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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Üç oturum yapılan bu birleşimde : 
31 < 12 . 1960 Gün ve 193 sayılı Geilir Vergi&i Ka

nununda Değişiklik Yapılın asına İlişkin Kanun Ta
sarısının (1/60) (S. Sayısı : 76) tümü üzerimdeki gö
rüşmeler tamamlanarak, Komisyona geri verilen 
27, 59, 75 (kabul edilen 7 nci madde 'ile birilikte) ve 
80 ndi maddeler hariç, geçici 3 ncü maddesine kadar 
maddeleri kabul edildi.. 

18 Aralık 1980 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 22.16'da son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

• • * I 

BİRİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 15.25 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 

ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MiHi Güvenlik (Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİTNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi). 

Oramiral (Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Milli Güvenlik (Konseyi Üyesi). 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mini Güvenlik Konseyi Üyesi). 

.BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 25 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

]. — 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 ve 76'ya 1 nci ek) (1) 

.BAŞKAN — Gündemimize ıgöre, dünkü birleşim
de görüşmesine ıbaşla'dığımız 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına îlişkin Kanun ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

Komisyon Sözcüsü ve 'Bakanlık temsilcileri yerle
rini aldılar. 

(1) 76 S, Sayılı Basmayan 17 Aralık 1980 tarihli 
24 ncü Birleşim Tutanağına eklidir* 

Hepinizin bildiği gibi, dünkü birleşimde, tasarının 
7, 27, 59, 75 .ve 80 nci maddeleri, yeniden düzenlen
mek üzere ıBütçe - Plan (Komisyonuna iade edilmişti; 
ayrıca, tasarıya üç yeni madde ilavesini öngören Sa
yın Maliye Bakanının (bir önergesi de, görüşülüp ka
rara bağlanmak üzere Komisyona "Verilmişti. 

IBütçe - 'Plan (Komisyonunun bu maddeler hakkın
daki raporu basılıp üyelere dağıtılmıştır.. Evvela, Ko
misyon raporunu okutacağım, ondan sonra sözü 'Büt
çe - Plan Komisyonu Başkanına vereceğim., 

.Buyurun efendim. 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Komisyonumuz tarafından incelenerek 15 Aralık 
1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan 
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«31 . 12 . 1960 'gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi (Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasa
rısı» nın çerçeve 7, 27, 59, 75 ve 80 nci maddelerinin 
1 7 . 1 2 . 1980 tarihli 24 ncü 'Birleşimde Komisyonu
muza iadesi üzerine anılan maddeler tekrar incelen
miş ancak tasarı kapsamında bulunmayan 193 sayılı 
Gelir Vergisi Kanununun >108, 109 ncu maddeleri ile 
117 nci maddesinin 1 nci fıkrası Komisyonumuzca ye
niden düzenlenmiş, sonra gelen madde numaraları 
buna göre teselsül ettirilmiştir, 

Çerçeve 7 nci maddeye bağlı .12 nci maddede bulu
nan 18 nci gruptan sonra gelmek üzere 19, 20 ve 21 
nci grupların metne iyemden eklenmesi ve sonra gelen 
grup numaralarının buna göre teselsül ettirilmesi, 

Çerçeve 27 nci maddeye 'bağlı ek 3 ncü maddenin 
2 nci fıkrasının sonuna yapılan ilave ile yurt dışında 
kullanılmış olsa dahi Devlet 'Planlama Teşkilatınca uy
gun görülen deniz (yüzer havuzlar dahil) ve hava 
araçlarının ithali halinde yatırım indiriminden yararla
nılması için yeni addolunması. 

Çerçeve 59 ncu maddenin 6 nci bendinde yapılan 
düzenleme ile hen'üz başlamamış olan ticari, zirai ve
ya mesleki ıbir faaliyete hiç girilmemesi ile ihale, ar
tırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında 
elde edilen kazançların 10 000 liralık sınırdan hariç 
tutulması. 

Tasarı kapsamında (bulunmayan aynı Kanunun 
Vergilendirme Dönemi başlıklı 108 nci maddesi çer
çeve 73 ncü maddeye bağlı olarak yeniden düzenlene
rek metinde yer alması, 

Tasarı kapsamında 'bulunmayan aynı Kanunun 
«Tarh zamanı» başlıklı ,109 ncu maddesi Çerçeve 74 
ncü maddeye 'bağlı olarak yeniden düzenlenerek me
tinde yer alması, 

Çerçeve 77 nci maddeye bağlı «Asgari Zirai Ver
gi» başlıklı mükerrer 111(2 nci maddenin 18 nci gru
bundan sonra gelmek üzere 19, .20 ve 21 nci gruplar 
eklenerek sonra gelen grup numaralarının buna göre 
teselsül ettirilmesi, 

Tasarı ıKapsamında (bulunmayan aynı Kanunun 
«yıllık beyana tabi gelirlerle götürü tespit olunan ti
cari ve mesleki kazançlar üzeririden tahakkuk eden 
vergilerde ödeme» başlıklı !1!17 ncj maddesi çerçeve 
82 nci maddeye bağlı olarak metinde yer alması, 

Çerçeve 83 ncü maddeye bağlı aynı Kanunun mü
kerrer 117 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi uy
gun görülmüştür. 

"Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
'Başkan Üye 

Hüsnü KüçükahmeC Tanju Erdem 
Em, Amiral Dz. Kd. ıKur. Alb. 

Üya Üye 
Turhan Ak'poray 'Haşmet Yurtal 
Mly. K'd. Alb. ıMIy, Kd. Alb. 

Üye 
Tahsin Ekinci 
Mly. Kd. Bnib. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİiRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - .Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Komisyona yeniden havale edilen maddeler, özel
likle işletme büyüklüğü ölçüsüyle ilgili olan 12 nci 
madde ve buna paralel olarak yeniden düzenlenme
si gereken 112 nci madde, takdir buyurulacağı üze
re teknik ıbir hesap çalışmasını gerektiriyor. 

Bunlar tarafımızdan yapılmıştır. Ancak, bu konu
da huzurunuza vicdanen tam bir güven içinde gele
medik. 

Bunun dışında, Maliye Bakanlığımızın, yeniden 
düzenlemesini istediği üç madde, özellikle götürü 
usulle .vergilendirmede (bugüne kadar ilk defa huzu
runuza geliyor) peşin vergilendirmeyi öngörmekte
dir. 

Bu kadar kısa zamanda yaptığımız çalışmayla hu
zurunuza geldik; ancak, Komisyon olarak, tam ola
rak inceleme yaptığımızdan emin değiliz ve güven his
sinde değiliz. 

Bilemiyorum, Yüksek Heyetiniz bize bir süre da
ha tanırsa, zannediyorum ki, bir daha geriye dönmek 
söz konusu olamayacağına göre, daha iyi bir hazır
lık ve çalışmayla huzurlarınıza geliriz. 

Arz ederim, 
BAŞKlAîN — Teşekkür ederim. 
Efendim, Komisyona iade ettiğimiz bu maddeler 

zaten üzerinde çok çalışması gereken maddelerdir. 
Yalnız teknik arkadaşlarla değil, uygulayıcılarla da 
temas edip, onlarla da görüştükten sonra, daha sa
hih ve inandırıcı ölçülere varmak doğru olur. 

Ben, Komisyon sözcüsü arkadaşımızın bu öneri
sine, bu 'dileğine katılıyorum, Daha geniş bir araştır-
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ma ive daha adilane bir çözüm yolu bulmaları için 
'kendilerine Pazartesiye kadar zaman tanımayı teklif 
edeceğim, 

Tasarının önümüzdeki toplantıda görüşülmesini 
oylarınıza sunacağım efendim': ıKalbul edenler.. Etme-
/yenler.. Kabul edilmiştir. 

18 . 12 . 1980 O : 1 

22 Aralık 1980 Pazartesi günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere (birleşimi kapatıyorum. 

Hepinize teşekkür ederim. 

Kapanma Saati : 15.30 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

25 NOİ BİRLEŞİM 

18 Aralık 1980 Perşembe 

Saat : 15.00 
J. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 31 ,.12 . 1-960 Gün Ve 193 Sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve BütÇe - Plan ıKtomisyonu Raporu. 
(1/60) (S. Sayısı : 76 ve 76'ya 1 nci ek) 




