından ödenen tazminat ve yardımlar, hizm'et süresi ve aylık seviyesi aynı olan Devlet 
memurlarına verilen miktardan fazla ise, aradaki fark ücret olarak vergiye tabî tutulur. Bu mukayesede ge
rek mulh'telif emekli sandılklannıdan, gerek aynı emekli saffdığıridan muh'teHf zamanlarda alınan ikramiye ve 
tazminatlar topluca dikkate alınır. 

MADDE 19. — Aynı kanunun 29 ncu maddesinin 2, 3, ve 4 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti-
rilmişttir. 

«2. Subay, astsubay ve erlere (kıta onbaşısı ve çavuşlar dahil) ve ordu hizmetinde bulunan sivil makinist
lere uçuş, dalış gibi hizmetleri dolayısıyla verilen gündelikler, dlkramüyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu 
ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere uçuş hizmet
leri, deniz altına dalış yapan dalgıçlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler,» 

«3, Spor yanşmalanma katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikram'iyeler;» 
«4, Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler;» 

MADDE 20. — Aynı Kanunun ikinci kısım yedinci bölümünün başlığı indirimler şeklinde, 31 nci mad
desi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İndirim Hadleri : 

Madde 31. — Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler aşağıda yazılı indirimlerden yararlanırlar. 
1. Genel İndirim : Mükelleflerin günde (20), ayda (600), yılda (7 200) lirayı aşmayan gelirleri vergi

ye tabi tutulmaz. Mükellef evli ise, bu miktara eş için günde (15), ayda (450), yılda (5 400) lira, ço
cukların her biri için günde (5), ayda (150), yılda (1 80Cj) mira liüave edilir. 
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MADDE 13. — Tasarının 17 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 18 nci maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Aynı Kanunun 29 ncu maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril-
jniştir. 

2. Subay, astsubay, erbaş ve eflere ve Ordu hizmetinde bulunan sivil makinistlere, uçuş, dalış gibi hiz
metleri dolayısıyla verilen tazminatlar, gündelikler, ikramiyeler, zamlar ile Türk Hava Kurumu veya kanuni 
ve iş merkezi Türkiye'de bulunan müesseselerde uçuş maksadıyla görevlendirilenlere; uçuş hizmetleri, deniz-
altına dalış yapan dalgıçlara dalış hizmetleri dolayısıyla yapılan aynı mahiyetteki ödemeler; 

3. Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara öıdenen ödül ve ikramiyeler; 
4. Spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler; 

MADDE 21. — Aynı Kanunun ikinci kısım yedinci bölümünün başlığı «indirimler» olarak, 31 nci maddesi 
ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

YEDÎNCÎ BÖLÜM 

indirimler 

indirim Hadleri : 

Madde 31. — Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler aşağıda yazılı indirimlerden yararlanırlar. 
1. Genel indirim : Mükelleflerin günde (20), ayda (600), yılda (7 200) lirayı aşmayan gelirleri vergiye tabi 

tutulmaz. Mükellef evli ise, bu miktara eş için günde (15), ayda (450), yılda (5 400) lira, çocukların her biri 
için günde (5), ayda (150), yılda (1 800) lira ilave edilir. 
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2. özel indirim: Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) 
lira ayrıca indirilir. (Karı - kocanın ücretli olarak çalışması halinde genel indirimden istifade etmeyen eşin 
gerçek ücretinden yapılacak özel indirim günde (75), ayda (2 250), yılda (27 000) liradır.) 

3. Sakatlık İndirimi: Çalışma gücünün asgari % 50'sini kaybetmiş bulunan ücretliler için sakatlık de
recelerine göre aile reisi için tespit edilen özel indirim hadlerinin; 

Birinci derecede sakatlık halinde % 150'si, 
İkinci derece sakatlık halinde % 50'sr sakatlık indirimi olarak genel ve özel indirim hadlerine ekle

nir. Sakatlık indiriminin uygulanmasında çalışma gücünün % 70'inden fazlasını kaybetmiş bulunanlar bi
rinci, % 50'sinden fazlasını kaybetmiş bulunanlar ise ikinci derecede sakat sayılırlar. 

Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamasına ilişkin esas ve usuller Maliye Bakanlığınca bu konu
da hazırlanacak bir Yönetmelik ile tespit edilir.» 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Medeni Hal Esası : 

Madde 32. — 31 nci maddede yazılı indirim hadlerinin tayininde mükellefin, gelirin elde edildiği tak
vim yılı başındaki medeni hali ve aile durumu esastır. 

Şu kadar ki, takvim yılı içinde bu durumda mükellef lehine husule gelen değişiklikler ayrıca nazara 
alınır. 

Genel İndirim uygulanmasında her ne suretle olursa olsun, evlilik bağı kalkmış olanların gelirlerine, ilk 
çocuk için eşe ait, diğer çocukların herbiri için 31 nci maddede yazılı çocuklara ait indirim miktarları uy
gulanır. 

31 nci madde ile bu madde gereğince hesaplanacak genel indirim 5 çocuklu evli mükelleflere ait indi
rim miktarlarını geçemez.» 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yukarıki maddelerde sözü edilen çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından 

bakılan (nafaka verilmek suretiyle bakılanlar dahil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış 
evlatları (evlat edinilenler ile ana ve babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturan ve gelir 
vergisine tabi bulunmayanlar dahil) ifade eder. 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Aile Gelirinde İndirim: 

Madde 34. — Aile reisi beyanlarında indirim, beyan edilen gelire uygulanır. 
Aile reisi tarafından kendisinin, eşinin veya çocuklarının geliri dolayısıyla beyanname verilmesine ma

hal olmadığı hallerde indirim vergiye tabi geliri varsa aile reisinin bu gelirine, aile reisinin geliri yoksa, 
eşine ait gelire, eşinin de geliri mevcut değilse çocuklarının herhangi birine ait gelire uygulanır. 

Aile reisinin, eşinin ve çocukların beyanname verilmesi gerekmeyen gelirleri ücretten ibaret ise, bu ge
lirin her birine ayrıca 31 nci maddedeki esaslar dairesinde özel indirim ve sakatlık indirimi uygulanır. 

İndirimin bu fıkra hükmüne göre eş veya çocuklara ait gelire uygulanması halinde de indirim mik
tarı aile reisinin durumuna göre tayin olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 76) 



— 55 — 

(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

2. Özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) lira ay
rıca indirilir. (Karı - kocanın ücretli olarak çalışması halinde genel indirimden istifade etmeyen eşin gerçek 
ücretinden yapılacak özel indirim günde (75), ayda (2 250), yılda (27 000) liradır.) 

3. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgari % 70'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece 
ısakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise ikinci derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sa
katlık indiriminden faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi aile reisi için tespit edilen özel indirim tutarının; 
— Birinci derece sakatlar için bir buçuk katı, * 
— İkinci derece sakatlar için yarısıdır, 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, genel ve özel indirim" toplamına eklenerek hizmet er-

ıbabının ücretinden indirilir. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım ve 

(Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir. 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

Medeni Bal Esası : • 

Madde 32. — 31 nci maddede yazılı genel indirim hadlerinin tayininde 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. 
Genel indirimin uygulanmasında her ne suretle olursa olsun, evlilik bağı .kalkmış olanların gelirlerine, ilk 

çoouık için eşe, diğer çocukların herbiri için 31 nci maddede yazılı çocuiklara ait indirim miktarları uygulanır. 
31 nci madde ile bu madde gereğince hesaplanacak genel indirim 3 çocuklu evli mükelleflere ait indirim 

miktarlarını geçemez. \ 

MADDE 23, — Tasarının 22 nci maddesi 23 ncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir; 

MADDE 24. — Tasarının 23 ncü maddesi 24 ncü madde olaraik aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. N— Aynı Kanunun Birinci Kısım Sekizinci Bölümü (Yatırım indirimi) nün ek 2 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yatırım İndiriminin Şartları : 

Ek Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıdaki yazılı şaftlar topluca aranır : 
1. indirimin uygulanacağı ticari ve zirai kafcanç bilanço esasına göre tespit edilmiş olmalıdır; 
2. YapiîâTı yatırım, Devlet Planlama Teşkilâtının hazırladığı kalkınma planlarına uygun bulunmalıdır; 
3. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve mamullerin 

kalitesini İslaha, enerji tasarrufunu sağlamaya, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik araştırmaları 
geliştirmeye, çalışma güvenliğini veya yabancı turist celbini temine matuf olmalıdır; 

4. Yapılan yatırım en az 20 000 000 lira (Devlet Planlama Teşkilâtının hazırladığı bölge kalkınma planı
nın şümulüne giren yatırımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem ve özellik af2 ettiği Yüksek 
Planlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 10 000 000 ve genel olarak ziraatteki yatırım
larda 4 000 000 lira) olmalıdır; 

5H Yatırıma başlanmadan önce Teşvik ve Uygulama Dairesine başvurularak lüzumlu bilgi ve belgelerin 
tevdi edilmiş, mezkûr dairece yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

Araştırma, plân ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırımla ilgili 
her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir. 

6. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda husule gelecek değişikliklerin ve sürelerde vuku bulacak gecikmelerin, vukuundan 

itibaren 1 ay içinde Teşvik ve Uygulama Dairesine bildirilmesi ve onayının alınması şarttır. Mezkûr Daire, 
iktisadi veya teknik zaruretlerle veya mücbir sebeplerden ileri gelen değişiklik ve gecikmeleri kabul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişiklik ve gecikmelerin kabul edilmemesi halinde, evvelce 
yapılan tasdik hükümsüz addolunur.!» 
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'MADDE 25. — Aynı Kanunu» 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Karnesi Esası : 

Madde 35. — A) İndirimden faydalanmak isteyenler Vergi Usul Kamımı esaslarına göre vergi karnesi 
almak zorundadırlar. Vergi Usul Kanunu ile karne almaktan muaf tutulmuş olanlardan karne aranmaz. 

B) Bu Kanunun 2 ndi maddesinde sayılan kazanç ve iraitları elde edenler (İstisna veya muafiyetlerden 
faydalananlar dalhil) işyerlerinin bağlı olduğu, işyerleri bulunmayanlar ikametgâhlarının bağlı olduğu vergi 
dairesinden karne almak ve Gelir Vergisi yönünden durumlarım Ve bu durumda meydana gelen değişiklikleri 
karnelerine yazdırmak zorundadırlar. 

Bu bentte yazılı vergi karnesinin ihtiva edeceği hususlar ve karne almaya ilişkin şekil ve esaslar Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir. Yönetmelik esaslarına uymayanlar hakkında Vergi 
Usul Kanununa ek «Usulsüzlük cezalarına ait cetvel» in mükellef grupları sütununun 6 ncı sırasında yazalı 
birinci derece Usulsüzlük cezası uygulanır. 

MADDE 26. — Aynı Kanunun Birinci Kısım Sekizinci Bölümü (Yatırım indirimi) Ek 2 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yatırım İndiriminin Şarttan : 

Ok Madde 2. — Yatırım indiriminin uygulanmasında aşağıdaki yazılı şartlar topluca aranır: 
1. İndirimini uygulanacağı ticari ve zirai kazanç bilanço esasına göre tespit edilmiş olmalıdır. 
2. Yapılan yatırım, Devlet Planlama Teşkilatının 'hazırladığı kalkınma planlarına uygun bulunmalıdır. 
3. Yatırımlar, istihsali genişletmeye, prodüktiviteyi artırmaya, ihracatı geliştirmeye, mahsul ve mamulle

rin kalitesini ıslaha, enerji tasarrufunu sağlamaya, kültür seviyesini yükseltmeye, ilmi ve teknik araştırmaları 
geliştirmeye, çalışma güvenliğini veya yabancı turist celbini temine matuf olmalıdır. 

4. Yapılan yatırım en az 20 000 000 lira (Devlet Planlama Teşkilatının hazırladığı bölge kalkınma pla
nının şümulüne giren yaltırımlarla memleket ekonomisi bakımından ayrı bir önem ve özellik arz ettiği Yük
sek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen faaliyet kollarında 10 000! 000 ve genel olarak ziraatteki yatı
rımlarda 4 000 000 lira) olmalıdır. 

5. Yatırıma başlamadan önce Devlet Planlama Teşkilatına başvurularak lüzumlu bilgi ve belgelerin tev
di edilmiş, mezkûr dairece yukarıda belirtilen şartların mevcudiyeti tasdik edilmiş bulunmalıdır. 

Araştırma, plan ve proje masrafları ile arazi temini için yapılan giderler hariç olmak üzere, yatırımla 
ilgili her türlü harcamalar yatırıma başlandığını gösterir. 

6. Yatırım, tasdik edilmiş bulunan şartlar ve süreler dahilinde yapılmış olmalıdır. 
Tasdik edilen şartlarda husule gelecek değişikliklerin ve sürelerde vuku bulacak gecikmelerin, vukuun

dan itibaren 1 ay içinde Devlet Planlama Teşkilatına bildirilmesi ve onayının alınması şarttır. Devlet Plan
lama. Teşkilatı, iktisadi veya teknik zaruretlerle veya mücbir sebeplerden ileri gelen değişiklik ve gecikmele
ri kabul edebilir. 

Müracaatın zamanında yapılmaması veya değişiklik ve gecikmelerin kabul edilmemesi halinde, evvelce 
yapılan tasdik hükümsüz addolunur. Tasdik edilen şartlarda ve sürelerde bir defadan fada değişiklik veya 
gecikme vukua gelmesi halinde, yukarıdaki bentlerde belirtilen usul ve esaslara uyularak yeniden yatırım 
indirimi belgesi alınması mecburidir. 
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MADDE 25. — Aynı Kanunun Birinci Kısım Sekizinci Bölümü (Yatırım indirimi) ek 3 ncü maddesi 
aşağıdaki sekide değiştirilmiştir. 

«Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti; 

Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun 2 nci maddede yazılı şartları haiz bulunan 
yatırımlarla ilgili harcamalardan bina, makine, tesisat, araç ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni 
olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder. , 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce hiçbir şekilde 
kullanılmamış bulunmasıdır. 

Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Teşvik ve Uygulama Dairesince proje bazında ithali uygun görülen 
aktif kıymetler yatırım indirimi uygulaması bakımından yeni addolunur. 

Personel lojmanları inşası ve tefrişi (yatakhaneleri hariç), arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, 
esas proje dışında münferit tesisat, makine, araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz. 

Bu hükmün uygulanmasında inşa edilmiş olarak veya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli 
üzerinden yatırım indirimi yapılmaz, , < ' . 

Yatırım indiriminin nispeti bu maddeye göre indirimden istifade edecek yatırım miktarının % 40'ı dır. Bu 
nispet zirai yatırımlarda, ziraate dayalı yatırımlarda ve Kalkınma Planı ile yıllık programlarda özel önem 
taşıdığı belirtilen sektörler veya gerice yöre olarak belirtilen yörelerde yapılan yatırımlarda % 60 tır.» 

MADDE 26. — Aynı Kanunun Birinci Kısım Sekizinci Bölümü (Yatırım indirimi) nün ek 4 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

i l i 

«Yatırım İndiriminin Başlangıcı ve Uygulama Süresi :, 

Ek Madde 4. — Yatırım indiriminin uygulanmasına, yatırım konusunu teşkil eden aktif değerlere ilişkin 
harcamaların yapıldığı takvim yılından itibaren başlanır ve indirimden faydalanacak miktara ulaşıncaya ka
dar devam olunur .t 

Her yatırım için faydalanılacak indirim tutarı, o yatırım içerisinde yer alan indirimden yararlanabilecek 
aktif değerlerin kıymetleri toplamına, yatırım indirimi belgesinde yazılı olan indirim nispetinin uygulanması 
suretiyle hesaplamr. 

Birden fazla yatırım indirimi belgesi almış olan mükelleflerin safi kazancının kifayetsizliği sebebiyle önce
ki yıllarda tamamen uygulanmamış olan eski yatırımlarla ilgili müdevver indirim tutarlarının mevcut bulunması 
halinde, evvela bu indirimler uygulanır, ondan sonra yeni yatırımlara müteallik indirimlerin uygulanmasına 
başlanır., 

MADDE 27. — Aynı Kanunun 40 nci maddesinin 5 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların amortismanları ile giderlerinin tamamı (işletme
ye dahil olan taşıtların aym zamanda zati veya ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde amortismanları
nın ve giderlerinin yüzde yirmisi); 

_ 7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, 

MADDE 28. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi aşa ğıdafci şekilde değiştirilmiştir. 

«Birden Fazla ^Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşleri : 

Madde 42. — Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar işin bittiği 
yıl kati olarak tespit ediliir ve tatmamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. 
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MADDE 27. — Aynı Kanunun Birinci Kısım Sekizinci Bölümü (Yatırım indirimi) Ek 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yatırım indiriminin Konusu ve Nispeti : 

Ek Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı ne olursa olsun, ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz bu
lunan yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç ve benzeri amortismana tabi aktif de
ğerlerin yeni olanlarının maliyet bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasından maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce hiç bir şekilde 
kullanılmamış bulunmasıdır. 

Personel lojmanları inşası ve tefrişi, arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje dışında mün
ferit tesisat, makine, araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz. înşa edilmiş olarak ve
ya inşa halinde satın alınan binaların satın alma bedeli üzerinden yatırım indirimi yapılmaz. 

Yatırım indiriminin nispeti yukarıdaki fıkraya göre indirimden istifade edecek yatırım miktarının % 30' 
udur. Bu nispet, zirai yatırımlar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda % 40, kalkınmada öncelikli böl
gelerde yapılan yatırımlarda ise % 50'dir. 

MADDE 28. — Tasarının 26 ncı maddesi 28 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — Aynı Kanunun 40 ncı maddesinin 5 ve 7 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

5. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların amortismanları ile giderlerinin tamamı; 
7. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanlar^ 

MADDE 30. — Aynı Kanunun 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma işleri : 

Madde 42. — Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kâr veya zarar, işin 
bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkûr yıl beyannamesinde gösterilir. 
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Mükellefler bu madde kapsatmana giren hallerde her inşaat ve onarım işinin hâsılat ve giderlerimi ayrı bir 
defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düasentoyecotklerıi belyannıameleri 
işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar vermeye rneeburduflar.» 

MADDE 29. — Aynı Kanomun 44 noü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İnşaat ve Onarma İşlerinde tşin Bitimi : 

Madde 44. — inşaat ve onarma isterinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçdctt kalbulün ya
pıldığını gösteren tutanağın düzenlendiği tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fölen bırakıldığı ta
rih bitim tarihi olarak kabul edük. 

Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edüen 
hâsılat, bu giderlerin yapıldığı veya hâsılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınır. 

MADDE 30. — Aynı Kanunun 45 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ulaştırma ve ihracat İşlerinde Matrah : 

Madde 45. — Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerin aşağıdaki kazançları Kurumlar Vergisi Kanununun 
18, 19 ve mükerrer 19 ncu maddeleri hükümlerinle göre tayin ve tespit edilir. 

1. Türkiye ile yabancı ülkeler arasında yaptıkları ülaştürma işlerinden elde ettikleri kazançlar, 
2. Türkiye'de satın aldıkları, imal, istihsal veya istihraç ettikleri malları Türkiye'de sattmaksızın yabana 

memleketlere gönderenlerin bu işlerinden doğan kazançlar. 

MADDE 31. — Aynı Kanunun 46 nçı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar 120 000 lirayı geçemez. Şu kadar ki tespit olunacak safi ka

zanç, 
— Beşinci dereceye giren mükellefler için 45 000 
— Dördüncü dereceye giren mükellefler (için 60 000 
— Üçüncü dereceye giren mükellefler için 75 000 
— İkinci dereceye giren mükellefler için 95 000 
— Birinci dereceye giren mükellefler için 120 000 

liradan az olamaz. (Köylerdeki götürü mükellefler için bu miktarlar i/3 nispetinde uygulanır.) Az olduğu tak< 
dirde hu miktarlara yükseltilir.» 

MADDE 32. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartları : 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel şartları şunlardır : 
1!. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, hastalıkt 

ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak bilfiil işinin başın
da bulunmamak bu şartı bozmaz. Ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları namına işe devam 
olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında, bulunup buluıanaınaâarıaa ibakttaaz); 

2. İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 120 000 lirayı, vergi değeri bilinme
yen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 9 600 lirayı aşmamak (yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük bulun-
*nası halinde emsal kira bedeli esas alınır); 

3. Ticari, airai veya mesleki faaliyetleri dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak; 
2. ve 3 numaralı bent hükümleri öteden ıberi işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe başla ı 

yanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. 
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Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hâsılat ve giderlerini Vergi 
Usul Kanununa göre tasdik ettirilen ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sabitelerin
de göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart 
ayı sonuna kadar vermeye mecburdurlar. 

MADDE 31. — Tasarının 29 ncu maddesi 31 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir 

MADDE 32. — Tasarının 30 ncu maddesi 32 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Aynı Kanunun 46 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu suretle tespit olunacak safi kazançlar 225 bin lirayı geçemez. Şu kaldaır fci> tesipit olunacak safi kazanç, 
— Beşinci dereceye giren mükellefler için 50 000, 
— Dördüncü dereceye giren mükellefler için 75 000, 
— Üçüncü dereceye giren mükellefler için 100 000, 
— îkinci dereceye giren mükellefler için 150 000 liradan az olamaz. 

Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar 225 000 liradır. Belediye teşkilatı bulunmayan köyler
deki götürü mükellefler için bu miktarlar 1/3 oranında uygulanır. 

MADDE 34. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Genel Şartlan : 

Madde 47. — Götürü usule tabi olmanın genel şartlan şunlardır: 
1. Kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak (işinde yardımcı işçi ve çırak kullanmak, seyahat, has

talık, ihtiyarlık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar iddayısııyla geçici olarak bülfiil 
işinin başında bulunmamak bu şartı bozmaz, ölüm halinde iş sahibinin dul eşi veya küçük çocukları na
mına işe devam olunduğu takdirde, bunların bilfiil işin başında bulunup bulunmamalarına bakılmaz), 

2. İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 200 000 lirayı, vergi değeri 
bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 12 000 lirayı aşmamak (yıllık kira bedelinin emsaline naza
ran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır), 

3. Ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri dolasıyla gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olmamak, 
2 ve 3 numaralı bent hükümleri öteden beri işe devam edenlerde takvim yılı başındaki, yeniden işe 

başlayanlarda ise işe başlama tarihindeki duruma göre uygulanır. 
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MADDE 33. — Aynı Kanunun 48 nci maddesinin 1 ila 8 numaralı bentlerindeki hadler on katına çıkarıl
mış, 9 numaralı bent kaldırılmış, 10 numaralı bent aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«9. Sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara nakil vasıtası veya beşten fazla hayvan ara
bası veya su üzerinde hareket eden 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz 
nalkil vasıtası işletmemek (su üzerinde hareket eden makineli ve makinesiz araçların birlikte işletilmesi halinde, 
makineli olanların rüsum tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatoları toplamı 90 rüsum 
tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 150 000 lirayı aşmamak (Nakil va
sıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarıda ya
zılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya ortaklığın 
işlettikleri vasıtalar bakımından topluca dikkate alınır)» 

MADDE 34. — Aynı Kanunun 51 nci maddesine aşağıdaki 9, 10 ve 11 numaralı bentler eklenmiştir. 
9. Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işle

tenler; 
10. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleticileri; 
11< Vergi güvenliği açısından Maliye Bakanlığınca iş grupları veya sektörler itibariyle gerçek usulde ver

gilendirilmesi gerekli görülenler. 

MADDE 35. — Aynı Kanunun 53 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yıllık hâsılat tutan 1 000 000 liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, 1 000 000 

lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne (zirai işletme hesabı veya diledik
leri takdirde bilanço esasına) göre tespit olunur.» 

MADDE 36. — Aynı Kanunun 54 ncü maddesıinin üçüncü fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiş ve aynı maddenin son fıkrası kaldırılarak maddeye yeni bir fıkra eklenmiştir.. 
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MADDE 35. — Aynı Kanunun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 
1. Alım satım işleri ile imal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan ve

ya ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 450 000 lirayı aşma
mak; 

2. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın iptidai maddenin ve malzemenin satış be
delleri tutarı 540 000 lirayı aşmamak; 

3. İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli durumuna girmeksizin 
yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gay-
rısafi ücret tutarı 90 000 lirayı aşmamak; 

4. İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, in
şaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat tutan 340 000 lirayı aşmamak; 

5*. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan 
ücret veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık tutarı toplamı 510 000 lirayı aşmamak; 

6. IB'ir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, bir takvim yılında sağlanan 
gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyla emtia, iptidai maddş ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutarı toplamı 
450 000 lirayı aşmamak; 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde alınan gayri safi ücretlerin tutar
larının dört katı ile sağlanan yıllık gayri safi hâsılatın toplamı 340 000 lirayı aşmamak; 

18. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, bu hizmetler karşılığında 
bir takvim yılı içinde sağlanan yıllılk gayrisafi hâsılat tutarı 90 000 lirayı aşmamak; 

9. Sahibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara na'kil vasıtası veya beşten fazla hayvan ara
bası veya su üzerinde hareket eklen 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla maki
nesiz nakil vasıtası işletmemek (Su üzerinde hareket eden makineli ve makinesiz araçların birlikte işletilmesi 
halinde, makineli olanların, rüsum tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatoları top
lamı 90 rüsum tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 300 000 lirayı aş
mamak (Nakil vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış 
sayılır. Yukarıda yazılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu 
kimselerin veya ortaklığın işlettikleri vasıtalar bakımından topluca dikkate alınır.) 

Tekele talbi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akarya'kıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların mütalaası alın
mak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alim satım hadleri Maliye Bakanlığınca 
tayin olunur. 

MADDE 36. — Aynı Kanunun 51 nci maddesine aşağıdaki 9 ve 10 numaralı bentler eklenmiştir. 
9J Maden işletmeleri, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları işle

tenler; 
İÖ. Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin sahip veya işleti

cilerim 

MADDE 37. — Tasarının 35 nci maddesi 37 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38. — Tasarının 36 nci maddesi 38 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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1. Vergi Usul Kanununa göre hâsılatın elde edildiği yılda geçerli olmak üzere tayin edilmiş bulunan gö
türü gider emsallerinin mükellefçe beyan edilen hâsılat tutarına uygulanması veya, 

Gerçek kazanç usulünden götürü gider usulüne geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürünlerinin sa
tış hâsılatına götürü gider uygulanmaz. Bir evvelki yıldan devreden ürünlerin maliyet bedelleri ve satıldığı yıl 
yapılan gerçek giderler, tevsik edilmek ve beyannamede gösterilmek şartıyla bu ürünlere isabet eden satış hâ
sılatından indirilir ve bu suretle bulunan safi kazanç matraha eklenir. 

MADDE 37. — Aynı Kanunun 55 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kazancın Ziraî İşletme Hesabı Esasına Göre Tespiti : 

Madde 55. — Zirai işletme hesabı esasına göre zirai kazanç, hesap dönemi içinde para ile tahsil edilen ve
ya alacak olarak tahakkuk eden hâsılat ile, ödenen veya borçlanılan giderler arasındaki müspet farktır. 

MADDE 38. — Aynı Kanunun 56 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

Ziraat makine ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai işlerinde çalıştırılması karşılığında herhangi bir istih
lak maddesi veya istihsal vasıtası alınması halinde alınan madde veya vasıtaların emsal bedeli hasılat sa
yılır. 

MADDE 39. — Ayni Kanunun 57 nci maddesinin 6 ve 11 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar (işletmeye dahil olup zati ve ailevi ihtiyaçlar 
için de kullanılan taşıtların amortismanların yüzde yirmisi);» 

«11. İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların giderleri (İşletmeye dahil olan taşıtların 
aynı zamanda zati ve ailevi ihtiyaçlar için de kullanılması halinde bu giderlerin yüzde yirmisi);» 

Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden 
ürünleri Vergi Usul Kanununun 45. nci maddesinde belirtilen ortalama maliyet bedeli esasına göre de
ğerlendirilerek gider yazılır. 

MADDE 40. — Aynı Kanunun 59 ncu maddesinin birinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 41. — Ayni Kanunun 61 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ücretin Tarifi : 

Madde 61. — Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı veri
len para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. 

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, hu
zur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık müna
sebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun ma
hiyetini değiştirmez. 

Bu kanunun uygulanmasında, aşağıda yazılı ödemeler de ücret sayılır. 
1. 23 ncü maddenin 11 numaralı bendine göre istisna dışında kalan emeklilik, maluliyet, dul ve ye

tim aylıkları; 
2. Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan 

diğer menfaatler; 
3. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri ile özel kanunlarına veya 

idari kararlara göre kurulan daimi veya geçici bütün komisyonların üyelerine ve yukarıda sayılanlara ben
zeyen diğer kimselere bu sıfatları dolayısıyla ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 

4. Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısiyle 
ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler; 
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MADDE 39. — Tasarının 37. nci maddesi 39 ncu madde olarak aynen kabul edifeniştir. , 

MADDE 40. — Tasarının 38 nci maddesi 40 nci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 41. — Aynı Kanunun 57 nci maddesinin 6 ve 11 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştiril
miş ve maddenin sonuna aşağıdaki f jlkra eklenmiştir. 

6. Vergi Usul Kanununa göre ayrılan amortismanlar; 
İL İşletmeye dahil olup sadece işte kullanılan taşıtların amortismanları ile giderlerinin tamamı. 
Muafiyetten veya götürü gider usulünden gerçek usule geçen çiftçilerin önceki yıllardan devreden ürün

leri Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde belirtilen ortalama maliyet bedeli esasma göre değerlendiri
lerek gider yazılır. 

MADDE 42. — Tasarının 40 nci maddesi 42 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 43. — Tasarının 41 nci maddesi 43 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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5. Bilirkişilere, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağla
nan para, ayın ve menfaatler; 

6. Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler. 

MADDE 42. — Aynı Kanunun 62 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
61 nci maddenin 1 ilâ 6 numaralı bentlerinde yazılı ödemeleri yapanlar bu kanunda yazılı ödevleri yeri

ne getirmek bakımından işveren hükmündedir. 

MADDE 43. — Aym Kanunun 63 ncü maddesinin birinci fıkrasının 980 sayılı Kanunla kaldırılan 
1 numaralı bent hükmü yerine aşağıda yazılı hüküm getirilmiştir. 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 190 nci maddesi uyarınca yapılan kesintilerle, Ordu Yar
dımlaşma Kurumu ve benzeri kamu kurumları için yapılan kanuni kesintiler, 

MADDE 44 — Aynı Kanunun 67 nci maddesine ikinci fıkrayı tak.iben aşağıdaki fıkra hükmü eklen
miştir. 

Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde Vergi Usul Kanununun 328 nci mad
desine göre hesaplanan müspet fark kazanca eklenir. 

MADDE 45. —• Aynı Kanunun 68 nci maddesinin 7, 8 ve 10 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

7. Mesleki faaliyette kullanüan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
ayrılan amortismanlar (Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması halinde mezkur Kanunun 
328 nci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil); 

8. Serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları; 
10. Yukarıda bendler dışında kalan, işle ilgili şehir dahili nakil vasıtaları ücretleri (özel otomobilleri

ni işlerinde de kullananların yaptıkları giderlerin yüzde yirmisi), posta, telgraf ve odabaşı ücreti gibi müte
ferrik giderler (Bu bentte yazılı giderler gayrisafi ha sılatın % 5'ini geçemez.) 

MADDE 46. — Aynı Kanunun 69 ncu maddesinin parantez içi hükmü değiştirilmiş ve maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentalarina, gümrük komisyoncularına, dava vekillerine, müşavirlere, 
diş protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip eden mu
akkiplere ve musiki konseri verenlere şamil değildir.) 

Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde 46 nci maddede belirtilen (47 ve 48 nci 
maddelere yapılan atıflar hariç) usul ve esaslar uygulanır. 

MADDE 47. — Aynı Kanunun 70 nci maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendi ile son fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5< Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı, alameti farika, marka, ticaret unvanı, 
her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi 
ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü 
üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar (Bu hakların kullanılması için gerekli 
malzeme ve teçhizat bedelleri de gayrimenkul sermaye iradı sayılır.) 

Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin 
sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı 
addolunur. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 76) 



— 67 — 

(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 44. — Tasarının 42 nci maddesi 44 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Tasarının 43 ncü maddesi 45 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Tasarının 44 ncü maddesi 46 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47.: — Aynı kanunun 68 nci maddesinin 7, 8 ve 10 numaralı /bentleri ile maddenin son fıkra-
svaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7̂  Mesleki faaliyette kullanılan tesisat ve demirbaş eşya için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrı
lan amortismanlar (Amortismana ta/bi iktisadi kıymetlerin elden çıkarılması haHnde mezkûr kanunun 
328 nci maddesine göre hesaplanacak zararlar dahil); 

<8.ı Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla emekli sandıklarına ödenen giriş ve emeklilik aidatları; 
10. Yukarıdaki bentler dışında kalan, işle •ilgili şehir dahili nakil vasıtaları ücretleri ile posta, telgraf 

ve odabaşı ücreti gibi müteferrik giderler (Bu bentte yazılı giderlere karşılık olmak üzere mükellefler dile
dikleri takdirde 20 000 liradan fazla olmamak kaydıyla gayri safi hâsılatlarının % lO'unu götürü olarak 
gider yazabilirler). 

Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar gider 
olarak indirilemez. 

MADDE 48. — Aynı kanunun 69 ncu maddesinin parantez içi hükmü değiştirilmiş ve maddenin sonuna 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

ı(Bu madde hükmü borsa ajan ve acentelarına, gümrük komisyoncularına, davavekillerine, müşavirlere, diş 
protezcilerine, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbaJbının ticari ve mesleki işlerini takip eden muak
kiplere ve konser veren müzik sanatçılarına şamil değildir.) 

Safi kazançların götürü usulde tespit ve vergilendirilmesinde 46 nci maddede belirtilen (47 ve 48 nci mad
delere yapılan atıflar hariç) usul ve esaslar uygulanır^ 

MADDE 49. — Tasarının 47 nci maddesi 49 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 48. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesinin başlığı ile birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

Emsal Kira Bedeli Esası : 

Madde 73. — Kiraya verilen mal ve hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedel
siz olarak başkalarının intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu mal ve hakların kirası sa
yılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir 
edilmiş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin l% 6'sıdır. Diğer mal 
ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve hakların maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Ka
nununun servetlerin değerlenmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin, % 10'udur. 

MADDE 49H — Aynı Kanunun 74 ncü maddesinin birinci fıkrası ile aynı fıkranın 10 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının 5 numaralı bendinin parantez içindeki hükmü kaldırılmış 
ve maddenin üçüncü fıkrasında yer alan % 20 oranı % 25'e yükseltilmiştir. 

Safi iradın bulunması için, 21 nci maddedeki istisnadan faydalanan gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç 
olmak üzere gayrisafi hâsılattan aşağıda yazılı giderler indirilir. 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi 
gayrisafi hâsılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinde yazdı giderler düşüldükten sonra kalan 
miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilmeyen kısmı 88 ne; maddenin üçüncü fıkrasının uygulanmasında 
gider fazlalığı sayılmaz); 

MADDE 50. — Aynı Kanunun 75 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tatifi : 

Madde 75. — Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil 
edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul 
sermaye iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazdı iratlar menkul sermaye iradı saydır : 
1. Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verüen 

kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarda yapdan her türlü ödemeler 
dahil); 

2. îştürak hisselerinden doğan kazançlar (Limitet şirket ortaklarının ve komanditerlerin kâr paylan ile 
kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamele
lerden doğan kârların ortaklara, ortaklıkla yaptıkları muameleler nispetinde tevzii kazanç dağıtımı saydmaz). 

Adi Komandit Şirketlerde Komanditerlerin kâr payları şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim ydında 
elde edilmiş sayılır. 

3. Kurumların idare meclisi başkan ve üyelerine verden kâr payları; 
4. Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yılhk veya özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurum

ların ticari bilançolarına göre doğan kârdan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım; 

5. Her nevi tahvil faizleri (yıllık ödeme faizle birlikte tahvilin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde tah
vilin itfa edilen kısmı 'irat sayılmaz). 

6. Her nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan 
faizler. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üzere kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağlan
mış olan meblağlar için verden faizler dahil); 
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MADDE 50. — Aynı kanunun 73 ncü maddesinin 'başlığı ile 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir, 

Emsçtl Kira Bedel Esası : 

Madde 73. — Kiraya verilen mal ve hakların kira .bedelleri emsal kira /bedelinden düşük olamaz. Bedel
siz olarak başkalarının intifama bırakılan mal ve hakların emsal kira 'bedeli, 'bu mal ve halkların kirası sa
yılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel mercilerce takdir edilmiş kirası, bu suretle takdir edil
miş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre »belirlenen vergi değerinin ;% 7'sidir.; Diğer mal ve 
halklarda emsal kira ıbedeli, bu mal ve hakları maliyet (bedelinin, bu Ibedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanu
nunun servetlerin değerlenmesi hakkımdaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % lO'udur. 

MADDE 51. — Aynı 'kanunun 74 ncü maddesinin birinci fıkrası ile Ibu fıkranın 5 ve 10 numaralı bent
leri ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Safi iradın bulunması için, 21 nci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hâsılata isabet edenler hariç ol
mak üzere gayrisafi hâsılattan aşağıda yazılı giderler indirilir. 

5. Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen .vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya vefenler taraflından 
ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları; 

10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indiri
mi gayri safi hâsılattan Ibu maddenin 1 ilâ 9 ve 11 numaralı 'bentlerinde yazılı 'giderler düşüldükten sonra, 
kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88 nci maddenin 3 ncü fıkrasının uygulanmasın
da gider fazlalığı sayılmaz.); 

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazdı giderlere karşılık olmak üze
re hâsılatlarından % 25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü 'gider usulünü kabul edenler iki yıl geçme
dikçe ıbu usulden dönemezler. 

MADDE 52. — Aynı Kanunun 75 nci maddesi aşağıdaki1 şekilde değiştirilmiştir,, 

Tarifi : 

Madde 75. — Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen 
değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratlar menkul sermaye 
iradıdır. 

Kaynağı ne olursa olsun aşağıda yazılı iratlar menkul sermaye iradı sayılır : 
İ< Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine verilen 

kâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarda yapılan her türlü öde
meler dahil); 

2. İştirak hisselerinden doğan kazançlar (Limited şirket ortaklarının ve komanditerlerin kâr payları ile 
kooperatiflerin dağıttıkları kazançlar bu zümreye dahildir. Kooperatiflerin ortakları ile yaptıkları muamele
lerden doğan kârların ortaklara, kooperatifle yaptıkları muameleler nispetinde tevzii, kazanç dağıtımı sayıl
maz.) 

Adi komandit şirketlerde komanditerlerin kâr payları, şirket kârının ilişkin bulunduğu takvim yılında elde 
edilmiş saydır. 

3-1 Kurumların idare meclisi Başkan ve üyelerine verilen kâr payları; 

4. {Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren dar mükellefiyete tabi kurum
ların ticari bilançolarına göre doğan kârdan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım; 

5. Her nevi tahvil faizleri (yıllık ödeme faizle birlikte tahvilin itfa bedelini de ihtiva ettiği takdirde tah
vilin itfa edilen kısmı irat sayılmaz.) 
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7. Mevduat faizleri (bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere 
yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak 
para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralarla sağladıkları ge
lirler ve menfaatler de mevduat faizi sayılır); 

8. Hisse senetleri ye tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller; 
9. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığın

da alınan para ve aymlar; 
10. Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri; 

' 11< 77 nci maddede yazılı vergi alacağı; 
12. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları. 
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, 

ticari kazancın tespitinde nazara alınır. 

MADDE 51. — Aynı Kanunun 76 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiftirilmiştir, 

İrat Sayılmayan Haller z 

Madde 76. — Menkul kıymetin kuponlu veya kup onsuz olarak satılması, iştirak hisselerinin devir ve tem
liki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığında alınan paralar
la itfa dolayısıyla verilen ikramiyeler menkul sermaye iradı sayılmaz. 

MADDE 52. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki sekilide değişttirilıriıiştir, 

Vergi Alacağı : , 

Madde 77. — Tam mükellefiyete tabi kurumlarca ödenen Kurumlar Vergisinin dörtte üçü, bu kurum
lardan kâr payı alan; 

1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin; 
2. Özel kanunlarla kurulmuş müesseselerden kendi kanunlarına göre Gelir ve Kurumlar Vergisinden 

muaf tutulanların; 
3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin; 
4. Eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının, 
Vergi alacağım teşkil eder. 
Vergi alacağı kurumlarca yukarıda 1, 2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı gerçek ve tüzelkişilere dağıtılan 

kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite ortaklarına 
isabet eden kısmının yarısı olarak hesap ve kabul edilir. 

MADDE 53. — Aynı Kanunun 80 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelire Giren Sair Kazanç ve İratlar : 

Madde ,80. — Aşağıda yazılı olup geçen bölümlerin dışında kalan kazanç ve iratlar bu bölümdeki hü
kümlere göre vergiye tabi gelire dahildir: 

1. Değer artışı kazançları; 
% Arızi kazançlar. 
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6. Her nevi alacak faizleri (adi, imtiyazlı, rehinli, senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan 
faizler. Hazine tahvili ve bonoları da dahil olmak üzere kamu tüzelkişilerince borçlanılan ve senede bağ
lanmış olan meblağlar için verilen faizler dahil); 

7. Mevduat faizleri (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere 
yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler ile bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı 
olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıklan 
gelirler ve menfaatler de mevduat faizi sayılır.); 

, S, Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller; 
, 9. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kâr paylarının devir ve temliki karşılığında 

alınan para ve ayınlar; 
10, Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri; 
1 î< ı77 nci maddede yazılı vergi alacağı; 
12< Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları. 
Yukarıda yazılı iratlar, bunları sağlayan sermaye sahibinin ticari faaliyetine bağlı bulunduğu takdirde, 

ticari kazancın tespitinde nazara alınır. 

MADDE 53. — Tasarının 51 nci maddesi 53 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Alacağı : r 

Madde 77, — Tam mükellefiyete tabi kurumlarca ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı, bu kurumlardan 
kâr payı alan : 

1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin, 
2, Özel kanunlarla kurulmuş müesseselerden kendi kanunlarına göre Gelir ve Kurumlar Vergisinden 

muaf tutulanların, , 
3< Kollektif ve adi komandit şirketlerin, 
4, Eshamlı 'komandit şirketlerin kömıandiite ortaklarının1, 
Vergi alacağını teşkil eder. 
Vergi alacağı kurumlarca yukarıda 1, 2 ve 3 numaralı bentlerde yazıü gerçek ve tüzelkişilere dağıtılan 

kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere dağıtılan- kâr paylarından bu şirketlerin komandite ortaklarına 
isabet eden kısmının yarısı olarak hesap ve kabul edilir. 

MADDE 55. — Tasarının 53 ncü maddesi 55 ncü madde oJaralk aynen kaibul edimiştir. 
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MADDE 54. — Aynı Kanuna 80 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki Mükerrer 80 nci madde 
eklenmiştir,-

Değer Artışı Kazançları ; 

Mükerrer Madde 80. — Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer ar
tışı kazançlarıdır. 

1. İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 nci maddenün birinci fıkrası
nın 1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, iktisap tarihlerinden başlayarak dört yıl için
de elden çıkarılmasından doğan kazançların 100 000 lirayı aşan kısmı (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfat
ları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkuller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış saydır). 

2. Her ne şekilde olursa olsun edinilen menkul kıymetlerin (Kurucu hisse senetleriyle diğer her türlü 
intifa senetleri dahil) edinme tarihinden önce veya sonra elden çıkarılmasından sağlanan ve bir takvim yı
lındaki tutarı 50 000 lirayı aşan kazançlar. 

3. 70 nci maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) elden 
çıkarılmasından doğan kazançların 50 000 lirayı aşan kısmı. 

4. Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında ka
lan kimseler tarafından elden çıkarılmasından doğan kazançların 50 000 lirayı aşan kısmı. 

5; Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
6i Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
Bu maddede geçen «elden çıkarma» deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılı

ğında devir ve tefnlilki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine serma
ye olarak konulmasını ifade eder. 

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye da
hil amortismana tabi iktisadi kıymetlerin, birinci fıkrada yazılı hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç
lar ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. 

MADDE 55. — Aynı Kanunun 81 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançlar : 

Madde 81. — Aşağıda yazılı hallerde değer artışı kazancı hesaplanmaz ve vergilendirilmez : 
1. Ferdi bir işletmenin sahibinin ölümü halinde, kanuni mirasçılar tarafından işletmenin faaliyetine de

vam olunması ve mirasçılar tarafından işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin kayıtlı değerleriyle (bilanço esası
na göre defter tutuluyorsa bilançonun aktif ve pasifiyle bütün halinde) aynen devir alınması; 

2. Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine 
aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devralan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredi
len ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinüh şirketten, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarın
da ortaklık payı alması (Bu ortaklık payım temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.); 

3. Kollektif ve adi komandit şirketlerin bu maddenin 2 numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde nev'i 
değiştirerek sermaye şirketi haline dönüşmesi (Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek ano
nim şirket haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kollektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarının ano
nim şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.). 
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MADDE 56. — Aynı Kanuna 80 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 80 nci madde 
eklenmiştii"* 

Değer Artışı Kazançları : 

Mîükerrer Madde 80. — Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı 
kazançlarıdır. 

1. İkifeap şekli ne olursa olsun i()tvazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 nci maddemin 'birindi fıkrasının 
1, 2, 4 ve 7 numaralı bentlerinde yazılı mal ve hakların, 'iktisap tarihlerimden 'başlayarak dört ynü 'içkide ddlen 
çıkaıılnTastndan doğan kazançlar '(Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahısiis ettikleri gayriımen-
fculller, tahsis tarihinde ortak tarafından satın alınmış sayılır), 

Bu bent 'kapsamıma giren kazançların 125 000 lirası vergiden müstesnadır. Şu kadar ki iktisap tarihinden 
itibaren bir yıl içinde eklen çıkarılmasından doğan kazançlara bu istisna uygulanmaz. (Binaların dden çıka
rılmasında bu istisna her tam1 yıl1 için ayrı ayrı uygulanır), 

2. Her ne şekilde olursa olsun edinilen menkul kıymetlerin (Kurucu hisse senetleriyle diğer her türM 
intifa senetleri dahil) edinme tariihinden önce veya son ra elden çıkarılmasından sağlanan ve bir takvim yılında
ki tutan 50 000 lirayı aşan kazançlar, 

3. 70 noi maddenin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı hakların ^ihtira beratları hariç) dden 
çıkarılrnasından doğan kazançların 50 000 lirayı aşan kısmı, 

4« Telif haklarının ve ihtira beratlarının müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında 
kalan kimseler tarafından dden çıkarılmasından doğan kazançların 50 000 lirayı aşan kısmı, 

5. ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 

6. Faaliyeti durdurulan bir işletmenin kısmen veya tamamen elden çıkarılmasından doğan kazançlar. 
Bu maddede geçen «dden çıkarma» deyimi', yukarıda yazılı mal ve hakların satiması, bir ivaz karşılığında 

devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştınıbnıası, devletleştirilmesi, ticaret şirlketîeırine sermaye olarak 
konulmasını ifade eder. 

Faaliyetine devam eden ticari bir işletmenin kısmen veya tamamen satılmasından veya ticari işletmeye da
hil amortismana tabi iktisadi kıymetlerle birinci fıkrada yazılı hakların dden çıkarılmasından doğan kazançlar 
ticari kazanç sayılır ve bunlara ticari kazanç hakkındaki hükümler uygulanır. 

MADDE 57. — Tasarının 55 noi maddesi 57 nd madde olarak aynen kabul ediımiştiır. 
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MADDE 56, — Aynı Kanuna 81 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki mükerrer 81 nci madde 
eklenmiştir. 

Safi Değer Artışı : < 

Mükerrer Madde 81. — Değer artışında safi kazanç, elden çıkarılan mal ve hakların iktisap bedeli ile, 
elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlaria sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatle
rin tutarı arasındaki müspet farktır. Hâsılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul 
Kanununun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur, 

Bu maddenin uygulanmasında mal ve hakların iktisap bedeli, bunların iktisap edilmesi için yapılan her 
türlü ödemelerin, giderlerin ve ödenen vergi resim ve harçların toplamını ifade eder. Şu kadar ki; 

1. Bina ve arazide iktisap bedeli Emlak Alım Vergisine esas olan değere, yapılan giderlerle ödenen ayni 
vergi, resim ve harçların eklenmesi suretiyle hesaplanır. 

2. Menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap bedelinin tevsik edilememesi halinde Vergi Usul 
Kanununun 226 ncı maddesinde yazılı itibari değer iktisap bedeli olarak alınır, ivazsız olarak iktisap edilen 
menkul kıymetlerin elden çıkarılmasında iktisap bedeli, Veraset ve İntikal Vergisine esas olan matraha bu ik
tisap dolayısiyle ödenen vergilerin eklenmesiyle bulunan miktardır, 

3< Menkul kıymetlenin iktisap tarihinden sonra elden çıkarılması halinde, iktisap tarihinden elden çı
karma tarihine kadar geçen ilk tam yıldan sonraki her tam yıl için, istisna düşüldükten sonra kalan safi ka
zancın 1% 40'ı ayrıca indirilir. Yapılacak indirim istisna düşüldükten sonra kalan safi kazancın % 80'ini geçe
mez. iktisap tarihinden elden çıkarma tarihine kadar geçen sürenin hesabında yıl kesirleri nazara alınmaz. 
Elden çıkarılan menkul kıymetlerin iktisap tarihleri mükelleflerce tevsik edilemediği takdirde bu menkul kıy
metler iktisap edildikleri yıl içinde elden çıkarılmış sayılırlar, 

MADDE 57. — Aynı Kanunun 82 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Arızi Kazançlar : 

Madde 82. — Vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır : 
1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere aracılık yapılmasından elde 

edilen kazançlar; 
2, Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk edil

mesi, henüz başlamamış olan böyle bir faaliyete hiç girişilmemesi, ihale, artırma ve eksûltmelere iştirak 
edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat; 

3J Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakkının devri karşılığında alınan tazminatlar ile peştemal-
lıklar (kiracıya ait. tesisat ve malların tahliye ve devri sırasında kiralayana veya yeni kiracıya devrinden do
ğan kazançlar dahil); 

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetleri dolayısiyle tahsil edilen hâsılat; 
5. Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin terk ettikleri işleriyle ilgili olarak sonradan elde ettikleri 

kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil); 

6. Dar mükellefiyete tabi olanların 45 nci maddede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elde ettikleri 
kazançlar, 

Yukarıda yazılan kazançlardan 1: - 4 numaralı bentlerde yazılı olanların 10 000 lirayı aşan kısmı diğerle
rinde tamamı vergiye tabidir. 

Bu maddede geçen hâsılat deyimi, alınan para ve ayınlanla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil 
edilebilen menfaatleri ifade eder. 

Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şekilde tespit olunur, 
İH Bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden, maliyet bedeli vt 

satış dolayısiyle yapılan giderler indirilir; 
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MADDE 58. — Tasarının 56 acı maddesi 58 nci maddie olaralk aynen kabul edulımiş!tiir.j 

MADDE 59. — Tasarının 57 ncd maddesi 59 ncu madde olaırak aynen kabul edilmiştir. 

I 
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2. Bu maddenin birinci fıkrasının 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı işlerde, elde edilen hâsılattan 
tevsik edilmek kaydiyle yapılan giderler indirilir; 

3. Bu maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 nci madde hükümleri uygulanır. 

MADDE 58. — Ayna Kamunun 85 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İstisna hadleri içinde kalan kazanç ve iratlar için 'beyanname verilmez. (31 ndi maddedeki indirimler is

tisnadan madut değildir.) 

MADDE 59. — Aynı Kanunun 86 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Toplama Yapılmayan Haller : 

Madde 86. — Aşağıda yazılı haillerde gelir toplanmaz ve yıllık 'beyanname verilmez. 
a) Tam mükellefiyette vergiye tabi gelir : 
1. Tamamı tevkif suretiyle vergilendirilmiş bulunan ve gayri safi tutarları toplamı üç mlilyon lirayı aş

mayan ücretten, menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarından; 
2. Götürü usulde tespit edilen ticari veya ımesleki kazançlardan veya gayri safi (toplamları tutarı üç mil

yon likayı aşnıamak şartıyla, burularla 1 numaralı bentte sayılanlardan; 
b) Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 
1. Ücretlerden; 
2. Serbest meslek kazançlarından; ' 
3. Menkul sermaye iratlarından; 
4. Değer artışı kazançlarından; 
5. Arızi kazançlardan, 
Veya bunların birkaçından ibaret ilse. 

MADDE 60. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştûrirniştir. 

İhtiyari Toplama ve Beyan : • 

Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı üç milyon 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücret, menkul 
ve gayrimenkul sermaye iraltları ile götürü usulde vergilertdirilmıiş bulunan ticari ve mesleki kazançlarını be
yannameye ithal etmeleri (ihtiyaridir. Gelir unsurlarının istisna hadleri içinde kalan kısımları üç milyon liralık 
haddıin hesabında nazara alınmaz. 

Ticari, zirai (götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazançları için beyanname verenler hariç) veya 
mesleki kazançlarını yıllık 'beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar yukarıda yazılı ihtiyari toplama hak
kından faydalanamazlar. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından İbaret olup da bu gelirin tamamı üzerinden tevkif su
retiyle gelir vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname vermeleri 
ihtiyaridir. 
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MADDE 60. — Tasarının 58 nci maddesi 60 acı madde olarak aynen ıfcabul edilmiştir. 

MADDE 61. — Aynı Kanunun 86 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 

Toplama Yapamayan Haller: 

Madde 86, — Aşağıda yazılı halerde gelir toplanmaz ve yıttık beyanname verilmez. 
a) Tam mükelefiyeıtıte vergiye tabi gelir : 
1. Tamamı .tevkif (suretiyle vergilendirilmiş bulu man ve gayrisafi tutarları toplama M milyon 'lirayı as

mayan ücretten, menlkul ve gayrimenkul sermaye üratlannıdian; 
2. Götürü usulde tespit edilen ticari veya meslekii 'kazançlardan veya gayri sajfi ıtuıtarları toplamı 'iki mil

yon lirayı aşmamak şartıyla, bunlarla 1 numaralı1 bentte »ayrılanlardan; 
b) Dar mükellefiyette vergiye tabi gelir sadece; 
1. Ücretlerden; 
2. 'Serbest meslek kazançlaonıdian; 
34 Menkıü sermaye ir atlarından; 
4. Değer artışı kazançlarından; 
5. Arızi kazançlardan; , 
Veya bunların bir toaçınldan ibaret ise. 

MADDE 62. — Aynı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ihtiyari Toplama ve Beyan : I 

Madde 87. — Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve iratlarının toplamı iki milyon 
lirayı aşmayan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından tevkif yolu ile vergisi kesilmiş bulunanları beyanna
meye ithal etmeleri ihtiyaridir. 

Ücretler (31 nci maddede yazılı indirimleri uygulayan dışındaki işverenler tarafından yapılan muhtelif üc
ret ödemeleri toplamı iki milyon lirayı aşan hizmet erbabının ücretleri hariç), götürü usulde tespit olunan tica
ri ve mesleki kazançlar ile kazanç ve iratların istisna hadleri içinde kalan kısımları iki milyon lirahk haddin 
hesabında nazara alınmaz, 

Ticari, zirai veya mesleki kazançları ile ücretlerini yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar 
((Götürü gider usulüne göre tespit edilen zirai kazançları için beyanname verenler hariç) yukarıda yazılı ihtiyari 
toplama hakkından faydalanamazlar. 

86 ncı madde mucibince ücretleri dolayısıyla yıllık beyanname vermeyecek olanlardan bu ücretlerinin ta
mamı üzerinden tevkif suretiyle vergi ödemiş bulunanlar, mezkûr ücretleri için yıllık beyanname verebilirler. 

Geliri telif ve patent haklarının kiralanmasından ibaret olup da, 'bu gelirin tamamı üzerinden tevkif sure
tiyle Gelir Vergisi ödemiş olan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri için yıllık beyanname vermeleri ih
tiyaridir, 
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MADDE 61. — Aynı Kanunun 88 nci maddesinin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Gedilin (aile reisti beyanlarında eş ve çocukların geliri dahil) toplanmasında gelir kaynaklarının bir kıs

mından hâsıl olan zararlar (54 ncü maiddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar dahil, mükerrer 
80 ndi maddede yazılı değer artışı kazançlarından doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve iratlarına 
mahsup edilir. 

MADDE 62. — Aynı Kanunun 89 ncu maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı 200 liralık (inidiirim miktarı 
1 000 liraya yükseltilmiştir. 

MADDE 63i •— Aynı Kanunun 91 neti maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir, 

Yıllık Beyannamelerin Şekil ve Muhtevası : 

Maldlde 91 < — Yıllık beyanname, mükellefin kimliğine, şahsi ve madeni durumuna, gelir ve gjMerîerine 
ve 42 - 44 ncü ve 114 ncü maddelere göre yapılacak biMriımlere ailt bilgileri ve bu Kanunun uygulanması 
bakımından gerekli diğer bilgileri ihtiva eder. 

Yukarıda yazılı esaslar dahilinde, yıllık beyannamenin sekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tes-
plit edilip Mükellefler beyanlarını bu beyanname ilte yapmaya mecburdurlar.; 

Yılık beyanname vermdk zorumda olan tam mükellefler (Sadece götürü güder usulüne göre tespit edilen 
zürâi kazancı dolayısıyla yıllık 'beyanname verenler ile İhtiyara toplama hakkından faydalananlar hariç) gi
der bldiriminde bulunmak zorundadırlar. 

Gider ıbldirimdnde mükellefin kendisine, eşine ve çocuklarına ait yılık olarak gösrferilteıcek (giderler şun
lardır:! 

% İşyeri dışında kalan yerler için Ödenen kiralar «ile bu yerlere aÜt vergi, resim ve harçlar; 
2. Sayfiye giderleri (Bu almaçla yapılan yol giderleri ile sair giderler dahil); 

' 3< îşle igüı olmayan yurt içi ve yurt dişi seyahat ıgflderleri; 
4< Gelir üzerinden ödenen vergiler; 
5< ödenen vergi cezaları ve gecikme zamları ile 'her türlü para cezaları ve sair tazmünaltllar; 
61 Geîir vergisi matrahının tespitli sırasında dikkate alınmamış bulunan bağış ve yardımlar; 
7., Sağlık giderleri; 
8J Nişan, nikâh, düğün ve benzeri tören giderleri; 
9.; Satın lalınan dayanıklı 'tüketim mallarının alış bedelleri; 

10. Özel kara, su ve hava nakil vasıtalarının alış 'bedelleri ile ıbunlar için yapılan gederler (ödenen vergi, 
teslimi ve (harçlar dan!); 

l1^ Hizmetçi, mürebbİye, şoför ve bahçıvan gibi özel hizmetlerde çalıştırılanların sayısı ve bunlar için 
yapılan gldederj 

12. Öğrenim giderleri (Her türlü özel eğitim ve kurs giderleri dahil); 
13. Geçim, ısıtma, aydınlatma* telefon giderleri ile dernek ve kulüplere ödenen aidatın gerçek miktar

ları (isletmede istihsal olunan zirai mahsullerden işletime saihilbi ile eşi ve velayeit altındaki çocukları tarafından 
istihlak edilenler hariç), 

Yukarıdaki bentlerde yazılı giderler, eş ve çocuklarla düğer kimseler için yapılan giderler de danü olmak 
üzere bir takvim yılı içinde yapılan giderlerdir. 
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MADDE 63. — Aynı Kanunun 88 nci maddesi aşağıdaki sekide değiştirilmiştir, 

Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu : 

Madde 88. — Gelirin (Aile reisi beyanlarında eş ve çocukların geliri dahil) toplanmasında gelir kaynafc-
ıkrının bir kısmından hâsıl olan zararlar (54 ncü maddeye göre hesaplanan gider fazlalığından doğanlar da
hil, mükerrer 80 nci maddede yazılı değer artışı kazançlarından doğanlar hariç) diğer kaynakların kazanç ve 
iratlarına mahsup edilir, 

Bu mahsup neticesinde kapatılamayan zarar kısmı, müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya üç yıl 
tiçinde mahsup edilemeyen zarar bakiyesi1 müteakip yıllara naklonulamaz^ 

Menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarında, gider fazlalığından doğanlar hariç, sermayede vukua gelen ek
silmeler zarar addolunmaz. 

MADDE 64. — Aynı Kanunun 89 ncu maddesinin 1 numaralı bendinde yazılı 200 liralık indirim miktarı 
2 400 liraya yükseltilmiştür. 
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Katzançlarııu bilanço esasına göre tespit eden mükellefler, beyannamelerine bilanço, kâr ve zarar cetveli 
bağlamaya ve mal imal veya emltüa alım - satımıyla uğraşan ıtticaret erbabı bu hesapların muvazenelerini 
gösterür bilgileri beyajınıalmderine kaydetmeye veya ayrı bir cetvel (halinde "bcyannaimelerıine bağlamaya mec-
fouırtdkirîar* 

'Beyannamelerine dlahil kazanç^ ve iratlan üzerinden tevkif suretiyle vergi ödetmiş olanlar, vergi kesenlerin 
aid ve soyaldllannı ve varsa ticaret unvanlarını ve kendilerince bİiniyorsa adreslerini, kesilen vergilerin mik-
Italrım gösterir bir cetveli beyannamelerine bağlarlar. 

Aidü ve koiataktilf şirket ortakları ile komandit şirketlerde komandite ortaklar beyannamelerine şirketin bi
lançosunu, kâr ve zarar cetvelini veya (işletme hesabı özetinti ibağlarlar ve şirket sözleşmesinle göre sermaye-
terM, şirket kâmıdaki hisselerini beyannamelerin/de ayrıca gösterirler.; Adi komandit şirketlerin komanditer 
ottltialkları ıbeyann'aimelerine kâr paiylannın miktarını gösteren şirketten atamış bir belgeyi eklerflier, 

MADDE 64. — Aynı Kanunun 94 ncü maddesi aşağıdaki sekide değişüııilllm'işllir;, 

Kazanç, Ücret, Menkul ve Gayrimenkul Sermaye iratlarında Vergi Tevkifatı : 

Madde 94. — Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair (kurumlar, ticaret şirketleri, der
nekler, valkılflar, dernek ve valfcıfl'arıin İktisadi işletmeleri, gerçek gelrlerimi beyain etmeye mecbur olan ticaret 
Vâ serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını Mlanoo veya zttrai işletme hesabı esasıma göre tespit eden çiftçi
ler aşağıdaki Ibentlerlde salyıl'an Ödfemeleri (Avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yapltiklan sı
rada, 'istihkak sahÜpterinin Gelir Vergilerine mahsuben tevkifait yapmaya mecbuıdurlar:ı 

1. (Hizmet erbabına ödenen ücretlerden (İstisnadan faydalanan ücretler hariç); 
% 61 nci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (îsflisnadan faydalananlar hariç); 
3. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu tişUSerii ücra edenlere yapıttan Ödemelerden (İ8 noi ve 

69 ncu mlaiddelbrde yazılı olanlara ve noterlere serbest mesldk faaliyetlerıirıden 'dolayı yapılan ödemeler ha-

4. 42 nci madde şümulüne giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (Kurumlar dahil) Ödenen istihkak 
bedellerinden; , 

5. Dar mükellefiyete tabi olanlara, «telif ve patent 'halklarımın satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden; 
6. 70 nci maddede yazılı mal ve halkların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden; 
7. Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimi temsilcisi bulunmayan ve ku

rumlar dışında kalan tüzelkişilere Ödenen kâr paylan ile 75 nci madden'in 2 nci fıkrasının 4 numaralı ben
dinde yazılı menkul sermaye iraltilarındian; 

Si Dağıtılsın veya dağltılmiasın kurumların, yabancı memleketlerde elde ettÜkleri kazançlar ile 
Türkiye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan ve 'kurumlar vergicinden mualf veya müstesna 
kazanç ve iraltlanndain; 

9, TabMlalt faizlerinden; 
10. Mevduat faizlerinden; 
İ l ; Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarımdan; . -
1'2. Zirai kazanç ölçülerini 'tespit eden kararnamelerde yer allan zirai ürünlerıin alış bedel üzerinden. 
Tüccar, serbest meslek erbabı ve çiftçilerim yukarıdaki hükümlere göre yapacaktan tevtkifat ticari, mes

leki ve zirai işleriyle ilgiHi ödemelerine münhasırdır. 

MADDE 65. — Alynı Kanunun 96 nci maddesi aşağıldalki şekilde değiiştirirnişİr. 

Vergi Tevkif atında Uyulacak Esaslar : 

Madde 96. — Vergi tevküatı 94 ncü maldde kaplamına giren nakden veya hesaben1 yapılan ödemelere 
uygulanır. Bu malddede gecen hesaben ödeme deyimi, ^ergi tevikifatıiöa tabi kazanç ve iratlan ödeyenleri is
tihkak şarpilerine karşı borçlu durumunda gösteren her tüldü kayıt ve işlemleri veya bu isltlilhlkaklan ödeyen
lerin hesaplarına gider kaydedilmesini ifade eder. 
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MADDE 65. — Tasarının 64 ncü maddesi 65 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — Tasarının 65 nci maddesi 66 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Vergi tlevkiifatı, ücretliler idişınida (kallian ödetmelerde gaiyriisafi tuıtalrlar üzeninden yaipıHır* Kesilmesi gereken 
verginin ödemeyi yapan tarafından üstlenimesi ihalinde bu verigi, bilfiil Ödenen miktar ile ödemeyi yapanın 
yülklenıdiği verginin toplamı üzerinden hesaplanır^ 

MADDE 66. — Aynı Kanunun 101 nei maıddesi aşağıldaki şekMde değ'iştiı,im!i§t!ir1 

Münferit Beyannamenin Verilmesi : 

Madde 101. — Dar mıükelefiıyete tabi mükelleflerden -yilMc beyanname 'veHm'eye mecbur olmayanlar : 
1) Mükerrer 80 nci maddenin 1 numaralı bendi ile 82 ndi maiddenin 3 numaralı bendimde sayılan ka

zançlarını; gayrimenkulun bulunduğu, 
2) Mükerrer 80 nci maddenin 2, 3 ve 4 numaralı bentlerinde sayılan kazançlarını; mal ve hakların Türki

ye'de elden çıkarıldığı, 
3) Mükerrer 80 nci maddenin 5 ve 6 numaralı bentlerimde sayılan kazançlarla ticari veya zirai bir işlet

menin faaHyeltiınin durdurulması veya flericedltnesi. karşiığınıda elide ettikleri hâsılatları; işletmenin bulun
duğu; 

4) 82 ndi maddenin 1, 4 ve 6 numaralı bentlerinde bayılan kazançlarla serbeslt meslek faaliyetinin durdu
rulması veya terkedliitmesi karşılığında elde ödilen ihâsılaitHarı ve vergisi tevkif suretiyle atamamış serbest mes
lek kazançlarım; faaliyetin ifa edildiği veya yolcu veya yükün taşılta alındığı, 

5) 82 nci maddenin 5 numaralı bendinde sayılan kazançlarla ticari .zirai vöya (mesleki bir faaliyete hiç 
gıiriş'ilmemelsİ veya İhale, artırma ve dMtmdere işıtiralk edimemesıi karşılığında elde öttükleri hâsılatian ve 
vergisi tevkif suretiyle alırarnaımış. menkul sermaye iratlarımı ödemenin Türkiye'de yapıldığı, 

Yerin vergi dairesine münferit beyanniame ile bildirmeye mecburdurlar. 
Bu kazanç ve iratlardan serbest meslek faaliyetlerine ilişkin olanların beyannamelerinim bu faaliyetlerin 

sona erdiği diğer kazanç ve iratlarla İlıgıili beyannamelerin ise ıbu kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarih
ten itibaren 15 gün içinde ilgili vergi dairesine verilmesi mecburidir. 

'Geliri telif ve patent halklarının satışımdan ibaret olan ve tamiaimı üzerinden tevkif suretiyle gelr vergisi 
Ödemiş 'bulunan dar mükellefiyete tabi kimselerin bu gelirleri »için (münferit 'beyanname vermeleri ihtiyaridir. 

MADDE 67. — Aynı Kanunun 103 ncü maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir :' 

Esas Tarife : 

Madde 103. — Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya, kadar ' 
31 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 400 000 lira; fazlası 
5 000 000 liramın 3 000 000 İrası için l1 300 000' lira; fazlası 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 300 000 lira; fazlası 
15 000 000 İranın 10 000 000 lirası için 5 300 000 lira; fazlası 
25 000 000 liranın 15 000 000'lirası için 8 «00 000 lira; fazlası 
25 000 000 İradan fazlasının 25 000 000 lirası içtim 16 300 000 li'ra; fazlası 

nispetinde vergilendirilir. 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 67. — Aynı Kanunun 99 ncu maddesinin d/l nci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. istihkak sahibinin adı ve soyadı ile iş adresi, varsa bağh bulunduğu vergi dairesi ve mükellef hesap nu

marası; 

MADDE 68. — Tasarının 66 nci maddesi 68 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 69. — Aynı Kanunun 102 nci maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Mükellefin adı ve soyadı, varsa unvanı ile adresi ve bağlı bulunduğu vergi dairesi ile mükellef hesap nu< 

marası. 

MADDE 70. — Aynı Kanunun 103 ncü maddesi aşağıdalkSi şdkide değiştirlmiştiir. 

Esas Tarife : 

Maidlde 103< — Gelir Vengîlsiine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya kadar '<% 40 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 400 000 lira; fazlası % 45 
15 000 000 liranın 3 000 000 lirası için 1 300 000 lira; fazlası % 50 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 300 000 lira; fazlası % 60 
15 000 000 liranın İC 000 000 lirası için 5 300 000 lira; fazlası % 70 
25 000 000 liranın 15 000 000 İrası için 8 800 000 lira; fazlası % 75 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 16 300 OflO İra; fazlası % 66 
Niispetinde vergilenıdırillirj, 
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MADDE 68. — Aynı Kanunun 104 ncü maddesi aşağı daki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Cetvelleri : 

Madde 104. — Yıllık Gelir Vergisi, vergiye ıtabi gelirlerin yıllik toplamından 31 nci maddedeki inıdiiırimler 
düşüldükten sonra 103 ncü maddedeki nispetler uygu lanmak suretiyle hesaplanır. 

Ücretlerim vergilendirilmesinde aylık vergi; yılık vergi 12'ye bölünmek, gündelik vergi aylık vergi 30'a 
bölünmek suretiyle hesaplanır. 

Verginin hesaplanmasında matrahın ve verginin li ra kesirieri nazara alınmaz. 

MADDE 69. — Aynı Kanunun 105 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi Tevkifatı Nispetleri : 

Madde 105. — Gelir Vergisi tevkif atında aşağıdaki nispetler uygulanır. 
1, 94 nıcü maddenin 3 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, tam mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda 

% 25, dar mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda % 30; 
2, 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde yazılı ödemelerden ı% 3; 
3, 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 35; 

Ü 
4, 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazılı men kul sermaye iratları ve ödemelerden % 33 —; 

31 
5, 94 ncü maddemin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 25; 

1 
6, 94 ncü maddenin 8 numaralı bendinde yazılı ka zanç ve iratlardan % 33 —, bu kazanç ve iratların dar 

3 
mükelleflere dağıtılması halinde'% 60; 

7, 94 ncü maddenin 9, 10 veli numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden % 25; (Bu bentte yazılı nispeti 
% 30'a kadar yükseltmeye Balkanlar Kurulu yetkilidir.) 

8, 94 ncü maddenin 12 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 5; 
9, 94 ncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde ya zili ücretler ve ücret sayılan 'ödemelerde vergi ıtevkifaü 

103 ve 104 ncü maddeler hükümlerine göre yapılır; 
Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkif atının yapıl masında 96 nci madde hükmü gözönünde tutulur. 
Ücret dışında kalan ödemeler, hâsılat ve iratlar üzerinden vergi tevkifajtı yapılırken lira kesinleri nazara 

alınmaz, 

MADDE 70. — Aynı Kanunun yedinci bölümünün başlığı «Ortailama kâr haddi, asgari gayrisafi hâsılat 
ve gider esaslarına göre gelir tayini» olarak, 111 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayrisafi Hâsılat Esası : 

Madde 111. — A) Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdik
leri gayrisafi kazançlar; Vergi Usul Kanununa göre tespit olunan ortalama kâr hadlerinin perakende satılan 
emtianın maliyet bedeline uygulanması sonucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve düşüklük 
sebepleri izah olunamadığı takdirde beyan edilen gayrisafi kazançlar yerine bu suretle bulunan miktarlar ik-
malen vergi tarhına esas tutulur. 

B) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, 
hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahiple
rinin ve her nevi taşıma işleriyle uğraşanların gösterdikleri gayrisafi hâsılatlar aşağıda açıklanan esaslara 
göre tespit edilen yıllık asgari gayrisafi hâsılatlara göre düşük bulunduğu takdirde beyan olunan gayrisafi hâ
sılatlar yerine bu suretle tespit edilecek gayrisafi hâsılatlar vergi tarhına esas tutulur. Yapılacak tarhiyat sı-
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MADDE 71. — Tasarıma 68 ndi maddesi 71 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 72. — Aynı Kanunun 1015 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir^ 

Vergi Tevkifatı Nispetleri : 

Madde 105, — Gelir Vergisi tevkif atında aşağıdaki nispetler uygulanır. 
1., 94 ncü maddenin; 3 numaralı bendinde yazılı ödemelerden, tam mükellefiyete talbi olanlara yapılan

larda % 15, dar mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda % 30; 
2< 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 5; 
3. 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 35; 
4. 94 ncü maddenin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 25; 
5. 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları ve ödemelerden % 20; 
6. 94 ncü maddenin 8 numaralı bendinde yazılı kazanç ve iratlardan % 33 1/3, bu kazanç ve iratların 

dar mükelleflere dağıtılması halinde % 60; 
7. 94 ncü maddenin 9, 10 ve 11 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden % 25; (Bu bentte yazılı nis

peti % 30'a kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.) 
8. 94 ncü maddenin 12 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 5; 
9. 94 ncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı ücretler ve ücret sayılan ödemelerde vergi tev

kifatı 103 ve 104 ncü maddeler hükümlerine göre yapılır. 
Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının yapılmasında 96 nci madde hükmü gözönünde tutulur. 
Ücret dışında kalan ödeme, hâsılat ve iratlar üzerinden vergi tevkifatı yapılırken lira kesirleri nazara alın

maz, 

MADDE 73. — Aynı Kanunun yedinci bölümünün başlığı «Ortalama kâr haddi, asgari gayri safi hâsılat 
ve gider esaslarına göre gelir tayini» olarak, 111 nci maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilımiştlir, 

Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayri Safi Hâsılat Esası : 

Madde 111. — A) Kısmen veya tamamen perakende satış yapan ticaret erbabı ile imalatçıların gösterdik
leri gayri safi kazançlar, Vergi Usul Kanununa göre tespit olunan ortalama kâr hadlerinin perakende sa
tılan emtianın maliyet bedeline uygulanması sonucunda bulunacak miktarlara göre düşük bulunduğu ve dü
şüklük sebepleri izah olunamadığı takdirde beyan edilen gayri safi kazançlar yerine bu suretle bulunan mik
tarlar ikmalen vergi tarhına esas tutulur, 

B) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, 
hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salon'arı, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahip
lerinin ve her nevi taşıma işleriyle uğraşanların gösterdikleri gayri safli hâsılat aşağıda açıklanan esaslara gö
re tespit edilen yıllık asgari gayri safi hâsılata göre düşük bulunduğu takdirde beyan olunan gayri safi hâ
sılat yerine bu suretle tesptit edilecek gayri safi hâsılat vergi tarhına esas tutulur. Yapılacak tarhiyat sırasın-
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Fasında aşağıda açıklanan esaslara göre tespit edilen gaynisafi hâsılattan mükelleflerce tevısliık ©dilen gidlerler 
(her nevi işletme giderleri ile genel giderler) indirilir. Şû kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç mükel
leflerce tevsik edilen giderler toplamının ı% 20'sinden düşük olduğu ve bu durum mükelleflerce halkll sebep
lerle izah ©dilemediği takdirde vergi tarhına esas aıhna caik miktar giderler toplamının % '20'sıkiıir. 

Yukarıda sözü edilen yıllık asgari ıgayrisafi hâsıılatllar iş nevilerine ve işletmelerin özelliklerine göre asgari 
2 azami 5 derece üzerinden her derecede 3 kademe halinde Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde ya
zılı Takdir Komisyonları tarafından her takvim yılı için müteakip yılın sonuna kadar tespit olunur. Mükel
leflerin bu şekilde tespit edilen derece ve kademelerden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslara göre tayin olunur. 

Bu maddeye göre tarhiyat yapılabilmesi için tespit olunacak farkın 2 500 lirayı aşması gerekir. 

MADDE 71. — Aynı Kanunun 112 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Asgari Zirai Kazanç Esası : 

Madde 112. — Zirai kazançlarım bilanço veya zirai işletme hesabı esasına göre tespit edenlerin beyan et
tikleri hâsılat ve giderler ile götürü gider usulüne göre tespit edenlerin 'beyan ettikleri hâsılat, Vergi Usul 
Kanunu uyarınca yapılan ekim ve sayım beyanları (bu konuda idarece bir inceleme yapılmışsa ayrıca bu in
celeme sonuçlan) dikkate alınarak aynı kanunda sözü edilen zirai kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle 
hesaplanacak hâsılat veya giderlere göre 2 500 Liradan fazla bir farklılık gösterdiği ve bu farklılık mükellef 
tarafından haklı sebeplerle izah edilemediği takdirde, bu hâsilat ve giderler yerine vergi incelemesi sırasında 
zirai kazanç ölçülerine göre tespit edilen hâsılat ve giderler ikmalen vergi tarhına esas alınır. 

Birinci fıkra uyarınca yapılacak tarhiyatta, hâsılatın elde edildiği yıl için tespit edilmiş zirai kazanç ölçü
leri esas alınır. { 

MADDE 72. — Aynı kanuna 484 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 ncu madde kaldırılmış ve kanuna 
112 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 112 nci madde eklenmiştir. 

Asgari Zirai Vergi : 

Mükerrer Madde 112. — Gelir Vergisine tabi çiftçilerin verecekleri yıllık Gelir Vergisi beyanname
lerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllıık Gelir Vergileri (Yıllık beyannamelerde çeşitli 
kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllıık verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda yazılı 
birimlere göre bulunan miktarlardan az olamaz. Az olduğu takdirde ıbu miktarlara yükseltilir. Ancak, çift
çilerin 94 ncü maddenin 12 numaralı bendi uyarınca tevkif yoluyla ödedikleri verginin Ibu maddeye göre 
hesaplanacak asgari zirai vergiden yüksek olması hallinde tevkif yoluyla ödenen miktar asgari zirai vergi ad
dolunur. 

1 nci Grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 100 lira. 
2 nci Grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 250 lira, 

3 ncü Grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 200 lira, 
4 ncü Grup: Pamuk ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 350 lira, 
5 nci Grup : Pancar, patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
6 nci Grup : Çeltik, ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 550 lira, 
7 nci Grup: Çay ziraatinde ekili arazinin (çayda mahsul verebilecek hale gelmeyenler hariç); 
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da aşağıda açıklanan esaslara göre tespit edilen gayri safi hâsılattan mülkelleflerce tevsik edilen güderler 
(Her nevli imletme giderleri ile genel giderler) indirilir. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç mükel
leflerce tevsiîk edilen güderler toplamının % 20'sinıden düşük olduğu ve bu durum. mükelleflerce haklı se
beplerle izah edilemediği takdirde vergi tarhına esas alınacak mikltar giderler toplamınım % 20'slidir. 

Yukarıda sözü edilen yıllık asgari gayri safi hâsılat; iş nevilerine ve işletmelerin özeliklerine göre asga
ri 2, azami 5 derece üzerinden, her derecede 3 kademe halinde Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde ya
zılı Takdir Komisıyonlları tarafından her takvim yılı için müteakip yılın sonuna kadar tespit olunur. Mü
kelleflerin bu şeklide tespit edilen derece ve kademelerden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca belirlene
cek esaslara göre tayin olunur* 

IBu maddeye göre tariîiıyalt yapüalbıimesi için tespit olunacak farkın 10 000 lirayı aşması gerekir. 

MADDE 74. — Aynı Kanunun 112 nci maddesi aşağıda şekilde değiştirilmiştir, 

Asgari Zirai Kazanç Esası : 

Madde 112. — Zirai kazançlarını bilanço veya zirai işletme hesalbı esasına göre tespit edenlerin beyan 
ettikleri hâsılat ve giderler ile götürü gider usulüne göre tespit edenlerin beyan ettikleri hâsılat, Vergi Usul 
Kanunu uyarınca yapılan eklim ve sayım beyanları (Bu konuda idarece bir inceleme yapılımıışsa ayrıca bu in
celeme sonuçları) dikkate alınarak, aynı Kanunda sözü edilen züraü kazanç ölçüleri esas tutulmak suretiyle 
hesaplanacak hâsılat veya giderlere göre 10 000 liradan fazla bîr farklılık gösterdiği ve bu farMilıık mükellef 
tarafımdan haklı sebeplerle izah edilemediği takdirde, bu hâsılat ve giderler yerine vergi incelemesi sırasında 
zirai kazanç ölçülerine göre tespit edilen hâsılat ve giderler ikmalen vergi tarhuna esas alınır, 

Birindi fıkra uyarınca yapıllacak tarhiyaitita, hâsılatın elde edildiği yıl içtin tespit edilmiş zirai kazanç öl
çüleri esas alınırı 

MADDE 75. — Aynı Kanuna 484 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 ncu madde kaldırılmış ve Kanuna 
112 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 112 nci madde eklenmiştir. 

Asgari Zirai Vergi : 

Mükerrer Madde 112. — Gelir Vergisine tabi çiftçilerin verecekleri yıllık Gelir Vergisi Beyan
namelerinde gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık Gelir Vergileri (Yıllık beyannamelerde 
çeşitli kaynaklardan kazanç ve irat gösterilmesi halinde yıllık verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşa
ğıda yazılı birimlere göre bulunan miktarlardan az olamaz. Az olduğu takdirde bu miktarlara yükseltilir. 
Ancak çiftçilerin 94 ncü maddenin 12 numaralı bendi uyarınca tevkif yoluyla ödedikleri verginin bu madde
ye göre hesaplanacak asgari zirai vergiden yüksek olması halinde tevkif yoluyla ödenen miktar asgari zi
rai vergi addolunur. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 100 lira, 

2 nci grup: Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 200 lira, 
3 ncü grup: Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 250 lira, 
4 ncü grup : Pamuk ziraatindeki ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 550 lira, 
5 nci grup: Çeltik ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 550 lira, 
6 nci grup: Pancar ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
7 nci grup : Patates, soğan, sasrımıısak ıziıraatinıde ekili arazinin: 
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Her 'bir dönümü için dönümünden 1 000 lira, 
8 nci Grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
9 ncu Grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin; 
Her Ibir dönümü için dönümünden 750 lira, 
10 ncu Grup : Sera ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 10 000 lira, 
11 nci Grup: Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin; 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
12 nci Grup : Findik ziraatinde (meyve verebilecek hale gelmiş); 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
13 ncü Grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ, incir ziraatinde; 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
14 ncü Grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antepfıstığı ziraatinde; 
Her bir ağaç için ağacından 100 lira, 
15 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde; 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
16 nci Grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede; 
Her ıbir ağaç için ağacından 60 lira, 
17 nci Grup : Meyve verebilecek ihale gelmiş elmada; 
Her bir ağaç için ağacından 50 lira. 
18 nci Grup : Diğer meyve ve mahsul ziraatinde ekili arazinin (Meyve ve mahsul verebilecek hale gel

meyenler ve palamut hariç); 
Her bir dönümü için dönümünden 600 lira. 
19 ncu Grup: Büyükbaş hayvanlarda (iş hayvanları ile iki yaşındaki büyükbaş hayvanlar hariç); 

Her bir büyükbaş hayvan için hayvan 'başına 200 lira, 
20 nci Grup : Küçükbaş hayvanlarda (Bir yaşındaki küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvanları hariç); 
Her bir küçükbaş hayvan için hayvan başına 30 lira, 

'Ortaklıklarda asgari vergi işletme sahibi ortaklardan hisseleri nispetinde alınır. 

MADDE 73. — Aynı kanunun 113 ncü 'maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Mükelleflerce yıllık beyannamede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasında tespit olunan gelir, mükel

leflerce bildirilen veya vergi incelemeleri sırasında tespit olunan 91 nci maddeye göre beyanı mecburi gi
derlerin toplamından düşük bulunduğu ve düşüklük miktarı 2 500 lirayı aştığı takdirde, 2 500 lirayı aşan 
kısmı, beyannamenin ilgili bulunduğu dönem içinde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş gelir sayılır ve bu 
miktar üzerinden ikmalen vergi tarh olunur.:» 

MADDE 74. — Aynı kanunun 114 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ancak, dar mükellefiyete tabi olanlarla beyan edilecek gelirleri ücretten, götürü usulde tespit edilen 

ticari veya mesleki kazançlardan, götürü gider usulüne göre tespit olunan zirai kazançlardan, sair kazanç ve 
iratlardan, gayri safi tutarı 240 000 lirayı aşmayan gayrimenkul veya menkul sermaye iratlarından, bunların 
birkaçından veya hepsinden ibaret olanlar servet beyanına tabi değildir^» 
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Her bir dönümü için 500 lira, 
8 nci grup: Çay ziraatinde ekili arazinin (Çayda ürün verebilecek hale gelmeyenler hariç): 
Her bir dönümü için dönümünden 1 000 lira, 
9 ncu grup: Tütün ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 400 lira, 
10 ncu grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 750 lira, 
11 nci grup : Sera ziraatinde ekili arazinin: 
Her bir dönümü için dönümünden 10 000 lira, 
12 nci grup : Kavun ve Karpuz ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 700 lira, 
13 ncü grup: Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde: 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
14 ncü grup: Meyve verebilecek hale gelmiş bağ, incir ziraatinde: 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira, 
15 nci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş antepfıstığı ziraatinde: 
Her bir ağaç için ağacından 100 lira, 
16 nci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde: 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
17 nci grup: Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede: 
Her bir ağaç için ağacından 60 lira, 
18 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş elmada: 
Her bir ağaç için ağacından 60 lira, 
19 ncu grup: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyen

ler ve palamut hariç): 
Her bir dönümü için dönümünden 600 lira, 
20 nci grup : Büyükbaş hayvanlarda (iş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç): 
Her bir büyükbaş hayvan için hayvan başına 200 lira, 
21 nci grup: Küçükbaş hayvanlarda (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlarla kümes hayvanları hariç): 
Her bir küçükbaş hayvan için hayvan başına 30 lira, 

Yangın yer sarsıntısı, yer kayması, su baskını, kuraklık, don, muzır hayvan ve haşarat istilası, dolu ve 
kasırga, hayvanlarda salgın hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve bunlara benzer afetler yüzünden mah
sul ve hayvanların en az üçte birinin kaybedilmesi halinde mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari ver
gisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığı ve zarar derecesi, mahalli idare heyetleri tarafından yapılacak tahkikatla tespit olunur. 
Ortaklıklarda asgari vergi, işletme sahibi ortaklardan hisseleri nispetinde alınır. 

MADDE 76. — Aynı Kanunun 113 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Mükelleflerce yıllık beyannamede gösterilen veya vergi incelemeleri sırasında tespit olunan gelir, mükel

leflerce bildirilen veya vergi incelemeleri sırasında tespit olunan 91 nci maddeye göre beyanı mecburi gider
lerin toplamından düşük bulunduğu ve düşüklük miktarı 10 000 lirayı aştığı takdirde, 10 000 lirayı aşan 
kısmı; beyannamenin ilgili bulunduğu dönem içinde elde edilmiş ve vergisi ödenmemiş gelir sayılır ve bu 
miktar üzerinden ikmalen vergi tarh olunur. 

MADDE 77. — Aynı Kanunun 114 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyanda Bulunacaklar : 

Madde 114. — Yıllık beyanname vermek mecburiyetinde bulunan gerçek kişiler, her yıl verecekleri gelir 
beyannamelerinde 116 nci maddede yazılı servet unsurlarını bildirmeye mecburdurlar. 
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IMAIDÖE 75. — Aynı Kanuınun 115 nci-maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

^Beyanın Esası : 

Madde 115. — Bu bölüm hükümlerine göre bildirilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen ser
vetin meomu değeri, bir evvelki yıl beyannamesinde gösterilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen 
servetin değerinden fazla olduğu ve bu fazlalı'k, iki beyanname arasındaki süre içinde beyan olunan (iıkma-
len veya re'seh matrah tespitleri yapılmışsa bu tespitler ayrıca nazara alınır.) Gelir toplamını aştığı takdirde 
aşan miktar, gelir beyannamesinin taallûk ettiği devre içinde elde edilmiş ve Gelir Vergisi ödenmemiş gelir 
sayılır. 

Bu suretle tespit olunan gelir üzerinden taalluk ettiği yıl için ikmalön vergi tarh edilir. 
Bu bükme göre iikmalen tarhiyat yapılabilmesi için: 
1.; .Servetteki artışın, Gelir Vergisine tabi gelir unsurlarının dışındaki kaynaklardan tevellüt ettiğinin mü

kelleflerce izah ve isbat edilememiş olması, 
2. Servet beyanlarının Maliye müfettişleri, hesap uzmanları, Maliye müfettiş ve hesap uzmanı muavin

leri ile gelirler 'kontrolörleri tarafından incelenmiş bulunması, 
Şarttır. 
Mükelleflerce' yapılmış servet beyanları, ilk defa servet beyannamesi vermeye mecbur oldukları yıldan 

evvelki devrelerle ilgili hiçbir muameleye mesnet töşıkil etmez. 

MADDE 76. — Bu kanuna 117 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yazılı mükerrer 117 nci mad
de Eklenmiştir. 

Beyan Esasına Tabi Mükelleflerde Peşin Ödeme : 

Mükerrer Madde 117. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek er
babından : 

7 nci dereceye girenler 50 000 
6 nci dereceye ıgirenler 75 000 
5 nci dereceye girenler 100 000 
4 ncü dereceye girenler 150 000 
3 ncü dereceye girenler 250 000 
2 nci dereceye girenler 400 000 
İnci dereceye girenler 600 000 lirayı cari takvim yılı kazancının Gelir Vergisinden mahsup 

edilmek üzere ve bir önceki yılın Gelir Vergisi ile birlikte normal taksit süreleri içinde üç eşit taksitte öde
mek zorundadırlar. Mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri Vergi Usul Kanununun 
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Ancak, dar mükellefiyete tabi olanlarla beyan edilecek gelirleri ücretten, götürü usulde tespit edilen ticari 
veya mesleki kazançlardan, götürü gider usulüne göre tespit olunan zirai kazançlardan, sair kazanç ve iratlar
dan, gayri safi tutarı, 120 000 lirayı aşmayan gayrimenkul sermaye iradından, bunların bir kaçından veya hep
sinden ibaret olanlar servet beyanına tabi değildir. 

Şu kadar ki, servet 'beyanlarını incelemeye yetkili olanlar, vergi incelemeleri sırasında lüzum gördükleri 
takdirde, bu maddeye göre servet beyanında bulunmak zorunda olmayanlardan da geçmiş ilki yıla (ilişkin ola
rak servet beyanında bulunmalarını isteyebilirler. Yazılı olarak yapılan talebe rağmen servet beyanında bulun
mayanlar hakkında Vergi Usul Kanununun 358 ve 360 ncı maddeleri hükümleri uygulanır. 

MADDE 78. — Aynı Kanunun 115 nçi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyan Esası : 

Madde 115. — Bu bölüm hükümlerine göre bildirilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen servetin 
toplam değeri, bir evvelki yıl beyannamesinde gösterilen veya maddi delillere dayanılarak tespit edilen servetin 
değerinden fazla olduğu ve bu fazlalık, iki beyanname arasındaki süre içinde beyan olunan (ikmalen veya 
resen matrah tespitleri yapılmışsa bu tespitler ayrıca nazara alınır.) Gelir toplamım aştığı takdirde aşan mik
tar, gelir beyannamesinin taalluk ettiği devre içinde elde edilmiş ve Gelir Vergisi ödenmemiş gelir sayılır. 

Bu suretle tespit olunan gelir üzerinden taalluk ettiği yıl için ikmalen vergi tarh edilir. 
Bu hükme göre ikmalen tarhliyat yapılabilmesi için : 

.s 

1. Servetteki artışın, Gelir Vergisine tabi gelir unsurlarının dışındaki kaynaklardan tevellüt ettiğinin mü
kelleflerce izah ve ispat edilememiş olması, 

2. Servet 'beyanlarının Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile Maliye Müfettiş ve Hesap Uzman Mua
vinleri tarafından incelenmiş bulunması, 

Şarttır. 
Bu madde gereğince yapılacak tarhiyat dolayısıyla mükellefler adına kaçakçılık cezası kesilmez. 
Mükelleflerce yapılmış servet beyanları, ilk defa servet beyannamesi vermeye mecbur oldukları yıldan 

evvelki devrelerle ilgili hiçbir muameleye mesnet teşkil etmez. 
MADDE 79. — Aynı Kanunun 11.6 ncı maddesinin II/9 numaralı bendinden sonra gelen fıkra aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 
II numaralı fıkranın 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı servet unsurlarından her bende dahil olanların topla

mı ayrı ayrı 50 000 lirayı aşmadığı takdirde beyanı ihtiyaridir. 

MADDE 80. — Bu Kanuna 117 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıda yazılı mükerrer 117 nci madde 
elenmiştir. 

Beyan Esasına Tabi Mükelleflerde Fesin Ödeme : 

Mükerrer Madde 117. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek er
babından : 

5 nci dereceye girenler 50 000 
4 ncü dereceye girenler 100 000 
3 ncü dereceye girenler 200 000 
2 nci dereceye girenler 400 000 
d nci dereceye girenler 600 000 lirayı cari takvim yılı kazancının, Gelir Vergisinden 

mahsup edilmek üzere ve bir önceki yılın Gelir Vergisi ile birlikte normal talksit süreleri içinde üç eşit taksitte 
ödemek zorundadırlar. 

Takvim yılı içimde işe toaşlayardarın, ıpeşftn ödeme mükellefiyetleri, işe başlamıa tarihinden 'bir tam yıl 
geçtikten sonra başlar, 
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mükerrer 86 ncı maddesinde belirtilen özel komisyonlarca tayin olunur.; Takvim yılı içinde işe* başlayan 
mükelleflerin ödeyecekleri vergi çalıştıkları aylar itibariyle kist yapılarak tespit olunur. 

Mükelleflerin 'bu madde uyarınca peşin olarak ödeyecekleri vergiler, ilgili takvim yılına ait beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu 
takdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe 'bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl 
içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunur. Bir yıl içinde müracaat etmeyen mükelleflerin bu fark
tan doğan alacakları düşer. 

Bu madde kapsamına giren mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri 1 >• 3 . 1981 
tarihine kadar tespit edilir, r 

Peşin ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belli edilir. 

MADDE 77. — Aynı kanunun 121 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Mahsubu yapılan miktar (Götürü usulde tespit edilen ticari ve mesleki kazançlar için ödenen vergi ûe 

asgari zirai vergiden doğanlar hariç) Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde aradaki fark vergi dairesince 
mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve 
iade olunur. Bir yıl içinde müracaat ermeyen mükelleflerin bu farktan doğan alacakları düşer. 

MADDE 78, — Aynı kanunun mükerrer 122 nci maddesi aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir. / 

Vergi Alacağının Mahsubu ve İadesi: 

Mükerrer madde 122. — 75 nci madde gereğince menkul sermaye iradı sayılan 77 nci maddedeki vergi 
alacağı, aşağıdaki esaslara göre Gelir Vergisine mahsup veya sahiplerine iade olunur: 

1. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yazılı gerçek kişilerin vergi alacağı, yıllık be
yanname ile bildirilmek kaydiyle beyanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. 

2. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinde yazılı kuruluşların vergi alacağı, bunların kâr 
paylarını aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde müracaatları üzerine kendilerine ret ve iade olunur. 

3. 77 nci maddenin birinci fıkrasının 3 numaralı bendinde yazılı fcollektif ve adi komandit şirketlerin 
vergi alacakları bunların kâr paylarını aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde müracaatları üzerine kendilerine 
ret ve iade olunur. Mezkûr şirketler bu vergi alacaklarım geri aldıkları yıl hâsılat kaydetmeye mecburdurlar. 

4. 77 nci maddenin birimci fıkrasının ,4 numaralı bendinde yazılı eshamlı komandit şirketlerin komandite 
ortaklarının vergi alacağı anılan şirketlerin kâr paylarını aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde müracaatları 
üzerine, bunların vasıtası ile kendilerine ret ve iade olunur. Komandite or'taklar bu vergi alacaklarını şirkete 
iadenin yapıldığı yıla ait beyannamelerine ithal ederler. 

Yukarıdaki 1 numaralı bende göre mahsubu yapılan vergi alacağı miktarı, gelir vergisinden fazla oldu
ğu takdirde aradaki fark, 121 nci maddenin ikinci fıkrası hükmü dairesinde mükellefe ret ve iade olunur. 
2, 3 ve 4 numaralı bentlere göre ret ve iade olunacak vergi alacakları için mezkûr bentlerde yazılı sürelerde 
gerekli müracaatı yapmayanlarla, müracaatları üzerine vergi dairesince kendilerine tebligatta bulunulduğu ta
rihten itibaren 1 yıl içinde vergi alacaklarını geri almak için yazılı şekilde başvurmayanların hakları düşer. 

MADDE 79. — Gelir Vergisi Kanununun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile, Gelir Ver
gisi Kanununda ek ve değişiklikler yapan 2012 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
deleri, 484 sayılı Kanunun geçici 1, 2 ve 3 ncü maddeleri, 1137 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri 
yürürlükten kaldırılmış ve aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü geçici maddeler ek
lenmiştir. 
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Mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri Vergi Usul Kanununun mükerrer 86 nci 
maddesinde belirtilen özel komisyonlarca tayin olunur. Merkez özel komisyonu; il ve ilçe özel koırriisyanilan 
tarafından, mükelleflerin girecekleri dereceler tespit edilirken işyerinin bulunduğu mahallin özellikleri, ekono
mik ve sosyal yapısı, benzeri iş kollarında kamu sektöründe çalışanların ödedikleri vergiler ve diğer hangi 
ölçülerin esas alınacağını Bakanlar Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirler. 
Bu amaçla gerekli gördüğü takdirde meslek kuruluşlarından bilgi alabilir veya bu kuruluşların temsilcilerini 
dinleyebilir. İl ve ilçe özel komisyonlarının bu yönetmeliğe göre tespit edecekleri derecelere yapılacak itirazlar 
Merkez Özel Komisyonu tarafından incelenerek karara bağlanır. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca peşin olarak ödeyecekleri vergiler, ilgili takvim yılına ait beyanname 
üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsup edilir. Maihsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden fazla olduğu 
talkdirde aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl için
de müracaatı üzerine kendisine ret ve iade olunur. 

Bu madde kapsamına giren mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri 1 .3 . 1981 tari
hine kadar tespit edilir. 

MADDE 81. — Aynı Kanunun 121 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 
Mahsubu yapılan miktar (Götürü usulde tespit edilen ticari ve mesleki kazançlar için ödenen vergi ile asgari 

zirai vergiden doğanlar hariç) Gelir Vergisinden fazla olduğu takdirde- aradaki fark vergi dairesince mükellefe 
bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret ve iade Olunur. 

MADDE 82. — Tasarının 78 nci maddesi 82 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83. — Gelir Vergisi Kanununun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile, Gelir Vergisi 
Kanununda ek ve değişiklikler yapan 202 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu madde
leri, 484 sayılı Kanunun geçici 1,2,3 ve4ncü maddeleri, 1137 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci maddeleri yürür
lükten kaldırılmış ve aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ncü ve 14 ncü geçici maddeler eklen
miştir. 
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Geçmiş Yıllara Ait Vergiler: 

GEÇİCİ MADDE 1. — a) 1981 takvim yılından önceki dönemlerde elde edilen kazanç ve iratlar (gö-
Itürüler dahil) ile ücretlere; 

h) 11981 mali yılından önceki dönemlerde elde edilen götürü ücretlere; 
Ait vergiler bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eski bükümlere göre alınır. 

Esnaf Muaflığının Kaybedilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Gelir Vergisi Kanununun hu kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinde yer alan es
naf muaflığı şartlarını 1 . 1 .1981 tarihi itibariyle taşımayanlar 1981 takvim yılında esnaf muaflığından fay
dalanamazla^ 

Götürülüğün Kaybedilmesi : 

GEÇİCİ MADDE 3. — Gelir Vergisi Kanununun hu kanunla değiştirilen 46, 47 ve 48 noi maddelerinde 
sayılan götürü usule tabi olmanın genel ve özel şartlarını 1 . 1 . 1981 tarihi itibariyle taşımayanlar 1981 tak
vim yılında götünü usulden faydalanamazlar. Bu mükellefler hakkında Gelir Vergisi Kanununun ticari kazancın 
gerçek usulde tespiti hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Götürü Usule Tabi Ticari Kazanç Sahipleri ile Serbest Meslek Erbabının Vergileri: 

GEÇİCİ MADDE 4. — Götürü usule tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek erbabının 1980 takvim 
yılı kazançları hu kanunun 1 . 1 . 1981 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerine göre tespit olunur ve vergi
lendirilir, 

Sakatlık İndirimi : 

GEÇİCİ MADDE 5. — Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 31 ncj maddesinde belirtilen 
sakatlık indirimine ailt yönetmelik yürürlüğe girinceye kaldar, daha önce Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü 
maddesinin bu kanunla değiştirilmeden önceki 1 numaralı bendi hüklmüne göre ücretleri vergiden müstesna 
tutulan mükellefler Gelir Vergisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 31 nci maddesi hükümlerine göre, 1 nci 
derece sakat sayılarak bu dereceye ait indirimden faydalanırlar. 

Yatırım İndirimi : 

GEÇİCİ MADDE 6. — 1 . 1 . 1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırım indirimine konu yatırım 
harcamalarına yatırım indirimine ilişkin eski hükümler ve eski nispetler, bu tarihten sonra yapılacak yatırım 
harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler ve yeni nispetler uygulanır. 

1 . 1 . 1981 tarihinden önce başlandığı halde henüz bitmemiş olan yatırım indirimine konu yatırımlar nede
niyle uygulanacak yatırım indirimi tutarı yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler toplamını geçe-
mez* 

Senelere Sari İnşaat ve Onarma İşleri : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce taahhüde bağlanmış ve henüz bitme
miş veya hu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 'bitmekle beraber henüz beyan edilmemiş olan inşaat ve 
onarma işlerine ait kazançlar Gelir Vergisi Kanununun hu kanunla değiştirilen 42 nci maddesi hükümlerine 
göre tespit edilir ve dağıtıma talbi tutulmadan işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilir. 
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Geçmiş Yıllara Ait Vergiler: 

GEÇtGİ MADDE 1. — a) 1981 takvim yılından önceki dönemlerde elde edilen kazanç ve iratlar (gö-
türüler dahil) ile ücretlere; 

b) 1981 mali yılından önceki dönemlerde elde edilen götürü ücretlere; 
Ait vergiler bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça eski hükümlere göre alınır. 

Esnaf Muaflığının Kaybedilmesi : 

GEÇİCt MADDE 2. — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 9 ncu maddesinde yer alan 
esnaf muaflığı şartlarını 1 . 1 . 1981 tarihi itibariyle taşımayanlar, 1981 takvim yılında esnaf muaflığından 
faydalanamazlar. 

Götürülüğün Kaybedilmesi : 

GEÇtOt MADDE 3., — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 46, 47 ve 48 nci maddelerinde 
sayılan götürü usule talbi olmanın genel ve özel şartlarını 1 . 1 . 1981 tarihi itibariyle taşımayanlar, 1981 
takvim yılında götürü usulden faydalanamazlar. Bu mükellefler hakkında Gelir Vergisi Kanununun ticari 
kazancın gerçek usulde tespiti hakkındaki hükümleri uygulanır, 

Sakatlık İndirimi : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 31 nci maddesinde belirtilen 
sakatlık indirimine ait yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar, daha önce Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü 
maddesinin bu kanunla değiştirilmeden önceki 1 numaralı bendi hükmüne göre ücretleri vergiden müstesna 
tutulan mükellefler, Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 31 nci maddesi hükümlerine göre, 
1 nci derece sakat sayılarak bu dereceye ait indirimden faydalanırlar: 

Yatırım İndirimi : 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 1 . 1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırım indirimi kapsamına giren 
yatırım harcamalarına yatırım indirimine ilişkin eski hükümler, bu tarihten sonra yapılacak yatırım harca
malarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler uygulanır. 

1 . 1 . 1981 tarihinden önce başlandığı halde henüz bitmemiş olan yatırım indirimi kapsamına giren yatı
rımlar nedeniyle uygulanacak yatırım indirimi 'tutarı yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler topla
mını geçemez. 

Senelere Sâri İnşaat ve Onarma İşleri : 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce taahhüde bağlanmış ve henüz bit
memiş veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bitmekle beralber henüz beyan edilmemiş olan 
inşaat ve onarma işlerine aü kazançlar Gelir Vergisi Kanununum bu Kanunla değiştirilen 42 nci maddesi 
hükümlerine göre tespit edilir ve dağıtıma tabi tutulmadan işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilir. 
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Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin ve Asgari Zirai Verginin Uygulanması : 

GEÇİCİ MADDE 8. :— a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesinde yer alan, zirai kazanç
larda götürü gider emsal nispetleri yeniden tespit edilinceye kadar (1980 takvim yılı zirai hasılatları da da
hil olmak üzere) bütün zirai mahsuller için % 70 götürü gider nispeti uygulanır. 

b) Gelir Vergisi Kanununa bu kanunla getirilen mükerrer 112 nci maddede yazılı asgari zirai vergi esası 
1980 takvim yılında elde edilen zirai kazançlara da uygulanır. 

Emlak Vergisinin Gider Yazılması : 

GEÇİCİ MADDE 9. — 1980 takvim yılı içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iratları üzerinden he
saplanacak gelir vergisinden, Gelir Vergisi Kanununun 1 . 1 . 1981 tarihinden önoe yürürlükte olan mükerrer 
122 noi maddesi hükmü uyarınca Emlak Vergisinin mahsubu yapılmaz. Mahsubu kabul edilmeyen Emlak Ver
gisi Gelir Vergisi Kanununun 74 ncü maddesinin birinai fıkrasının 5 numaralı bendine göre gider yazılır. 

Menkul Sermaye İradı : 

GEÇİCİ MADDE 10. — a) Kurumların 1980 takvim yılı 'kârlarından idare meclisi başkan ve üyelerine 
verilen kâr paylarına Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 75 noi maddesinin 3 numaralı bendi 
hükmü uygulanır. 

b) Dar mükellefiyete tabi kururniların 1980 takvim yılı ticari bilançolarına göre tahassül eden kadarından 
Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısımlarına Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 75 nci 
maddesinin 4 nuimarallı bendi hükmü uygulanır. 

Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayri Safi Hâsılat Esası : 

GEÇİCİ MADDE 11. — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 111 nci maddesinin (B) fıkra
sı, bu fıkra kapsamına giren ticaret erbabının 1980 talkvim yılı kazançlarına da uygulanır. 

Gelir Vergisi Nispetleri : 

GEÇİCİ MADDE 12. — Gelir Vergisi Kanununun, bu Kanunla değiştirilen 103 ncü maddesindeki vergi 
nispetleri, anılan maddedeki esaslar dahilinde, 1 . 1 . 1982 tarihinden başlayarak beş yıl içinde her yıl için % 1 
indirilir. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesinde düzenlenen endeksleme sistemi Ge
lir Vergisi tarife dilimleri ile bu Kanunun 86 ve 87 nci maddelerinde yazılı had için 1986 yılı esas alınarak 
1 .1 . 1987 tarihinden itibaren uygulanır. 

Hizmet Erbabının Maaşlarındaki Net Artışın Ödenmesi : 

GEÇİCİ MADDE 13. — Hizmet erbabının 1981 takvim yılının Ocak ve Şubat ayları net maaşlarında, 
Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler dolayısıyla meydana gelecek artışlar, Nisan, Mayıs ,Haziran 
ve Temmuz 1981 aylarında olmak üzere dört eşit taksitte ödenir. 
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Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin Uygulanması: 

GEÇİCİ MADDE 7. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 nci maddesinde yer alan, zirai kazançlarda 
«ötürü gider emisal nispetleri yeniden tespit ediMnceye kadar (1980 takvim yılı zirai hâsılatı da dahil olmak 
üzere) bütün zirai mahsuller için % 70 götürü gider nispeti uygulanır. 

Emlak Vergisinin Gider Yazılması : 

GEÇİCİ MADDE 8. — 1980 takvim yılı içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iratları üzerinden hesap
lanacak Gelir Vergisinden, Gelir Vergisi Kanununun 1 ı 1' . 1981 tarihiriden önce yürürlükte olan müker
rer 122 nci maddesi hükmü uyarınca Emlak Vergisinin mahsubu yapılmaz. Mahsubu kabul edilmeyen Emlak 
Vergisi Gelir Vergisi Kanununun 74 ncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı bendine göre gider yazılır 
Veya götürü gider usulünü kabul edenler de aynı maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı götürü gider oran* % 25 
olarak uygulanır. I 

Menkul Sermaye İmdi: 

GEÇİCİ MADDE 9. — a) 'Kurumların 1980 takvim yılı kârlarından idare meclisi başkan ve üyelerine 
verilen kâr paylarına Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 75 nci maddesinin 3 numaralı bendi 
hükmü uygulanır. 

b) Dar mükellefiyete tabi kurumların 1980 takvim yılı ticari bilançolarına göre hâsıl olan kârlarından 
Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısımlarına Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 75 nci 
maddesinin 4 numaralı bendi hükmü uygulanır. 

Ortalama Kâr Haddi ive Asgari Gayri Safi Hâsılat Esası : 

GEÇİCİ MADDE 10, — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştiirilen 111 nci maddesinin (B) fık
rası, bu fıkra kapsamına giren ticaret erbabının 1980 takvim yılı kazançlarına da uygulanır. 

Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu : 

GEÇlCt MADDE 11. — Aynı Kanunun 88 nci maddesinin ikinci fıkrasında zararların mahsubu içini 
yer alan üç yıllık süne, 1 . 1 .1981 tarihlinden evvel ki tarihlerde tespiit edilen ve mahsup edilemeyen za
rarlar için beş yıl olarak uygulanır. 

Gelir Vergisi Nispetleri : 

GEÇİCİ MADDE ll2. — GeBir VerglM Kamununum, bu Kanuınflla değjştliriilen 103 ncü (maddesindeki 
vergü nlispeıtlıerıi, amıılıam maddedeki efsiasülar dahilimde, 1982 tarihinden başlayarak beş yıl liçümıde hıer yıl dçıim 
% 1 liftdinflliır. 1050 saıyıîı Muhasebe! Umumiye Kanununun 39 meu maddesıiınıde ıdüaenlllenıeıı enıdekıs siısltleımli 
GeLir Vergisi tarife dilimlileri idle bu Kanunun 86 ve 87:nd maddelerimde yazııîıı had üçün 1986 yıllı esas alınarak 
1.1.1987 tarihinden itibaren uygulanır. 

Ücretlerde Net Artışın Ödenmesi : 

GEÇİCİ MADDE 13. — Genel bütçeye dahil dalirelıer, katma bütçeli kuruımlar, % özel lidarelıerli ve 
belediyelerle, iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan hizmet erbabımın 1981 takvimi yılıiınıın Ocak ve Şu
bat aylan net üoretl(erlinıdie, Geflir Vergisi 'Kanıunıumıda yapıflam değişikJlikOiar doliaıyıısııyk meydana gelecek ar-
ttıslar, 1981 maü)i yık içlimde 'BakamHiar Kurutalım «espit edeceği tarihlerde ıtaylkı «dlffleaek aisull ve esaslara göre 
•ödenjir. 
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(Hükümetin teklifi) 

iş Sözleşmelerine Tabi Hizmet Erbabının Ücret Farkları : 

GEÇİCİ MADDE 14. — 12.9.1980 tarihimden, önce yürürlüğe girmiş olup da halen uygulanmakta bu
lunan toplu iş sözleşmelerinin (aynı .işyerinde toplu sözleşmeye paralel olarak zam alan kapsam dışı personel' 
dahil) öngördüğü zamlarla birlikte ücretlerin baliğ olduğu net miktarlarda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılan ve 1 . 1 .1981 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler nedeniyle meydana gölem aylık farkları 
sözleşmenin süresi sona erinceye kadar dşverenlerce müteakip ay içinde 1475 sayılı Kanunun değişik 14 ncü 
maddesiniiın son fıkrası ile tesisi öngörülen ,«tşçi kıdem tazminatı fonuna» intikal ettirilmek üzere TC Mer
kez Bankasımda açılacak bir hesapta toplanır. Bu hesapta biriken paralar fon tesis edilinceye kadar değerlen
dirilmek üzere devlet tahviline yatırılır. , 

Adı geçen aylık farkları, TC Merkez Bankasındaki hesaba yatırmayan işverenler hakkında yatırılması ge
reken miktarım »ilki katıma, kadar para cezası hükmolunıur. Vadesinde ödenmeyen paralar hakkımda 6183 sa
yılı Amme Alacalklarımm Tahsilli Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulamır. 

Yürürlük : 

MADDE 80. — Bu Kanun 1 .1 . 1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 81. — Bu Kanun hükümlerimi Maliye Bakanı yürütür. 
21 . 11 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakamı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakamı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakamı 
N. Özgür 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakamı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı Turizm ve Tanıtma Bakam 
S. Bingöl İ. Evliyaoğlu 

Gençlik ve Spor Bakamı 
V, Özgül 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakamı 
C. Menteş 

Maliye Bakamı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakamı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

îmar ve İskân Bakamı 
Dr. S., Tüten 

Devlet Bakamı 
Prof. Dr. I. Öztrak 

Milli Savunma Balkanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakamı 
C. Baban 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

Vergi Karnesi : 

GEÇİCİ MADDE 14. — Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değiştirilen 35 nıoi ımaıddasinıin (B) ben
dinde sözü geçen yönıdtraellik Mallliıyıe Baıkanîıığı tarafından hazırlamaırak «n geç 1 . 1 . 1982 terfihime kadar 
yürürlüğe konuıBuır. 

Özel İndirim : 

GEÇİCİ MADDE 15. — Geürtir Vergisıi Kanıunıunıunı bu Kanıunlla değiştlimülen 31 ooi maddesinde hıiamıat 
©rbaibı için öngörülmüş bulunan özel lindirfilm ve ısakaıtluk lirıdiılimli 1 . 1 . 1983 ıtaırihlinıden litÜbanen Getar Ver
gisi mükelllefleırfinliın taımaım/ı 'için uyfguilianıır. 

Yürürlük : 

MADDE 84. — Tasarının 8,0 indi maddesi 84 mcü madde olıâırak aynien kalbini edliılımliştîir. 

Yürütme : 

MADDE 85, — Tasarının 81 nci maddesi 85 ncıi madde oliaırak aynen kaibul edillrnıişjtir. 

»G<i 
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