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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununda değişliikliik yapıtaaisma iıişjkin Kanun Ta-
aari'siınınn (1/60) (S. Sayısı : 76 ve 76'ya 1 nci ek) ko-
mıisiyoinıa geni verilen madiieferli ille tasarının düğer 
maddeleri üzerıindle daha etraflıca araştırma ve çalış
ma yfapmak üzere süre veriılirnesine diaıir Komisyon 
Başkanının teklifli kabul edilerek : 

22 Aralık 1980 Pazarte'ı günü saat 14.00'te topdla-
mteaık üzere birleşime saat 15.30'da son; verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
M.Iİİ Güvenlik Konsıeyli 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Sait'i : 14.15 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devfct jBaşfcarn, Geneloırnıtey ve Mffll Gtivenffik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Ongenetfffll Nurettin ERSİN (K. K. K. ve MİOİ Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgenieml Tahsön ŞAHİNKAYA (Hv^ K. K. ve Mfflî Güvelik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejalt TÜMER <Dz. K. K. ve MJIGi Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Seda* CELASUN (J. Gn, K. ve Mffi Güven* Komseyfi Üyesi) 

j-BAŞKAN — Müiiıli Güvenıliik Konseyimin 26 ncı Biirlıeşiminıi açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiktik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/60) (S. Sayısı : 76 ve 76'ya 1 nci Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimize göre, 2,4 ncü Blirlıe-
şıimde gönüşülımetsline başladığımız, 193, sayılı, GeJlir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına lüıişklin 
Kanun Tasarısı üzerindeki görüşımelıere devam edece
ği-

(1) 76 S. Sayılı Basmayazı 17. Aralık 1980 tarih
li 24 ncü Birleşim tutanağına; 

76'ya 1 nci Ek S. Sayılı Basmayazı bu tutanağa 
eklidir. 

iBütçte - Plan Komisyonu 
temsilicileri yerlerini aldılar. 

Sözcüsü ve Bakanlnk 

Geçen biınkşimıdıe tasarının 7, 27, 59, 75 ve 80 nci 
maddelerü yeniden düzenlıanmek üzere Bütçe - Plan 
Komisyonuna iade edilımiştfi. Ayrıca, Sayın Maliye 
Bakanının tasarıya 3 yeni madde ilavesini öngören 
önergesi de görüşülüp karara bağlanmak üzere Ko
misyona verilmişti. 

Komisyonun bu maddeler hakkındaki raporu 
76'ya 1 nci ek Sıra Sayısıyla basılıp sayın üyelıere da
ğıtılmıştır. Raporu geçen birleşimde okutmuştuk. 
Şimdi Komisyonun yenliden düzertetiıği rnaddebri 
sırasıyla okutup, görüşme açacağım. 



M. G. Konseyi B : 26 

Evvela 7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Aynı Kanonun' 12 neti maddesi aşa

ğıdaki şek'il de değiştirilim iştir. 
İşletme Büyüklüğü ölçüsü : 
IMadde 12. — Küçük çiftçi muaflığı Itayikı bakı

mından bir takvim yılı içimde nazara alınacak işlet-1 

me büyüklüğü ölçüleri şunlardır. 
1 nci grup : Hububat ziiraatinde ekili arazıinlin 'yüz

ölçümü toplamı 160 dönüm; 
2 ineli grup : Bakliyat, afyon, susam, keben:, ken-

dür ziiraatinde ekili arazıinıiın yüzölçümü toplamı 75 
dönüm; 

,3 ncü grup : Ayçiçeği ziraatlinıde ekilıi arazinin 
yüzölçümü topillamıı 60 dönıüm; 

A ıncü grup : Pamuk zliraaüindie ekilıi arazimin yüz 
ölçümü toplamı 25 dönüm; 

5 ndi grup : Çelltlik ziaacinde ekili arazinin yüz
ölçümü toplamı 25 dönüm; 

;6 mcı grup : Pancar ziraaitinde ekilıi arazimin »yüz
ölçümü topliamı 30 'dönüm; 

7 nci grup : Patates, soğan, sarımsak ziraaitinde 
ekili araainım yüzölçümü topliamı 20 dönüm; 

8 nci grup : Çay zliraatliınide eki!» arazinin yüzölçü
mü toplamı 15 dönüm (Mahsul verebilecek haille gel
meyenler hartç); 

9 ncu grup : Tütün ziraaüinide ekilıi arazîidin yüzöl
çümü toplamı 40 dönüm; . 

10 ncu grup : Sebze ziraatimde ekilıi arazimin yüzöl
çümü toplamı 30 dönüm; 

11 noi grup : Sera ziraatiınde ekili arazimin yiizjöUi-
çümü toplamı 1 dönüm; 

12 noi grup : Kavun ve karpuz ziiraatinde ekilıi ara-
zirtin yüzölçümü toplamı 25 dönıüm; 

13 ncü grup : Meyve verebilecek halıe geltmiiş fın
dık ziiraatinde ek'illi arazinin yüzölçümü toplamı 50 
dönüm; 

14 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelımliş bağ 
ve incir ziiraaıtlinıde ekilıi arazünin yüzölçümü toplamı 
50 dönüm; 

15 nci grup : Meyve verebilecek 'hale gelirmiş Anltıep 
fıstığında 500 ağaç; 

,16 nci grup : Meyve verebilecek hale gelımliş zey
tinliklerde 500 ağaç; 

.17 noi grup : Meyve verebilecek hal© gelmiş naren-
c iyede 400 ağaç; 

118 -udi grup : Meyve verebilecek halıe gelmiş alma
da 400 ağaç; 

19 ncu grup : Muz ziraaıtinde ekili arazıinin yüzöl
çümü toplamı 2 dönüm; 
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20 nci grup : Meyve verebilecek halıe gelirmiş kayı
şlıda 600 ağaç; 

21 nci grup : Meyve verebilıecek halıe geltmiiş armuıt, 
kiraz, vişne, şeftalide 400 ağaç; 

22 indi grup : Diğer meyve ve ürün ziiraatinde ekili' 
arazlinlin yüzlölçümü (toplamı 40 dönüm '(Meyve ve 
ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut Ihariiç); 

23 mcü grup : Büyükbaş hayvan sayısı 40 adet <% 
hayvanları lie iki yaşından küçük büyükbaş hayvan
lar hariç); 

24 ncü grup : Küçükbaş hayvan sayısı 200 adet 
(Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes 
nayvanları faartiç); 

Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar Merkez Komis
yonunun teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gördüğü 
bölgeler 'için bir yıl uygulanmış olmak kaydıyla laırazli 
ve ürün türlerine göre |% 25 oranını aşmamak üzere 
artırmak veya 'azaltmak suretiyle yeniden tespite yet
kilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler, Resmıi Gaze
tede yayınlandığı tarihi takip eden takvim yıılı başın
dan liıttilbaren yürürlüğe girer. 

Yukarıda yazılı zliraat gruplarının ıbirkaç ıtaneslimin 
içime giren zirai faalüyetüerlin felir anada yapılması ha-
ünlde, en fazla iki gruiba alt işletme büyüklükıllem, bu 
gruplar üçin tespit olunan hadlerin yarısına aşmadığı 
(takdirde muaflık devam eder. 

(Yukarıda zikredilen, meyveli ve meyvesiz ağac
ılarda meyve ve ürün verebilecek halıe gellmıe durumu 
başlangıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığınca müştereken tespit olunur. 

BAŞKAN — Zannediyorulm, Komisyon bu mad-
ıdeye evvelce olmayan bazı ürünlerin ekliliş alanlarımıım 
yüzölçümlerİM ve ağaç miktarlarını da 'ilave eltımiış-
ler. Bunun hakkında nasıl bir kıstas uygulandığıma 
dair izahat vermek üzere sözü Komisyon Sözcüsüne 
veriyorum efendim. 

Buyurun, 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım; yüksek direîktMeranfele geriye alınan maddeye 
'19 ncu grup olarak muz ziraainde eklili arazinim 
yüzölçümü toplamı 2 dönüm, 20 nöi grup olanak ka
yısı, 21 nci grup olarak da armut, kiraz, viişnle, şef
tali dahil edilmiştir. Bumdan evvel olduğu gibi, bu 
dönümlerin 250 bin liralık yıllık geBiır getireceğli Ma
liye Bakanlığı ve Ziraat Bakanlığınmi teknik perso-
ınelinlin 'iştiraküyle saptanmış ve büahara ÇMearlildıe ge
lecek) yine Komisyona alıp düzelttüiğimıiz 1112 noi 
maddede de buna paralel bir değÜşlilklk yapılmıştır. 
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Taibili grup sayısı da bu 3 grubun ilaıvesfiyle 21 'dienı 24'e 
çıkarılmış oluyor, 

Aırz ederim. 
BAŞKAN — Hükümetimizin bu mıadlde üzerün-

de diyeceği bir şey var mı efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 

efendim, uygundur. 
BAŞKAN — 7 ilci madde üzerimde söz almak 

(isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 
7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kajbul edlimiiştür. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 27 — Aynı Kanunun Birindi Kısım Se

kizindi Bölümü (Yatırım İndirimi) Ek 3 mcü madde
si aşağıdaki şıekldıe değiştirilmiştir;, 

Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti : 
Bk Madde 3. — Yatırım indirimine, kaynağı nle 

olursa olsun, Ek 2 inci maddede yazılı şartları haliz 
buluınaıri yatırımılarllla ilgili harcamalardan; bina, ma
kine, tesisat; araç ve benzeri amortismana tabii ak
tif değerlerin yenli olanlarının maliyet bedlellıeri esas 
teşkil eder. 

Aktif değerlerin yenli olmasından maksat, bunla-
rın yurt içinde veya dışımda daha önce haç 'bir şe
kilde kullanılmamış bulunmasıdir. 

Yurt dışında kullanılmış olsa diaihl Devlet Pllamlia-
ma Teşkilatınca uygun görülen deniz (yüzer havuz
lar dahil) ve hava 'araçlarının ithali ıhalünde, bu aktif 
Ikıymetlier yatırım indirimi' uıygulamıası ıbalkımındlain! 
yenli iaddolunur. 

Personel lojmanları inşası ve tefrişi, arazi veya 
arsa tedariki, yedek parça terriirii, esas proje dışında 
münferit tesisat, makine, anaç mubayaası için yapı
lan harcamalara indirim uygulanmaz. İnşa edilmiş 
olarak veya inşa halimde satın alıınan binaların satın all
ıma bedeli üzerinden yatırım indirimi yapılmaz. 

Yatırım indiriminin nispeti yukarıdaki fıkraya göre 
indirimden istifade edecek yatırım miktarının % 30'u-
dur. Bu nispet, zirai yatırımlar Sile bölge kalkınması 
ile iflgli yatırımlarda % 40, kallkınmada öncelikli 
[bölgelerde yapılan yatırımlarda ise % 60'diır. 

IBAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyon Söz
cüsüne söz veriyorum. Zannediyorum deniz amaçlan 
üle hava araçları bunlardan muaf tutulmuştu. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, geçen defaki müzakerelerde, uçaklarla gemilile
rin kullanılmış olarak satın alınması hallinde, yaltı-

I om indlirirriinden yararlanıp yararlanmayacağı te-
I reddüt yaratmıştı. Devlet Planlama Teşkilatının (ilglii 

uzmanları büyük bir sakınca görmemekle beraber, ytij 

ne de maddeye bir açıklık kazandırmakta yarar gör
dük ve böylelikle deniz araçları (yüzer (havuzlar da
hil) ve hava araçlarının, kullanılmış bile olsalar, Dev
let Planlama Teşkilatı uygun gördüğü takdirde yatı
rını indiriminden faydalanacaklarına dair bir hüküm 
ilave ettik. ' 

Değişiklik bundan ibarettir, arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet bunda mutabık, değil mi 

efendim? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Mutabık 

I efendilm. 
BAŞKAN — Ben bir şey öğrenmek istiyorum : 

Daha evvel yatırım indiriminden faydalanmış ve 
müsaadeyi almış herhangi bir şirket işline başlamış 
da henüz biitirememiş ise, bu kanun çıktıktan sonra 
'bunların durumu ne olacak? 

Evet, buyurunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bundan evvel kabul ettiğkrıiz bir maddeye ıgö-
ne bunların yatırım indirimi için devamlı müracaat 
hakliarı vardı. Kabul buyurduğunuz madde ile bir de
fa daha müracaat hakkı var. İkinci müracaat hakla
rını zamanında kulanamazllarisıa, artık yeni 'bir yatı-
rımmış gibi bütün işlemlere yenideni başlayacaklar. 
Bu maddeyi kabul buyurdunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim:. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-

sıillc'isii) — Efendim, devam eden yatırımlar için bir 
geçici maddemiz zaten var, huzurlarınıza gelecek. 
Geçici madde şöyle, izniniz olursa arz edeyim : 
1 . 1 . 1981 tarihinden önce yapılmış yatarımlar eski 

I hükümlere göre İndirimden istifade edecek. Bu ıta-
ri'htsra sonra devam ©den yatırımllları tümüylıe yenli 
bükümllere göre tespit edeceğiz ki, yeni hükümler 
mükellefler açısından son derece lehe durumlar lilbJi-
va etmektedir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
27 noi madde üzerinde söz almak 'isteyen sayın 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
59 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 59. — Aynı Kanunun 82 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Arazi Kazançlar : 
.Madde 82. — Yengiye tabi anızü kazançlar şunlar

dır : 
1. Arızi olarak ticari muamıelelıerin icrasından 

veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edi
len kaızançliar; 

2. Ticari veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle 
serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya terk 
edilmesi, henüz başlamamış olan böyle bir faalliıyete 
h'iç girişilmemesi, ihale, aırtıınmıa ve eksültoelene işti-
rak edilmemesi karşılığında elde edilen hâsılat; 

3. Gayrimenkullerİn tahliyesi veya fciracılıik hak
kının devri karşılığında alıınan tazminatlar ile peşte-
malllıkllıar (kiracıya ait tesisat ve mallarım tabiiye ve 
(devri sırasında kiralayanla veya yenli kiracıya devriin-
den doğan kazançlar dahi); 

4. Arızi olarak yapılan serbest meslek fiaalliyet-
ıleri dolaylısıyla tahsil, adiliem hâsılat; 

5. Gerçek usulde vergiye tabi mükdllefleılin terk 
ettikleri işleriyle Mgilli olarak sonradan elide ettikleri 
kazançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşı
lık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahil); 

6. Dar mükellefiyete tabi olanların 45 ndi ımad-
dede yazılı işleri arızi olarak yapmalarından elide et
tikleri kazançlar. 

Yukarıda yazıla kazançlardan 1 - 4 numaralı bent
lerde yazılı olanıların (henüz başlamamış olan ticari, 
zirai veya mesleki bir faaliyete hiç girıişümıemıesii dile 
ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak ediımemesıi kar
şılığında idde edilen kazançliar hariç) 10ı 000 Kirayı 
•aşan kısmı; diğerlerinde tamamı vergiye tabidir. 

'Bu maddede geçen hâsılat deyimi, alınan para ve 
ayınlarla diğer suretlerle elde edilen ve para ile temı-
ısil edilebilen menfaatleri ifade eder. 

Arızi kazançların safi miktarı aşağıdaki şeklide 
tespit olunur. 

1, Bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı ben
dinde yazılıı işlerde satış bedellinden, malliyelt bedel 
ve satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir; 

2, Bu maddenin birinci fıkrasının 2, 3,, 4 ve 5 
numaralı bentlerinde yazılı işlerde, dilde edilen hâsı
lattan tevsik edilmek kaydıyla yapılan giderler dınıdirli-' 
İr; 

,3. Bu maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı ben
dinde yazıla işlerde, 45 inci madde hükümleri uygula-

ıniiiT. 

BAŞKAN —Bu 59 ncu madde hakkında da Ko
misyon Sözcüsünün izahatım dinleyelim, buyurun., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümetimizin getirdiği teklifte 1 ila 4 ncü maıĞ-
idede yazılı olan gelinlerin hepsinde 10 bin liralık bir 
vergi muafiyeti tanmnmuştı. Halbuki bunlarım dıçüınldıe 
ıhir işe hiç başlamadan elde edilen kazançlar ve ihale 
ve artırma ve eksiltmeye iştirak edilmemesinden do-
ğan kazançlar gibi yasal olmayan, hatta ahlaki olma
yan yolHarlıa da kazanılan kazançlar vardı. Bunların 
verglanıdidlmeslinde, yasal olmayan bu kazançlara 
muafiyet hükmü uygulanması ters gelmiştir. 

,Bu nedenle bu iki kazanç şeklini, kazancın torna- , 
ımına vergi uygulanacak şekilde, muafiyetten istifade 
etmeyecekleri şekilde yeniden düzenledik. 

Arz ederim. 
iBAŞKAN — Evet, teşekkür ederim. 
Hükümet?.. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 

ediyoruz Sayın Başkanım. 
'BAKSAN — 59 ncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

73 ncü maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 73. — Aynı Kanunun 10)8 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Vergilendirme Dönemi : 
Madde 108. — Gelir Vergisinde vergilendirme dö

nemi, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar ki : 
,1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması ha

linde, vergilendirme dönemi, takvim yılı başından mü-
kelefiiyetün kalkması tarihine kadar geçen süreye in
hisar eder; 

12. Götürü usulde tespit olunan ticari kazançlar 
ile serbest meslek kazançlarında vergilendirme dönemi, 
faaliyetin icra olunduğu takvim yılıdır; 

3i. Götürü usulde tespit olunan ücretlerde vergi
lendirme dönemi, hizmetin ifa olunduğu bütçe yıll
ıdır. Götürü ücretlierini yıllık beyannameye ithal mec-
budyeltinde olanlar mezkûr ücretlerini, bütçe yılımın 
bittiği takvim yılının geliri meyanında bilıdiririıer; 

4. Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak 
'sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mıedbur 
değillerse tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergi-
fllenıdirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi ioa-
beden vergiler yıllık verginin yerine geçer; 

5. Münferit beyanname ilıe bildirilmesi gereken 
gelirlerin vergilendirilmesinde, verglendirme dönem 
yenine gelirin iktisap tarihi esas tutulur, 

— 9 
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BAŞKAN — Bu madde hakkında da, yine Komis
yon Sözcüsüne söz veriyorum, bunun hakkında nasıl 
bir değişiklik yaptılar? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 108 - 109 ve bilahare gelecek 1'17 nci maddenin 
üçü de Hükümetimiz tarafından geçen toplantıda ve
rilen bir takrirle huzurlarınıza gelmiş; her üçü de gö
türü ücretlerin vergilendirilmesinde peşin ödemeyi ön
gören değişiklikler yapmıştır. Madde metinleri buna 
göre değiştirilmiştir. Yani, bundan evvel yıl bittikten 
sonra alınan vergi, bu değişikliklerle götürü usulde de 
bundan evvel serbest meslek erbabında vesairede gör
düğümüz gibi peşin olarak vergilendirilecektir. 

Bunlar zaten az vergi ödeyen küçük gruplar ol
duğu için bu sene hem birikmiş vergilerini, hem de 
önümüzdeki yılın vergilerini verecekler. Acaba bu, 
kendilerine büyük bir yük tahmil eder mi diye ince
leme yaptık ve gördük ki, bunların yıllık vergileri ha
len en fazla 705 lira; 706 lira veren yok, içlerinde. 
Bu bakımdan da, 705 lirayı da vereceği vergilere ila
veten vermeleri bize büyük bir külfet gibi görünmedi. 

Bu nedenle de, bilalhara okunacak bu maddeler de 
huzurunuza gelecek, Komisyon olarak her üçüne de 
iştirak ettik. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim 73 ncü madde üzerinde söz almak iste

yen var mı?.. Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

74 ncü maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 74. — Aynı Kanunun 109 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tarh! Zamanı : 
Madde 109. — Gelir Vergisi : 
1. (Beyanname verilmesi icabeden hallerde, be

yannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gön-
derilmişse, vergiye tarh edecek daireye geldiği tarihi 
takibeden yedi gün içinde; 

2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerde, hizme
tin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayında, bütçe yılı 
içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihinden 
itibaren bir ay içinde; 

3. Götürü usulde tespit edilen ticari kazançlar 
ile serbest meslek kazançlarında, faaliyetin icra olun
duğu takvim yılının nisan ayında, takvim yılı içinde 

işe başlanılması halinde, işe başlama tarihinden itiba
ren bir ay içinde. 

Tarh edilir. 
2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve ücret 

sahiplerinden bu bentlerde belirtilen tarh zamanlarının 
hitamından evvel memleketi terk edenlerin vergileri, 
msmleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde tarh 
olunur. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve ücret 
sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini bağlı 
oldukları vergi dairelerine ibraz ederek yergilerini 
tarh ettirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Bu 74 ncü maddeyle ilgili olarak 
demin açıklama yapmıştınız. 

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

BAŞKAN — Bu 74 ncü madde üzerinde Hüküme
timizin bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 74 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

'Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu da gö

türü usulle alınacak bir vergi olduğuna göre, bilhassa 
bu vergi mükelleflerinden güçsüz olanların aleyhine 
olacağı, daha çok güçlenmiş kişilerin lehine, güçlen
memiş, henüz daha yeni tutunmuş kişilerin aleyhine 
olabileceği ve hele yeni başlamış olanlara kötü etki 
yapacağı ve bu sebeple onların bu işe başlamaktan 
vazgeçecekleri hususunda yaygın bir konuşma var. 
Bu hususta acaba bir tetkikat yapıldı mı? Bunu öğ
renmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim; Komisyo
nun bu konuda bir diyeceği var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, vergi tasarılarının görüşmeleri kamuya açık ol
makla beraber, her meslek grubu bugünkü durumu
na göre kendi aleyhine olacak maddeleri öğrenmişler 
ve bunlar hakkında da yüzlerce telefon, mektup, şah
si müracaat almaktayız. Bu madde de onlardan biri
dir. Daha evvelki serbest meslekler için o beş gruba 
ayırdıklarımızdan da çeşitli müracaatlar hâlâ gelmek
tedir. Barolar Birliği Başkanına kadar; bunlar hakkın
da da gelmektedir. 

•Maliye Bakanlığımız temsilcileri, bu miktarların 
kendilerini rencide etmeyeceğini, çeşitli nedenlerle za-
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ruret olduğunu söylediler. Fakat Sayın Komutanımın 
buyurdukları yerindedir; bunlar hakkında da çeşitli 
müracaatlar almaktayız. 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Müsaade 

ederseniz Sayın Komutanım, arz edeyim. 
iBu vergiler Hükümet tasarısında 12 000 götürü-

ter içm 42 000 fca idi. Zannedilyorum 114 000 ile ver
gi olarak 60 000 liraya kadar yükseMdi. Aylık ola
rak «bunlar alındığı takdirde, ayda da en fazla öde
yecek loton 3 0001 İtayı fbuluiyor, Heirfoangi bîr su-
Fdtitıe bir ttücaretlhane olarak >bir bakkal dükkânı da
hi açan bir kimse kira olarak 10 000 - 15 OjOO İka 
ödeyecektir. Bu şjeküde ofanlar çok fazladır ve ya-
uıinlda çalıştıracağı blir kimseye asgari 10 000 İra 
öldeyeceklir ive 3 OjOO lirayı - en fazlası - bir işe bal
larken risk edebilir. Yani, bunun içlin işinden vaz
geçmeyeceğimi düşünüyoruz Ve zaten verginin de 
Türkiye efkârı umuımıityesinde şu bilünç içinde olması 
lazımdır. Vergü de bültün hesaplarda nalzarı itibare 
alınan Ihilr unsur oflairak, haltta işe başlarken daıhli, 
ben şu kadar vergi ödeyeceğini deyip, bunla göre eko
nomik Ihesabını yapıp bu 'işe ginmösi lazım. 

Götürüterde ayda 1 000 i t a verecek. Bu para
nın kendisini en ufak bir şekilde, etMemeyeceği ka-
naatindöyıız, Ama Konsey olarak Ibunun üzerinde 
büyük endişeler olduğu takdirde, şu olabilir: İlk işe 
baışliaiyalmllar için biraiz dalhla fazıla bir zaman, könulia-
ibiiir; biz Ibiiir ay demiştik, daJha fazSia da olabilir. 
Akma rakam çok küçükftür ve zaten bunun hesabını 
yaparak işe girer; 'böyle bir işe başlayanları bu ra-
kaimın !bu tikten 'vazgeçktecek ölçüde olmadığı kanaa
tindeyim'. 

BAŞKAN — (Buyurun efendim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bu bu

yurduğunuz maddenin içerMne giren mükellefler es
naf mı, yoksa mesela bir 'büro açmak üzere olan 
bir aivukait mı, yoksa bir dişçi ini? Buna giriyor mu, 
yoksa öbür maddeye mli gimîyor Ibunlar? 

MALİYE BAKANI ıKAYA ERDEM — Efen
dim, bunların ıbir kısmı 'tabii çalışma şekillerine gö
ne beyanname! oluyor (ıgerçek), bir kısmı da götü
rü ofluyor iş hacmine göre, 

İBulnUarın detayda neler olduğuna dair arkada
şım liızaih versinler. Bende de götürü olanların neler 
olduğu var. 

BAŞKAN — Buyurun elendim. 
M, FERİDUN ÖRTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, götürü usulde vergiye taibi olan 

ıtücear ve serbest «meslek eribalbı, bu kalbul buyurdu -
ğunuz 48 nci maddedeki hadler içinde çalışan kimse
lerdir ve orada 450 000 liraya kadar yılık satış tu-
itarı olan tüccar bizülm için esnaıf olarak götürü usul
de vergüiye talbi tutulmuştur. 

Yüksek .tahsil yapmış olan herhangi 'bir kimse
nin götürü usulde vergilendirilmesi mümkün değil
dir, Gelir Vergisi mtevzuaitımtza göre. O, mutlaka 
gerçek usulde 'vergiye talbi tutulacak, 48 nci madde
deki hadler içinde çalışan herkes göltürü usulde ver
giye talbi olacak. 

İzminfo olursa bir konuyu daha arz edeyim, Bu
rada beş derece sölz 'konusu ıgbitürü usulde. En dü
şük dereceye giren mükeleifler 50 000 liralık bir sa-
Ifi kaizanç üzerinden vergöye. Italbi tutulacaklar, kli bu-
nuin vergtei yaklaşık 14 000 liraya tekabül ediyor. 
Bu 14 0)010 lira aiyda 1 200 liralılk bir vergiyi karşı
lıyor. Bir de, kalbul buyurduğunuz maddenin sonun
da bir hüküm var. Belediye teşkilatı olmayan köyller-
ddkü götürü mükellefler dçin Ibu 50 000 liranın da 
l/31ünü allacağız tmaltralh olarak, vergide önemli 'bir 
•aizaflmla olacak. 

Bizim gdtirdiğirniz önergeyle sağladığımız husus; 
gerçek usulde ıpeşin vergiyi gdtiriıiken, götürü usul
de d!e peşin vergiye geçmek; y# içinde vergiyi al
mak; huizurlalıınıiza gelecek IU'7 noi maddeyılle de ev
velce 'M taksitte ödenen1 «vergiyi, şimdi üç taksitte 
alacağız. Dolayısıyla dört aylık kazancının vergisini 
Nisaln ayında, ondan sonraki dört aylık kazancının 
verigüisinii Ağusltas aiyındla ve ondan sonraki dört ay
lık kazancının vertgisümi de Aralık ayında ödeyecek, 
yani döirlt aylık taksitler içinde vergiyi ödemiş ola
cak. | 

Başlangıçta Ibir tepki geleiblir; ama sanıyorum 
'bu vergiler kaldırılabilecek yitiklerdir efendlim. 

Airz ederlilm. 
BAŞKAN — Buyurun Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (MM Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Beyannameli mü-
kelefllerde o yıl içimde İşe başlayanların ertesi yıl
dan itibaren ön ödemelerini yapmalarını, Yüksek He
yetiniz kalbul buyurmuştur. Acalba götürü usulde 
olanlarda nle ıgilbi ibitr fark düşünülmektedir ki, yine 
«o yıl içinde alıunsın» diye düşünülür? O da bir prob
lem teşki etmekte^ 

IBAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Malîye Bakanlığı Tem

silcisi) — Eifendîtm, aslında hluaurl'arınıiza gelecek olan 
peşlin ödeme maddesinde, gerçekten Bütçe - Plan Ro-

— 11 — 



M. G. Konseyi B : 26 22 . 12 . 1980 O : 1 

ntisyonu yeri (işe başlayan mülkeleflerfdle bir tam yıl 
geçtikten sonara peşin vergi mükelefiyetiyle mükel
lef tutulması esasını getiriyor. Götürüler için böyle 
Ibir sıiısıtem yok, Sayın Bakanımızın huzurlarınızda 
verdiği önergede. Bu yönüyle de Bütçe - Plan Ko
misyonunun götürdüğü metin bir adaletsizliği de için-
die taşıyor. > 

Yeni işe balşlayah 'bir alvukatım, tuttuğu yazıha-
cne için tef itiş masrafı olarak 50 - 60, bin liralık bir 
masrafı göze aldıktan sonra; asgari bir vergiyi dte 
maliyet unsuru olarak ödemesi bizim açımızdan bü
yük faydalar taşıyacak. Kaldı ki, peşin ödemenin 
gerçek usulde vergiye tabi olan mükelleflerde işe 'baş
landığı tarihten bir tam yıl geçtikten sonıra başlama
sı, götürü mükellefler açışımdan daha olumsuz 'bir 
vergilendirme prensibine bağlı olacak, Yalnız, ote
lden beri işıe devam eden mükellefler açısından bura
ya gelmiş sistemlin hiçbir manzum olimıayacak. Çün
kü bu vergiler zaıten ödenmekteydi. Bir telk mahzur, 
şimdliye kadar götürü vergilemenin çok düşük sınır
lar içinde kalmasından doğuyor. Yani, bugüme kadar 
7015 lira ödemeye alışmış olan bir mükellef, şu anda 
en yüksek 'hadden 80 000 faallıık bir vergi ile karşı
laştığında beli bir tepkü mutlaka olacak, vergiye 
(karşı bir direniş olacak. FaJkalt bu Vergi, gerçekten 
kaldırılabilecek bir vergidir ve götürü usule tabi 
olmanın özel şartlan da son derece yükseltilmiştir, 
onlbeş kalt artırıHmışür. Bir alışma döneminden son
ra büyük sızlanmalara yol açmayacağı kanısında
yım 

IBAŞKAN — Peki, götürü Vergiye tabi bir mü
kellef vergisini Ödedli, sene sonunda da zarar etti 
Veyahut da ümit ettiği kazancı sağlayamıaldiı. Verdiği 
Gelir Vergisi beyannamesinle bu verdiği vergiyi ge
riye alabilecek mi? 

İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-
sillcisıi) — Mümkün değil Sayın Başkanımı. 

IBAŞKAN — Götürü usulde bu mümkün değil?... 
'M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-

siloM) — Değil ©fendim. Götürü, zaten götürü mat
rah üzerinden alınır, isterse mükellef gerçek usule 
geçebilir efendim; feemdli İsteğine bağlıdır, 

'BAŞKAN — Ama gerçek uisulıde, bir yazıhane 
açan 'bunu alabilir. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Mlalliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Tabii efendim, 

IBAŞKAN — Bunu nasıl haflleideeeğiz? 
IBuyuırun Kıomisyon Başkanı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, götürü usulde bu vergiler elden geldiğince mes
lek grupları itibariyle 'asgaride tutulmuştur. Buyurdu
ğunuzun aksi olursa, yani düşündüğünden daha faz
la bir kâr ederse ayrıca bir vergi ödemeyecek. Ama 
beyannamesi mükellef, kazandığının vergisini ödeye
cek. Azsa geri alacak, çolksa farkını ödeyecek. Bun
lar her halükârda bu vergiyi ödeyecekler. 

IBAŞKAN — Peki, bir şey daha sorayım1: Götü
rü vergiye tabi bir mükellef herhangi bir bakkal 
dükkânı falan açarken bir masraf yaptı. Dükkânı 
dört duvar olarak aldı, oraya raflar yaptı, buzdola
bı aldı, terazi alkil, şu aldı, bu aldı. Bunları masraf 
diye gösterebiliyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim, götürü olduğu için masraf gösteremiyor. 

IBAŞKAN — Gerçek mükellef de, mesela bir avu
kat bir yazıhane açtı, bir mühendis bir büro açtı; 
ıbu yaptığı masrafı, aldığı mobilyaları vesaireyi dü
şebilecek mi? Düşecek., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir defada 
düşmeyecek. Beş ila on yıla yayılan bir amortisman
la düşecek; netlice itibariyle düşecek efendim. 

BAŞKAN — Nasıl oluyor bu, şirrtdü bunda ada
letsizlik olmuyor mu? Ne dersiniz? 

IBuıyurun efendim, 
(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, götürü, esasında bu Verginlin bir nevi is-
tisnasıdır. Hakikatte belki bu, gerçek geliri üzerin
den beyan ederek vergi vermektedir. Bunlar tabii 
bu masrafları yapamadıklarını beyan ederek bir gö
türü tespit ekliyor. Fakat götürü olanlar arzu ettik-
lerii takdirde gerçek usulde beyanname vererek ona 
göre hakiki masrafını verebilirler ve her an öbür ta
rafa geçebilirler. 

IBAŞKAN — Işlte ben onu öğrenmek istedim. Ya
ni işyerlini yeni açmış götürü vergiye tıabi bir mükel
lef böyle bir götürü vergiyte mükellef olduğu tak
dirde «ben gerçek usulde. vergiye tabi olacağım, be
yanname vereceğim» diyebilir mıi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEİM — Diyebi
lir efendilin, , 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsieisi) — 

Sayın Başkanım, konuyu açarak kısaca özetlemek 
isterim efendim.1 
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Bizde vergioiliklte her nltoflet bir külfet karşılığı 
olarak kabul edilmiştir. Simidi takdir edersiniz, def
ter itutaüalk 'biır mükellefin birtakım külfetleri var 
efemdim; em azından biır muhasebeci tutacak. Bugün 
bir muhasebeciye aylık vealillıeoek ücret 15 bin lira
dan aşağı değildir. Basilt bir işletme defterinin yazıılı-
verme&i yılda 15 bin liradır efendim. Bu nitmetli, bu 
külfetli eğer kendM dengeleyebffliyorsa tercihinde ser
besttir, 'istediği anlda gider bir 'işletme defteri tasdik 
ettirir.,' «Ben gerçek usulde vergi mükellefüyiim, mü
kellefiyet k'aıydıımı yaptırdım» der, o zaman yaptığı 
bütün masrafları güderime yaızaJblir, kısmen aktiifteşifci-
rebilir yahut amortismana tabi tutabilir efendim. 

ÖötürüllÜlkte d'sie basMk esastır. Defter tutmaz, 
mulhase'beciıyfe başı derde girmez, fatura almaz, fa
tura toplamaz büyük İhtimalle. Yılda da belli bir 
vergisi vardır, o veıtgiiısinü öder. Başka hiçbir şeyle M-
gilenmez. B'asMik, nimet - külfet münlasöbetimdendir. 

<BAlSKAN — Yani ben şunu demek istedim; eğer 
mükellef bundan kurtulmak istiyorsa.. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Hemen defter tutabilir efendim.. 

'BAŞKAN — «Defter tutacağım» der, ve orada, 
yaptığı masrafları vesaireyi hepsini de göstererek 
bundan kurtulur; ama, onun külfetine de katlanır-

AHMET DOĞU (Maliye (Bakanlığı Temsilcisi) — 
Bir maddeyi, müsaade ederseniz okumak isterim; Ge
lir Vergisinin 50 nci maddesinin son fıkrası aynen 
şöyledir- Sayın Başkanımı: «Götlürülük şartlarını kay
betmek suretiyle veya kendi talepleri üzerine gerçek 
usulde tespit edilecek olanlar aynı işe devam ettik
leri müddetçe bu usulden geri dönemezler.» diyor, 
ki kendi gönlüyle.., 

BAŞKAN — Yani, evvela «Gerçek usulde beni 
vergilendirin» dedikten sonra tekrar götürüye döne
miyor. 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Yok tabii efendim, dönüış yok. Ancak iş nevini de
ğiştirmesi lazım. Meselâ bakkalsa bu defa bir kalay
cı dükkânı filan açması lazım ki, götürülükten isti
fade etsin., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN ~ Müsa-
de eder misiniz, acaba bu glötürü vergi veren mükel
lefler, ilk defa muayenehane yahut bir dükkânı filan 
açarken onlara da bir süre verilemez mi? 

BAŞKAN — Yani serbest meslekte olduğu gibi. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Evet, 

serbest meslekte olduğu gibi. 
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BAŞKAN — 1 sene slonra ıvergilendirme. 
Sayın Ersin: «1 sene süre tanıyalım» diyor, 1 se

ne sonunda hem o seneninkini versin, hem de artık 
işleyecek olan seneninfcini de beraber vermeye başla
sın. Yani 1 sene geçtikten sonra peşine dönsün, açar 
açmaz değil. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Yani, ona 
bir kolaylık sağlanamaz mı? 

(BAŞKAN — Adalet bakımından doğrudur., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, ben şundan endişe ediyorumi: Benim tah
minim (arkadaşlar bu kadar tahmin etmiyorlar ama) 
Türkiye'de 4 milyona yakın bir götürü mükellef var., 
Fakat bunlardan bize henüz kaydını yaptırtan ve ver
gisini veren '600 bin veya bilemediniz 700 bin kişi. 
ıBüyük bir kesim henüz dalhla kaydını dahi yaptırma
mış. 

'BAŞKAN — Şimdi yaptıracak ama. 

MALİYE BAKANI KAIYA ERDEM — Yaptı
racak. 

AHMİET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
«Yeni başladımı» diyecek. 

; M A L İ Y E BAKANI KAYA ERDEM — Yalnız 
benim bütün endişem şurada: Bu 4 milyon götürü 
mükellef yeni kaydını yaptırırken, yeni veya eski, 
kontrolü şuradan yaptırmayı düşünüyoruz; bir tabe
la asacak. Vergi Usul Kanunu hükmünü getiriyoruz 
ve diyoruz ki: «Görülür yerinde, işyerinde asmak zo
runda» 'Biz kontrolü yaptığımız zamanda bu tabela
yı, göremıediğimıiz takdirde, hatıta hapisle tecziyesine 
varan bir ceza veriyoruz. Bu sebeple kendisini gidip 
kaydettiriyor. Şimdi yeni işe başlayana da astırtma-
mız lazım. Çünkü, her kontrolda «Efendini ben yeni 
işe başladımı» diyebilir.. Eğer böyle bir husus kalbul 
edilecekse Konsey tarafından, onlara da vergi kay
dını yaptırtııp, mükellefiyeti tesis ettirtip, vergisi yö
nünden ertesi seneye aktarıldığına dair bir hlükmiü de 
koymak lazım; eğer muhakkak bu sene vergiden muaf 
tutacalksak. Aksi halde, kontrolda o zaman bir açık 
kapı kalacak. Bunları mükellefiyet tesisine muhakkak 
almamız lazım. Almak için de böyle bir kaydın tesisi
ni mecbur hale getiriyoruz. Ben bu yönünden endi
şe ederim; ona bir formül bulunabildiği takdirde bir 
mahzur olmaz. 

BAŞKAN — Götürü vergiye talbi kişileri bir ku
rul tespit etmeyecek mi o vilayette, o kazada? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Belli 
efendim o. Burada tespit edilmiş durumda. 
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(BAŞKAN — Tamam, 5 kişilik bir heyet, gidip 
tespit edecekler. Yani 1 nci derece, 2 nci derece, 3 
ncü derece, 4 ncü derece, 5 nci dereceyemi girdiğini o 
kurul tespit edecek. Tespit ederken, onlar, bu sene mi 
açtığını, gelecek sene mi açtığını bilirler. Çünkü ça
lışma müsaadesi almıştır. Almadan zaten açamaz ki, 
0 zaman kaçak olur o. Ne zaman açtığı oradan belli 
olur. , 

İM. FBRltDUN ÖİKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, her ilçede takdir komisyonları 
götürü usule 'tabi olan mükellefler için işkollarına gö
re belli bir derecelendirme •yapıyorlar. Bundan son
ra işe başladığını bildiren mükellefler vergi daireleri
miz tarafından bu derecelere intibak ettiriliyorlar. 
Vergilendirme açısından bize mükellef işe başladığını' 
kendisi bildirir veya vergi dairelerinin yapacağı yok
lamalarla tespit edilir. Mükelleflerin işe başladığını 
bildirmemesi veya bizim tespiti yapamamamız halin
de o mükellef mektum kalmış mükelleftir ve maale
sef bizde mükellefiyet kaydı bulunmaz Sayın Balka
nım. Biz bunu telafi etmek için, huzurlarınıza geti
receğimiz Verlgi Usul (Kanununa bir geçici madde 
koyduk. 1 . 1 . 1981 tarihine kadar mükellef olup da 
mükellefiyetini tesis ettirmemiş olan mükelleflere 
farklı bir ceza uygulaması yapacağız ve buradan da 
çok sayıda yeni mükellef bekliyoruz; bize kendileri
nin faaliyette olduğunu bildirmek isteyen mükellefle
ri, Eğer biz bu maddeye de 1 yıllık bir vergilendirme 
dönemi koyarsak, bir erteleme dönemi koyarsak, bü
tün mükellefler bize yeni işe başlamıış olarak gelecek
lerdir. Kaldı ki, bizim Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanunumuzda, çok zor durum ta
şıyan mükellefler için bir vergi testoili müessesemiz 
vardır; yani ödemede güçlük' çeken mükellefler açı
sından 24 aya kadar taksitlendirme yapma imkânı
mız var. Vergilendirme dönemini geçtiğimiz zaman 
onu izleyen yılda daha aşırı bir (vergi yüküyle karşıla
şacaktır mükellef. Halbuki mükellefin belli (vergiyi, 
belli taksitlerle ödemesi daha kolay olabilir. 

BAŞKAN — 3 taksitte almayacak mıyız bu se
ne; 4 ayda bir?/ 

İM. FERİDUN ÖİKTEN (-Maliye Bakanlığı Tem
silcisi)— Evet elfendim. 
BAŞKIAN — (Ben ışunu önereceğimi: 4 ayın so

nunda versin, başında 'vermesin. (Mart, Nisan, Mayıs, 
Haziranınkini verecek; ama Martta verecek. Nihayet 
1 ay daha 'tanıyoruz, Nisanda verecek ilk 4 aylığını. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Nisanda verecek, evet efendim. 

İBAŞKİAIN — Ben de diyorum ki, o 4 ayın sonun
da versin ilk açanlar. Ondan sonrakini diğer 4 ayın 
sonunda 'versin. Yani başlarında değil sonlarında ver
sin, kazandıkça versin. 

iM. FBR'İİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) --- Kazandıkça verecek Sayın -Başkanım. 'Yani, 
Ocak ayında işe başlayan Nisan ayında verecek zaten 
vergiyi. Nisanda işe başlamışsa geçmiş taksitler için 
ktst hesaplayacağız Sayın Başkanım. 12 aylık değil, 8 
aylık vergi hesaplayacağız ve taksit süresi geçmişse iz
leyen taksit süresi içinde, yani Ağustos ayında ödeye
cek 4 aylık faaliyet süresini. Eğer Aralık ayında işe 
başlamışsa, Aralık ayını da saymıyoruz, hesaba kat
mıyoruz Sayın Başkanım, o yıl hiç vergi alamayaca
ğız. Gelir Vergisi Kanununun 1(10 ncu maddesi var, 
izninizle onu arz edeyim; 1İ10 ncu maddenin 2 numa
ralı bendi aynen şöyle: «Takvim yılı içinde işe başla
yan veya işi bırakan görürü ticaret ve serbest mes
lek kazancı sahiplerinin vergi matrahı, yıllık götürü 
matrahtan işe başlanılan ay hariç tutulmak ve işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle çalışılan aylara 
isabet eden miktardır.» 

(BAIŞKAİN — Tamam, ona bir $ey demiyorum. 
Şimdi, 1 Ocak ıl^Sll'de açtı; ilk vergi taksidini 

ne zaman yatıracak?! 
«M. FERjîDUN ÖİKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Nisan ayı sonuna kadar Sayın Başkanım. 
Nisan ayı içinde veya Nisan ayı sonuna kadar. 

İBA1ŞIK1AN — 2 nci taksitini? 
M, FERİDUN ÖİKTEN .(Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — 2 nci taksiti Ağustos ayı sonuna kadar 
BAŞKAN — 3 ncü taksİdini? 
M. FERİDUN ÖK/TEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Aralık sonuna kadar, 
BAŞKAİN — O zaman peşin olmadı, gene işlemiş 

oldu. 
ORGENERAL 'NURETTİN ERSÎN — Peşin de

ğil ki bu öyleyse. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Yalnız, biz şimdiki durumda, yıl dolduk
tan sonraki Nisan ayında alıyoruz., 

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Biz yılı içinde alıyoruz ışiıridi efendim. Yılı içinde al
dığımız için peşin diyoruz ona. 

ORGENERAL NUlRETTlN ERJSİİN — Onu da 
öyleyse kimse bilmiyor. Hayata yeni atılan bir genç: 
«!Ben yeni açtım muayenehanemi, oradan buradan 
borç aldım, nasıl vereyim ben bunu» diyor. 3 ay da 
olsa, onu bilmiyor, anlamıyorlar. Buna bir açıkhk ge
tirmek lazım. 

— 14 — 
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İM. BBRİİDUN ÖKTC1EN (ÎMaliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Mart ayı sayılmıyor efendim. İşe başladığı 
ay kesinlikle hesaba alınmayacak. 

(OROElNİBRlAflL NÖRETTtN ERSlN — O kendi
ni saklayanlar için bir şey 'değil de, samimi bir genç, 
atılıyor bir işe «Nasıl ödeyeyim ben bunu?» diyor. 

ıBİA!ŞlKlAlN — İşte 4 ay kazanacak, sonunda vere
cek. 

ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Onu da 
hemen alacaklar diye anlamışlar. 

MALÎYE BAKANI KİMYA ERDEM — Hemen 
değil, taksitle alınacak, 

(BAŞKAIN — Başka söz almak isteyen var mı efen
dim 74 ncü madde üzerinde? 

Buyurun Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAIR SALTIK ((Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eşitsizlik konusu
na cevap verecek durumda değiliz. 

IBeyanniameli mükelleflerden, o yılın içinde peşin 
ödeme yapılmak suretiyle (bunlardan en azından «6 ay 
peşin ödeme yapılmaz» diye bir tafaditkâr kayıt da var. 
Biraz evvel Ibuyurdünuz, ıNisanın sonunun getirilmesi 
de aynı şey, kanunlaşırken «6 ay sonra alınır» demek 
de aynı ışıey; bir noktada bu bir denge. Bu sene bu 
mükelleflerden peşin olarak Hazine para atamak istedi-
ği için, zorlayarak bu maddeyi koyuyoruz, O halde 
bir adalet ilkesi olsun, tensip ederseniz. «6 ayda alı
nır» densin., 

IBÂSRAıN — Doğru. 
Gerçi, gerçek usulde yazılhiane açan bir kişi ile, gö

türü usulde bir ticarethane aÇan bir kişi arasında fark 
var, yok değil. Birisi hiiç tanınmıyor daha, yeni avu
katlığa başlamış yalhut da 'bir mühendislik bürosu aç
mış, Ibunu dalha tanımıyor kimse; bir ay, iki ay, üç ay, 
beş ay, altı ay kimse -gelmez buna. Ama 'bir bakkal 
dükkânı, bir sebze dükkânı öyle değil; açar açmaz 
müşteri bulabilir. Bunda o fark var; ama biz de, İSa-
yın Saltık'm dediği gibi, ona sene sonuna kadar süre 
tanıdık, buna da hiç olmazsa 6 ay tanıyalım diyoruz. 
Çünkü o da bir sarsıntı geçirecek; Müşteri edinecek, 
ilk yaptığı masrafları ödeyecek; ıfoorç almıştır, kolay 
değil bir dükkân açmak bugün. Hakikaten büyük mas
rafları gerektirir, belki 1 milyonu bulan masraf yapan
lar var. Biz bunları hiç düşünmüyoruz, onu bir ikene-
ra itiyoruz. Adaleti sağlamak için ona bir sene tanı
dık, bunlara da 6 ay tanıyalım, 6 ay sonunda alalım. 

ıDediğim gibi, herkes yeni açtım diyemez, bu müm
kün değil. Çünkü 'o kazada, o vilayette bilinir onun 

ne zaman açtığı. Bir kere çalışma müsaadesi, ruhsat 
almıştır bu. Ruhsatın tarihi var. Ruhsatsız bir dükkân, 
bir mağaza açılmaz k i 

Bu yönü ile (bu maddenin bir defa daha etüt edil
mesinde yarar ıgjörüyorum, »Komisyon, Hükümetle 
tekrar bir araya gelerek bu maddeyi bir defa daha bu 
şekliyle incelesin, buradan sonraki birleşimde bunu 
görüşürüz. 

Onun için bu 74 ncü maddenin Komisyona iade
sini oylarınıza sunuyorurni: ıKalbul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

77 nci maddeyi okutuyorum: 
'MADDE 77. — 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 hesap
lanan yıllık gelir vergileri (yıllık beyannamelerde Çe
şitli 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 yükselti
lir. Ancak çiıftçiİ'erin 94 ncü maddenin 12 numaralı 
'bendi uyarınca tevkif yoluyla ödedikleri verginin bu 
maddeye göre hesaplanacak aslgari zirai vergiden 
yüksek olması halinde tevkif yolluyla ödenen miktar 
asgari zirai vergi addolunur. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönüm ünden 100 lira, 
2 nci grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kemdir 

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 ziraaltindeki 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, sarmısak ziraatinde 

ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 500 lira, 
8 nci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin (Çayda 

ürün verebilecek hale gelmeyenler hariç); 
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Her bir dönümü için dönümünlden 1 000 lira, 
9 ncu grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü içtin dönümünlden 400 lira, 
10 ncu grup : Sebze ziraaltinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 750 lira, 
11 nci grup : S'era 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, 
113 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fın

dık ziraatindle: 
Her bir dönümü için dönümümden 900 lira, 
14 noü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ, 

incir ziraaltindle : 
Her bir dönümü için dönümünlden 900 lira, 
,15 nci grup : Meyve verebilecek halle gelmiş An-

tep fıstığı ziraaltinde : 

Her bir ağaç için ağacından 100 lira, 
>16 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zey-

ıtinlMerde : 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
17 nci grup : Meyve verebilecek: hale gelmiş na-

renoiyedle : 
Her bir ağaç için ağacından 60 lira, 
18 noi grup : Meyve verebilecek hale gelmiş el

mada : 
Her b'ir ağaç için ağacından 60 lira, 
19 ncu grup : Muz ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 7 000 lira, 
20 nci grup : Meyve Verebilecek hale gelmiş ka-

yıisı'da: 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
21 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş şef

tali, armut, kiraz, vişneldle : 

Her bir ağaç için ağacımdan 50 lira, 
22 nci grup : Diğer meyve ve ürün ziraatindle ekili 

arazinin (M'eyve ve ürün verebilecek: hale gelmeyen
ler ve palamult hariç)': 

Her bir dönümü için dönümünden 600 lira, 
23 noü grup : Büyükbaş hayvanlarda (İş hayvan

ları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar ha
riç) : 

Her bir büyükbaş hayvan için hayvan başına 200 
lira, 

24 ncü 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 haşaratt fetilası, dolu ve ka
sırga, hayvanlarda saillgın haftalıklar, mantar ve virüs 
hastalıkları ve bunlara benzer afetler yüzünden mah
sûl ve hayvanların en az üçte birinin kaybedilmesi ha
linde mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari 
vergisinin tamamı terkin olunur. 

Hasarın varlığı ve zarar derecesi, mahalli idare 
heydtllteri tarafından yapılacak tahkikatla tespit olu
nur. 

Ortaklıklarda asgari vergi, işletme sahibi ortaklar
dan hisseleri nispetlinde alınır. 

BAŞKAN — 12 nci maddeye uygun olarak bun
da da düzenleme yaptınız, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 3 grup 
daha ilave edildi. 

Bunlar; muz 7 000 lira, kayısıda her ağaç için 40 
lira; şeftali, armut, kiraz ve vişnede her ağaç için 50 
lira olmak üzere aynı şekilde hesaplandı. 

BAŞKAN — Güzel, bunların hepsi iyi de, benim 
yine burada takıldığım bir nokta var : 14 ncü grupta 
biz, bağla inciri bir araya koyduk, tncir de ağaçtır, 
hepsini ağaç üzerinden yaptık da incirde niye dönüm 
üzerinden yaptık?Yani bir elma ağacı ne ise, bir ka
yısı ağacı ne ise, incir ağacı da odur ve çok aralıklar
la dikilir; bir bağa benzemez incir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanun yapıl
dığından heri öyle ama... 

BAŞKAN — Yanlış. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Temsil
cisi) — Efendim, gerçekten kanun yapıldığından bu 
yana bağ ve incir ziraati birlikte mütalaa edilmiş, biz 
de üzerinde durduk; fakat aksine bir durum, şimdiye 
kadar uygulamada bir mahzur da hiç ortaya çıkma
mış, ondan dolayı hiç değinmeden huzurlarınıza getir
dik efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ziraat teknis
yenlerinin ifadesine göre, «Aydın bölgesinde incir 
ağacı dönüm olarak değerlendiriliyor» dendi. 

BAŞKAN — Yani, bir dönüm bağ ile bir dönüm 
inciri aynı mı kabul ediyor ziraat mütehassısları? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aynı kabul edi
yorlar. 
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BAŞKAN — Efendim, bu 77 nci madde üzerinde 
Söz almak isteyen var mı? 

Buyurun Orgeneral Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Geçen 

görüşmelerimizde, senede iki mahsul alınanların da 
tetkiki yapılacak diye bir şey hatırımda var; acaba bu 
maddede miydi, yoksa başka bir maddede mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 12 nci maddede 
idi; fakat o oradaki şekliyle Sayın Komutanım zan
nederim bırakıldı. Metinde şöyle diyor : «Yukarıda 
yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine giren 
zirai faaliyetlerin bir arada yapılması halinde, en faz
la iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için 
tespit olunan hadlerin yarısını aşmadığı takdirde muaf
lık devam eder.» 

Bununla beraber, birkaç defa da mahsul alınsa 
bir değer öcümüz de var. İsterse bu dönümün onda 
birini eksin; fakat toplam değeri 250 000'i aştığı tak
dirde mutlaka vergi verecek. Onun için yeterli gö
rülmüştür. 

Arz ederim. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Teşekkür 

ederim. 
©AŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
77 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

82 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 82. — Aynı Kanunun 117 nci maddesi

nin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yıllık beyana tabi gelirlerle götürü tespit olunan 

ticari ve mesleki kazançlar üzerinden tahakkuk eden 
vergilerde ödeme : 

Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildirilen ge
lir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, mart, 
temmuz ve kasım aylarında; götürü usulde tespit edi
len ticarî kazançlar ile serbest meslek kazançları üze
rinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi ise, nisan, 
ağustos ve aralık aylarında olmak üzere üç eşit tak
sitte ödenir. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Maliye Bakanlığı Temsilcisinin bundan evvelki 
maddede arz ettiği gibi nisan ve ekim aylarında olan 
ödeme tarihleri, nisan, ağustos ve aralık olarak 3 aya 
çıkartıldı, ekim ayı yerine aralık ve araya ağustos kon
du. Bunlar değer vergilerinin ödenmeyeceği aylardır. 

Bir bakıma bu ayları ayarlarken, vergi dairelerinin 
iş yükü de düşünüldü. 

Bu nedenle, 3 ay değer vergilerinin ödenmeyeceği 
aylara serpiştirildi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

iBaşkanım, eğer götürü usullerde 6 aylık ödememe 
getirilecekse, buraya belki bir fıkra ilave edilmesi 
mümkün olabilir, o değişikliğin burada da yapılması 
gereklidir. Müsaade ederseniz bunu da... 

BAŞKAN — O zaman, Komisyona, bu yönünü bir 
tetkik etsin dedik. Eğer o yönde bir karar alınırsa, o 
takdirde bu 117 nci maddeye de bu yönde bir ilave 
yapmak gerekir. 

ıMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eğer uy
gun görülürse bu da Komisyona geri verilsin. 

BAŞKAN — Küçükahmet, öteki ile beraber bunu 
da mütalaa edersiniz. 

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

BAŞKAN — O zaman bu 82 nci maddeyi oyla-
mayacağım. Çerçeve 74 ncü madde ile ilgili olarak, 
onu konuşurken, 82 nci maddeyi tekrar görüşeceğiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emredersiniz 
öf endim. 

ıBAŞKAN — Komisyon bu maddeyi de geri ala
cak ve tezekkür edecek. Eğer o yönde değişirse buna 
da o ilave yapılacaktır. 

83 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 83. — Bu Kanunun 117 nci maddeden 

sonra gelmeik üzer© â ağıkSa yazıttı ınlülkeılrter 117 nci 
malada dcfenmişti^ 

IBeytan Esasına Tabi MülkeMlterde Peşin Ödeme : 
Mükerrer Maldldle 1117. — Gerçek usulde Gelir 

VergislMe 'tabi tticaıri 'kazanç sahipleri İe serbest mes
lek erbabımdan :i 

5 nci derece ıgiirönler 50 000, 
4 ncü derece girenler 100 000, 
3 ncü derece glirenler 200 000,-
2 nci 'derece girenler 400 000, 
1 ndi dereceye girenler 600 000, 

(Litfayı; cari italkvta ydi kazancınım Gelir Verg£siWden 
mahsup ediilümtek üizere ve bir öncekli yıhın Gelir Ver
gisi i e birlikte normal taksit süreleri içinlde üçe eşit 
t aMte ödemek zorundadırlar. 

Talkvîm yılı içinde işe başlaiyaniarın, peşin ökJierae 
müfcdefiiyetflleri, işe başlama tarihlinden bir tam yü 
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geçltiklten sonra başlar, Bunlarım mütöaMp yıllar içtim 
peşin ölderne mükellefiyetleri, 'bu madde esaslarına 
göre ve 'diğer mülkleİefler gibidir. 

IMlülMteflerin yuikaralda yazılı derecelerden hangi-
sinle girece'kleri, dlşyeiri'riilm bulunduğu mahallim özel
liği, dkoifloimıik ve sosyal yapısı, benzeri iş (kollarında 
Ikîalmu sekltörühde çalışanlarım ödediiklleri vergiler ille 
benzedi hususlar dikkate alınarak Vetrlgi Usul Kanu-
nıunum mıükerrer 86 ncı mafddesıilnde gösterilen özel 
kbimiisyonlarjm 'da görtişlıelrîi ailıniarak, Maliye Bakan
lığımda h'azırlaniaealk ve Bakanlar Kurulüınca on'ayla1-
nıp yürürlüğe girecek bir yöndfmalilk'Ie belkitılir. 

!ÖzeI kömüsyömliar, bu amaçla gerekli gördükleri 
'talkdirde meslldk IkuınıtküşUarınld̂ n bilgi alabilfir veya bu 
Ikuruluış'larım tems'iMlerlM dMeydbiMeir. 

lit ve ilçe özel kornı'i'syömlarımıın bu yöneitmeliğe gö
re tösipi; ddeedkJeri derecefere yapılacak dftibazlar Mer-
'kez Özel Kornlisyonu tarafın!dam incelenerelk karlara 
bağlanır. , 

MülkdlMierin bu m'adlde uyarınca peşim olarak 
ödayecdkiteri vergiler, illgilti fiaJkvjIm yıllıma aıiit beyan
name üzeırliinden hesaplanan Gelir VerlgMne mahsup 
edilir. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinden 
•fazla olduğu ıtaMirde araıdaikli fartk Vergi dairesince 
mıülkellMe bildirilir ve müMdfim tebliğ tarihimden 
•itibaren ittir yıl içlinde müracalaltı üzenime kendisime 
ret ve iade olunur. 

IBu miaidde kapsamıma giren mükelleflerim yukarı
da yazılı derecelerden hangisinle girecekleri her yılın 
Malrit ayı başına kıaid'ar 'tespit ollunur. 

BAŞKAN — Rornıisyom Sözcüsü, buyurun efen
dim. 

ElMIHKÜt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Biülfçe - Plan Komisyonu Başlklaım) — Sayım Başka
nım, geçen defalki errMeırimlizden somtra, talclvim yılı 
liçinde işe başlayanın peşin Ödeme müketefiyetleriinli 
biraz daha za'ttturapta ,aidılk. İBunlarım ikeridlMine bir 
tiefaya mahsus bir halk verdüğini, bundan slomralsı için 
bu madde esaslarına göre ve diğer mlülkellbflerim ay
nı şartlara İtabı olduğu açıklığını getüıldik.-

KklJndisi, oddan somrakii paragrafta da, geçen de
fa Türçesilne talkılknışltıik, omu daha deri toplu hale 
ıgetirdülk ve yetikiyi Maliye Balkanliığıma değil, Bakam
lar Kuruluma veddtik. 

'BAŞKAN — Yömetaıeliiık çıikarma yetkisini, 
EMESKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((JBüitçe - Plan Koimasyomu iflaişlkanı) — Yönetmelik 
çıkartana ve yayınllarna yeltlkÜlsıirii. 

BAŞKAN — Hülkümetıimliizim bu maldde hakkın
da bir diyeceği var mı dffenldimı?... 

MALİYE BAKANI KAYA BR0EİM — Hayır. 
BAŞKAN — Yok. 
'83 ncü madde üzeninde söz almak isteyen var 

mu dfemldiim?... Yotk. 
Maddeyi oylarımıza sumuyoruim: Kabul edenler... 

Elkneyenler... Kabul) ediillmiî tir. 
EtfendSm, geçidi maddelere gefcMlk. Geçen stofer 

gedioi madde 41te kalmıştılk. Şirridi, taS&ndialki 2 mad
deyi Kdmlisyoma tdkrar İalde dtlüik. Bu dadie edlifen 
maddelerim de haizırlanlmialsımdan sonra, geçici mad-
ıddlefim bMıritaeSSın'i uyiguın göriüycurum. Zatefo yürür -
lltüik ırrtalddeslimti ıfalam da oyla^yarniayacağız. 

24 Arah'k Çarişarnlba günlü saa't 14.0|0'te toplamıl-
rrtaJk üzeıre birleşimi kapıaltıyarurn. 

Teşdkkür ederimi., 
Kapanına Saati : 15.13 

— 18 — 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

26 NCI ©İRUBŞtM 

22 Aralık 198» Pazartesi 

Saat : 14JO0 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
l.; — 31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Getir Ver

gisi Kanunumia Depşjikiik; Yapılmasına Mşikin Kanun 
Tasarısı ve Bütçe - PBaln Komfeyonıı Raporu. (1/60) 
(S. Sayısı : 76 ve 76^a 1 noi Bk) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S.. Sayısı : 76'ya 1 nci Ek 

3 1 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe i Plan<&omisyonu 

Raporu. (1/60) 

Bütçe - Plan Komisyonu Rapora 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 18 liralık 1980 

Esas No. : 1/60 • 
• Karar No. : 17 

MAM Güvenlik Konseyi Bafoarrlığma 

Komisyonumuz tarafından iuoelemeceik 15 Aralık 4980 taribinda-sMilli Güvenlik ^Konseyine sunulan 
«31 .12.1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vepgisi Kanununda -Değişiklik YapıtoıasMm l l ^ i n Kianun Tassarısı» 
nnn çerçeve 7, 27, 59, 75 .ve 80 nci m^Matmm 11 A*l J\9W «taırilhli 24 ^ ncü rBM##îmde .KJoımisyoıramuza 
iadesi üzerine anılan maddeler tekrar incelenmiş ancak tasarı kapsamında bulunmayan 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 108, 109 ncu maddeleri ile 117 nci maddesinin 1 nci fıkrası Komisyonumuzca yenMen düzenlen
miş, sorara gelen madde numaraları buna göre teselsül1 ettirilmiştir. 

Çerçeve 7 nci maddeye bağlı 12, nci maddede bulunan 18 nci gruptan sonra gelmek üzere 19, 20 ve 21 nci 
grupların metne yeniden eklenmesi ve sorara gelen grup numaralarının buna göre teselsül etJtiriitoıesi, 

Çerçeve 27 nci maddeye bağlı ek 3 ncü maddenin 2 nci f itasının sonuna yapılan "ilâve ile • yurt dışımda 
kullanılmış olsa dahi Devlet Planlama Teşkilâtınca uygun görülen denliz (yüzer haıvuzlar dahil) ve hiava araç
larının ithali halinde yatırım indiriminden yaraılanılıması için yeni addolunması, 

Çerçeve 59 ncu maddenin 6 nci bendinde yapılan düzenleme ile henüz-başlamamış olan ticari, zirai veya 
mesleki bir faaliyete hiç girilmemesi ile ihale, .artırma ve eksiltmelere Jştiıak edilmemesi karşılığında elde 
edilen kazançların 10 000 liralık sınırdan hariç tutulması, 

Tasarı kapsamında bulunmayan aynı Kanunun Vergilendirme Dönemi başlıklı 108 ~nci maddesi çerçeve 
73 ncü maddeye bağlı olarak yeniden düzenlenerek m etinde yer alması, 

Tasarı kapsamında bulunmayan aynı Kanunun «Tarh zamanı» başlıklı 109 ncu maddesi çerçeve 74 ncü 
maddeye bağlı olarak yeniden düzenlenerek metinde yerelması, 

Çerçeve 77 nci maddeye bağlı «Asgari Zirai Vergi» başlıklı mükerrer 112 nci maddenin 18 nci grubun
dan sonra gelmek üzere 19, 20 ve 21 nci gruplar eklenerek *onraxgelengrup-ntuttacalarınınbuna göre te
selsül ettirilmesi, 

Tasarı Kapsamında bulunmayan aynı Kanunun «yıllık beyana tabi gelirlerle götürü tespit olunan ticari 
ve mesleki kazançlar üzerinden tahakkuk eden .vergilerde ödeme» başlıklı 117 nci maddesi çerçeve 82 nci 
maddeye bağlı olarak metinde yer alması, ^ 

Çerçeve 83 ncü maddeye bağlı aynı Kanunun mükerrer 117 nci maddesinin yeniden düzenlenmesi uygun 
görülmüştür. 

Milli Güvenlik Konseyinin ©nayma arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Hüsnü. Küçükahmet Tanju.Erdem Turhan 4kporay 

Em, Amiral Dz. Kd. Kur, Alb. Mly.Kd.Alb. 

Üye Üye 
Haşmet Yurtal Tahsin Ekinci 
Miy.Kd Alb. Mly«ÎCd.«nb, 

http://Mly.Kd.Alb
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

MADDE 7.: — Aynı Kanunun 12 ncd maddesi aşağıdaki şekilde değiştirillmıiştir. 

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 eikilü arazinin yüzölçümü toplamı 160 dönüm; 
2 neti grup : Bakliyajt, 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 araziniin yü^lçürnü toplamı 25 dönüm; 
5 nci grup : Çeltik ziraatinde ekil arazinin yüzölçümü toplamı 25 dönüm; 
6 nci grup : Pancar ziraatinde ekil arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm; 
7 nci grup : Patates, soğan, sanmısafc ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 20 (dönüm; 
8 nci ıgrup : Çay ziraatinde ekili arazimin yüzölçümü toplamı 15 dönüm (Mahsul verebilecek bale gel

meyenler hariç); 
9 ncu grup : Tütün ziraatinde ©kili araziniin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
10 ncü grup ; Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 30 dönüm; 
11 nci grup : Sera ziraatinde lekiüi arazinin yüzölçümü toplamı 1 dönüm; 
12 nci grup ; Kavun ve karpuz ziraatinde ekili ar&zMn yüzölçümü topîamı 25 dlönüm; 

13 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fındık zfraatinide elkii araıziiîin yüzölçümü toplamı 50 dö^ 
nlükn;' 

14 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ve indir ziraatidde eklili arazinin yüzölçümü toplamı 50 
dönüta; 

15 ndi grup : Meyve verebilecek hale gelmiş Antep fıstığında 50)0 ağaç; 
16 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 500 ağaç; 
17 nci grup : Meyve verdbileoelk hale gelmiş narenciyede 400 ağaç;; 
118 nci grup : Meyve verebilecek haile gelmiş elmada 4100 ağaç; 

.19 ncu grup : Muz züraatünldte ekili arazinin yüzölçümü toplarnı 2 dönüm; 
20, nci grup : Meyve vereMTecek hıale geUrriiş kaysıda 60(0 ağaç; 
21 nci grup : Meyve verdbilecelk hale gelmiş armut, Ikiraz, vişne, şeftolilde 4Û0 ağaç: 
22 nci grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm (Meyve ve ürün 

verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç); 

23 ncü grup : Büyükbaş hayvan sayısı 40 adet (îş hayvanları üle iki yaşından küçük büyülkbaş Hayvanlar 
ihlariç); 

24 ncü grup : Küçükbaş hayvan sayısı 200 adet (Bir yaşın'dan küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hay
vanlara! (hâriç);1 > 

Balkanlar Kurulu, Zirai Kazançlar Merkez Komisyonunun teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gördüğü böl
geler için bir yıl uygulanmış olmak kaydıyla arazi ve ürün türlerine göre % 25 oranını aşmamak üzere artır
mak Veya azaltmak suretiyle yeniden tespSlte yetlkiMr. Bu şekilde tespit olunan ölçüler, Resmi Gazetede ya
yınlandığı tarihi takip eden üâkvitm yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

Yulkarıida yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine güren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması ha
linde, en fazla M gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan haldterin yarısını aşmadığı 
talkdirde mıuaflılk devam eder. 

Yukarıda zikredilen, meyveli ve meyvesiz ağaçlarîda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu baş
langıcı, Tarinı ve Orman Bakanlığı ile Malîye Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

Milli Güvenlik Konseyi ı(&. Sayısı; 7l6'ya 1 nci ek) 
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MADDE 27. — Aynı (Kanunun Birinci Kısım Sekizinci 'Bölümlü (Yatırım İndirimi) Ek 3 noü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştMlimiştir. . 

Yatırım İndiriminin Konusu ve Nispeti: 

Ek Madde 3. —Yatırını indirimine, kaynağı ne olunsa olsun, 'Ek 2 nci maddede yazılı şartları haiz bulunan 
yatırımlarla ilgili harcamalardan; bina, makine, tesisat, araç ve benzeri amortismana tabi aktif değerlerin yeni: 
olanlarımın maliyet 'bedelleri esas teşkil eder. 

Aktif değerlerin yeni olmasın'dan maksat, bunların yurt içinde veya dışında daha önce hiç bir şekilde kul-
lanıilımamijş bulunmasıdıır. 

Yurt dışında kullanılmış olsa dahi Devlet 'Planlama Teşkilâtınca uygun görülen deniz (yüzer havuzlar da
hil) ve hava araçlarının ithali halinde, bu atotif kıymetler yatırım indirimi uygulamıası 'bakımından yeni addo
lunur. 

Personel lojmanları inşası ve tefrişi, arazi veya arsa tedariki, yedek parça temini, esas proje duşunda mün
ferit tesisat, makine, araç mubayaası için yapılan harcamalara indirim uygulanmaz!. İnşa edilmiş olarak veya 
inşa halinde satın alınan binaların ısatın alma bedeli üzerinden .yatırım indirimi yapulmaz, 

Yatırım indiriminin nispeti yukarıdaki fıkraya göre indirimden istifade edecek yatırımı miktarının % 30'u-
dur. Bu nispet, zirai yatıırıimilar ile bölge kalkınması ile ilgili yatırımlarda •'% 40*- kalkınmada öncelikli bölgeler
de yapılan yatırımlarda ise %'60'dır. 

MADDE 59. — Aynı IKanunun 82 nci maddesi aşağıdaki 'şekilde değiştirilmiştir. 

Arızi Kazançlar : • ' 

ı'Madde '82. — Vergiye tabi arızi kazançlar işunlardır: . 
L Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya hu nitelikteki muamelelere 'tavassuttan elde edilen 

kazançlar; 
2. ıTicaıri veya zirai bir işletmenin faaliyetiyle serbest meslek faaliyetinin durdurulması veya (terk edilme

si, henüz başlam'aımi'ş olan 'böyle 'bir faaliyete hiç gkişilımemesi, İhale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilme-' 
ımesi karşılığında elde edilen hâsılat; ' 

3. Gayrimenkullerin tahliyesi veya kiracılık hakikinin devri karşılığımda alınan tazminatlar ile peştemal-
lıklar l(k'iracıya ait tesisat ve malların tahliye ve ıdevri sırasında kiralayana veya iyeni kiracıya devrinden doğan 
kazançlar dahili); 

4„ Arızi olarak yapılan serbest meslek faaliyetileri dolayısıyla tahs'il ©dilen hâsılat;' 
5, Gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin ıterk' ettikleri işleriyle 'ilgili olarak sonradan elde ettikleri ka

zançlar (zarar yazılan değersiz alacaklarla, karşılık ayrılan şüpheli alacakların tahsili dahi); 

6. Dar mükellefiyete tabi olanların 45 nci maddede yazılı işleri arızi, olarak yapmalarından, elde ettikleri 
kazançlar; ' • ' 

Yıuklaınıdla yalzMlı kıazalnlçUairdaın 1. - 4 nıuimlaalallh bentlerde yazılı olanların (henüz başlamaımış olan ticari, zirai 
veya mesleki bir faaliyete hiç girilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde 
edilen kazançlar hariç) 10 000 lirayı aşan kısmı, diğerleriınde tamamı vergiye tabidir. 

Bu maddede geçen hâsılat deyimi, alınan para ve ayınlarla 'diğer suretlerle elde edilen ve para ile temsil 
edilebilen menfaatleri ifade eder. 

Arızi kazançların «afi miktarı aşağıdaki şekilde tespit 'olunur. 

1. Bu maddenin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde yazılı işlerde satış bedelinden, maliyet bedeli ve 
satış dolayısıyla yapılan giderler indirilir; 

2. Bu maddenin birinci fıkrasının 2, 3, 4 ve 5 numaralı bentlerinde yazılı işlerde, elde edilen hâsılattan 
tevsik ©ditoek kaydıyla yapılan giderler indirilir; . . • 

3". Bu maddenin birinci fıkrasının 6 numaralı bendinde yazılı işlerde, 45 nci madde hükümleri uygulanır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı: 76'ya 1 nci ek) 
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MADDE 73. — Aynı Kanunun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergilendirme Dönemi : 

Madde 108. — Gelir Vergisinde vergilendirme dönemli, geçmiş takvim yılıdır. Şu kadar iki : 
1. Mükellefiyetin takvim yılı içinde kalkması. halinde, vergiMenidirme dönemi, talkvim yılı başından mü

kellefiyetim kalkması tarihine kadar geçen süreye inhisar öder; 
2. Götürü usulde tespit olunan ticari kazançlar ile serbest meslek kazançlarında vergilendirme dönemi, 

faıalliyöCin icra olunduğu takvim yılıdır; 
3. Götürü usulde tespit olunan ücretlerde vergilendirme dönemi, 'hizmetin ifa olunduğu bütçe yılıdır. Gö

türü ücretlerini yıllık beyannameye ithal mecburiyetinde alanlar mezkûr ücretlerini, bütçe yılının bittiği takvim 
yılının geliri meyanında bildirirler; 
- 4. Tevkif yoluyla ödenen vergilerde, istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse 

tevkif atın ilgili bulunduğu döneml'er vergilendirme dönemi sayılır ve köslilen veya kesilmesi ioalbeden vergiler 
yıllık Verginin yerline geçer; 

5. Münferit beyanname ile bildirilmesi gereken gelirlerin vergilendirilmesinde, vergilendirme dönemi yeri
ne gelirlin iktisap tarihi esas tutulur. 

MADDE 74. — Aynı 'Kanunun 109 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarh Zamanı : 

Madde 109. — Gelir Vergisi : 
1. »Beyanname verilmesi ica'beden faallerde, beyannamenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderil-

mişse, vergiye tarh edecek: daireye geldiği tarihi takifaeden yedi ıgün içinde; 
2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerde, hizmetin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayında, faütçe yılı 

içinde işe başlanması halinde', işe başlama tarihinden itibaren bir ay içinde; 

3. Götürü usulde tespit edilen ticari kazançlar ile serbest meslek kazançlarında, faaliyetin icra olunduğu 
takvim yılının Nisan ayında, takvim yılı içinde işe başlanılması halinde, işe 'başlama tarihinden itibaren bir 
ay içinde. 

Tarh edilir. 
2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve' ücret sahiplerinden bu 'bentlerde belirtilen tarh zamanlarının 

'hitamından evvel memleketi terk edenlerin vergile'ri, memleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde tarh olu
nur. 

2 ve 3 numaralı bentlerde yazılı kazanç ve ücret sahipleri, tarh zamanlarında, vergi karnelerini 'bağlı ol
dukları vergi dairelerine ibraz ederek vergilerini tarh ettirmeye mecburdurlar. 

MADDE 77. — Aynı Kanuna 484 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 ncu madde kaldırılmış ve Kanuna 
112 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 112 nci maldde dklönlmişltia",., 

Asgari Zirai Vergi : 

Müktarrer MaJdlde 112. — Getr Vergisine tabi çiftçilerin verecekleri yıllık gelir vergisi -beyannamelerinde 
gösterdikleri zirai kazançlar üzerinden hesaplanan yıllık gelir vergileri (yıllık beyannamelerde çeşitli kaynaklar
dan kazanç ve irat gösterillm'esi haJ'iride yıllık verginin zirai kazanca isabet eden kısmı) aşağıda yazılı birim
lere göre bulunan miktarlardan az olmaz. Az olduğu takdirde bu miktarlara yükseltilir. Ancak çiftçilerin 
94 ncü maddenin 12 numaralı bendi uyarınca tevkif yoluyla ödedikleri verginin bu maddeye göre hesaplana
cak asgari zirai vergiden yüksek olması halinde tevkif yoluyla ödenen miktar asgari zirai vergi addolunur. 

1 nci grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 100 lira, x 

2 nci grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 200 lira, 
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3 ncü grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin : 
Her ıbir 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 ncı grup : Pancar ziraatinde ekili arazinin : 
Her foir d'önümü için dönümünden 400 lira, 
7 ncd grup : Patates, ısoğan, sarmısak ziraatinde ek ili arazinin : 
Her bir dönümü için dönümünden 500 lira, 
8 noi grup : Çay ziraatinde ekili arazinin (Çayda ürün verebilecek hale gelmeyenler hariç)? 
Her bir dönümü için dönümünden 1' 000 lira, 
9 ncu grup : Tütün ziraatinde ekli arazinin 5 
Her bir dlönümü için dönümünden 400 ira, 
10 ncu grup : Sebze ziraatinde ekli arazinin : 
Her ıbir dlönümü için dönümünden 750 lira, 
11 nci grup : Sera ziraatinde ekili arazinin :' 
Her bir d'önümü için dönümünden 10 ÖOîO lira, 
12 nci grup : Kavun ve Karpuz ziraatinde ekili arazinin': 
Her bir dönümü için dönümden 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 haile gelmiş antep fıstığı ziraatinde : 
Her ıbir ağaç için ağacından 100 lira, 

> 16 nci grup : Meyve verebilecek halle gelmiş zeytinliklerde : 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
17 nci grup : Meyve verebilecek hajle gelmiş narenciyede : 
Her ıbir ağaç için ağacından 60 lira, 
18 nci grup : Meyve verebilecek hale gelmiş elmada : 
Her ıbir ağaç için ağacından 60 Ira, 
19 ncu grup : Muz ziraatinde ekili arazinin r 
Her bir dünümü için dönümünden 7 000 lira, 
20 noi grup : Meyve veröbilecek hale gelmiş kayısıda : 
Her bir ağaç için ağacından 40 lira, 
21 noi grup ': Meyve verebilecek hale gelimliş şeftali, armut, kiraz, vişnede : 
Her bir ağaç için ağacından 50 lira, 
22 nci grup :: Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin (Meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyenler 

ye palamut hariç) : -
Her bir dönümü için dönümünden 600 lira, 
23 ncü grup : (Büyükbaş hayvanlarda (îş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar hariç) : 
Her İDİr büyükbaş hayvan için hayvan başına 200 lira, 
'24 ncü 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 kasır

ga, hayvanlarda salgın hastalıklar, mantar ve virüs hastalıkları ve bunlara benzer af etler yüzünden mahsul ve 
hayvanların en az üçte birinin kaybedilmesi hallinde mükellefin o sene için tahakkuk etmiş asgari vergisinin ta
mamı terkin olunur, 
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Hasarın varlığı ve zarar (derecesi, ımaihaffi idare heyetleri tarafından yapılacak rtalhlkıi-kartüa, tespit olunur., 
Ortaklıklarda asgari vergi, işletme sahibi ortaklardan hisseleri nispetinde alınır. 
Yılık 'beyana tabi gelirlerle götürü tespit olunan ticari ve mesleki kazançlar üzerinden tahakkuk eden 

vergilerde ödeme : 

MADDE 82. — Aynı Kanunun 117 nci maddesinin 1 noi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 117. — Yıllık beyanname İlle bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi Mart, Tem
muz ve Kasım aylarında; götürü usulde tespit edilen (ticari kazançlar ile serbest meslek kazançları üzerinden 
tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi ise, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olanak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

MADDE 83. — Bu Kanunun 1*1 T noi maddeden sonra gdmelk üzere aşağıda yazılı mükerrer İH7 nci 
madde eklenmiştir. 

Beyan Esasına Tabi Mükelleflerde Peşin 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 ÎW 000, 
3 ncü (dereceye girenler 200 000, 
2 nci dereceye girenler 400 000,, 
1 nci 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 tak-
sMe ödemek zorundadırlar. 

Takvim yılı içinde işe başlayanların, peşin ödeme mükellefiyetleri, işe başlama tarihinden bir tam yıl geç
tikten sonra başlar. Bunların müteakip yıllar için peşin ödeme mükellefiyetleri, bu madde esaslarına göre ve 
diğer mükellefler gibidir. 

Mükelleflerin yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri, işyerinin bulunduğu mahallini özelliği, eko
nomik ve sosyal yapısı, benzeri iş kollarında kamu sektöründe çalışanların Ödedikleri vergiler ile benzeri hu
suslar dikkate alınarak Vergi Usul Kanununun mükerrer 86 ncı maddesinde gösterilen özel komisyonlarında 
görüşleri alınarak, Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulunca onaylanıp yürürlüğe girecek bir 
yönetmelikle (belirtilir. 

Özel Komisyonlar, bu amaçla gerekli gördükleri takdirde meslek kuruluşlarından bilgi alabilir veya bu 
kuruluşların temsilcilerini dinleyebilirler. 

İl ve ilçe özel komisyonlarınıtı 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. Mahsubu yapılan miktar Gelir Vergisinlden fazla oldu
ğu 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 yukarıda yazılı derecelerden hangisine girecekleri her yılın Mart 
ayı başına kadar tespit olunur. 

n u *mmm 
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