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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

311 , 112 ,.; 1960 gün ve 193 sa'yıili Getr Veuigfiisi Ka-
nunonlda değişlilkik yapılmasına ilişkin Kanun Tasa-
rıısıınıın (1/60) (S. Sayısı : 76 ve 76tya 1 nci Bk) mıa'd-
ıdefleri füzerin/dek!i görüşmelere defvalm olunarak, fe-
sarı kapsamına Komisyonca alınan yenli bazı madde^ 
Dar neldeniyle yapılan ımaldde numaralamasına göre 
7, 27, 59, 73, 77 ve 83 ncü maddeleri kabul edildi; 
74 ve 82 nci maddeleri, (tekrar incelıenımelk üzere Ko^ 
misyona geri verildi, 

1. — (9/1) ve (9/2) esas numaralı Soruşturma ko
misyonlarına yeniden süre verilmesine dair komisyon 
başkanlıkları tezkereleri. (3/33 3/34) . 

'BAŞKAN — Günidemıitaize göre, (9/1 ve 9/2) esas 
numaralı Soruşjtutrlmıa Ikomlisyonlarına yeniden 
süre verilmesine daiir Ikom&yon başkanlıkları 
(tezkereleri var., 

Sırasıyla, ayn ayrı okuttup onaylarımıza sunaca-
ğımc 

(9/1) Bsias Numaralı Soruştorma Komisyonu Baş
kanlığının tezkeresini olkutuyoruım: 

Mifflli Giüveniık Konsey1! Başkanlığına 
İlgi : Mili Güven* Konseyi Genel Sekreterii-

ğinin 20 Kasım 1980i gün ve Özel Hulkuk Müşavir
liği 3ÖO8-3-80 say* yazısı, 

Mlffli Güvenlik Konseyan'in 21,11.1980 gün ve 3. 
saiyılı kararı ile Sosyal Güvönİk dslk'i Balkalnı Hilmi 
işgüzar (hakkında gerekli somşlturmayı yapmakla gö-
reVlenldıiriılen ktomfeyonuımuz 24.11.1980 tariti'inde top
lanarak: fiilen göreve başlamuşltıır. 

Tasıarının, geçfici madÜeleridin, Kiomiisyona veri
len malddeletıliniden somaia gömşülmesıinıin uygun ola
cağı ıbeirtilerök: 

24 Aralık 198ÜI Çarşamba günü saat 14.ü|0'te top-
lanıtaıalk üziere birfeşlime saat 15,13'ite son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Mili Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

Kamuoyunun dÜlkkatümti üzerinde toplattığı bu ko
nunun kısa sürekle sonuçlandırılarak Vüce Divana 
sevkJi bakımından, büiyülk çalba gösiteriillmiş olmasına 
rağmien, soruşturmanın gösiterdiiğli ve özelllilldle yurt 
dışı ilte irifcilhalta yöneliik beyanlarla husule gelen 'aşa
ma itibariyle, inceîemenıin deıtinleşit'iıniilmesi zorunlu 
İhale gelldiğinlden, ilgi dm&rdie belidtiten »ürenin bir ay 
dalĥ i uzatılmasını taik'dir ve terasıipleriınliıze arz ödle-
film. 

Naci Tıranajy 
Milli Güvenlik Konseyi 

9/1 Numaralı Soruşturmal 
Komisyonu Başkanı 

Hâkim Kıdemi Albay 

BAŞKAN — Efendini, Ibu teskereye göre, bu sü-
ren'in Aralık ayımın 22'siniden itibaren bir aiy daha 
uzatılarak 22 Ocakta nefcdenldjrifaesıM oylarınıza 
sunacağım: Kalbufl edenler... Etmeyenler,., Kabul edlil-
mişüir. 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkam) 
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) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — IMfilli Güvehflk Konseyinin 27 ncıi Ifîirieşilmıİni açıyorum dfeddim. 

İL — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

— 2a — 
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9/2 Eısais Nuımlaralh Soruşiturtna Komisyonu Bas/-
(kanlığının (tezkeresini okumuyorum: 

Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

İlgi : Mlilli Gülvenllik Konseyi Genel Sekreterli
ğinin 20 Kasım 1980 gün <ve özel Hukuk Müşaıvir-
iği 3O1İ2-2-80 sayılı yazısı. 

'M'ffii Güvenlik Konseyinin 21.11.1980 gün ve 4 
sayılı karaı* ̂ te Gümrük ve Tekel eski Bakam Tun
cay Mataracı hakkında sorutturma yapmakla görev-
tendlirilten kcmiisyonumuz 244UJ980 Pazartesi günü 
filen göreve ba&/1)amısjtırd 

i 
lAraHılkJsız çafllıstnaillam nağmem tsoruıştaflma henüz 

ısoinıuçiainimamış olduğundan, ilgi emirde beirflillen sü
nelin bir ay daha uzaltıinalsını takdir ve tensipleri-
n'ize arz ederim^ . 

Akdemfor Akmut 
Dz- Hâkim Kıdemli Alıbay 

Soruşturma Komisyonu Balkanı 
IBAŞKAN — Tuncay Maltaracı hakkındaki soruş

turmanın da bir ay daha uzatılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edl-
niişitür. 

'Bir ay süre de bu komisyona verifmliştir efendim. 
Teşjdkkür ederim.. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/ , — 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1160) S. .Sayısı : 76; 76'ya 1 ve 2 nci ek (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince ikamın tasa
rı 've* tdklffleranlin görüşülmesine başlıyoruz., 

1 ndi ısıırlalda yer atan 193 sayılı Gelür Verigisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta-
tsaırısı üzerindeki görüşmelere devam edeceğiz. 

ıBüıtçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık 
Heimsi'Mleri yerlerini addılar. 

Geçen bMeşimde, hatırlayacağınız gübi, 76'ya 1 
ncli ek sıra sayısındaki Komisyonun düzenlediği mad
delerden 74 ve 82 ncd maddeler tekrar Komisyona 
iade editaişti. 

Komisyonun 74 ve 82 nci maddeler hakkındaki 
raporu, 76tya 2 ncd ek sıra sayısıyla basılıp dağııtıl-
nıışltır.t 

Ş̂jimıdii bu raporu oikuttuyoıruim ; 

İMilti Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Komiîsyoinulmuz tarafından incelenerek 18 Aralık 

198Ö tatilinde Miffi Güvenlik Konseyine sunulan 
«31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelr Vergisi Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasa
rısı» nın çerçeve 74 ve '82 nci maddelerinin 22 Ara
lık 1980 taırüMi 26 ncı Birleş/iminde Komisyonumuza 

(1) 76 S. Sayılı basmayazı 17.12.1980 tarihli 24 
ncü Birleşim tutanağına, 
76'ya 1 nci ek S. Sayılı basmayazı 22,12.1980 
tarihli 26 ncı Birleşim tutanağına, 
76'ya 2 nci ek S. Sayılı basmayazı da bu tu
tanağa eklidir. 

ladesti 'üzerine, anılan maddeler tekrar incelenerek 
yenliden dlülzenfenmişıtJir. 

Çerçeve 74 ncü maddeye bağlı 'aynı Kanunun 
«Taıtfh Zamanı» başlıklı HOP ncu maddesi, götürü 
Vergilerde verginin tarhına 'ilişkin olup, tahisiilat kap-
sıamıına girmediğinden, bu madde mötnıkıin değişme-
slinie gerek görüllmemişitiir. 

Çerçeve 82 ndi maddeye bağli aynı Kanunun «Yıl
lık Beyana Talbi Gelirlerde Götürü TösıpÖlt Olunian 
Ticari ve (Mesleki Kazançlar Üzerinden Tahakkuk 
Elden Verimlerde Ödemle» ba'şilılküiı 1!1'7 ncd maddesi 
götürü usuDde tespit edilen itlioaırü ve serbest kazanç 
ısialh'iplerlinden talkivim yılı içinde iş© başıtayanların, 
vergi yükünü hlaÛfletmek için, işe başladıkları yılla 
ailt olarak ödemeleri gereken Gelir Vertgtonİ diledik
leri ıtaiktdiırde, bir sonraki yülın Gelir Vergisi taksıft-
leriyffle bidikltle 3 eşdlt taksitte Ödenmesi daha uygun 
olacağı görüşü İle madde mdtnli yeniden düzenlen-
mişltlir. 

İMHli Güvenlik Konseyinin onayıma arz ölünür, 
IBaşkan Üye 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM 
iElm. Amiral öz. Kd. Kur. ADb. 

Üye Üye 
Turhan AKPORAY Haşmet YURTAL 

Mfy. Kd. Albi MJiy. Kd. Aflb. 
Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb, 

BAŞKAN — Komisyonca hazırlanan 74 ncü mad
deyi okuyunuz efendim. 

MADDE 74. — Aynı Kanunun 109 ncu maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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Tarh Zamanı : 
Madde 109. — Gelir Vergisi : 
1. Beyanname verilmesi icabeden hallerde, be

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

2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerde, hiz
metin ifa olunduğu bütçe yılının ikinci ayında, bütçe 
yılı içinde işe başlanması halinde, işe başlama tarihin
den 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 iti
baren 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, 
memleketi terke takaddüm 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 vergilerini 
tarh ettirmeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — 109 ncu madde üzerinde Komisyo
nun izahatı olacak mı efendim?.. 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 109 ncu maddedeki tarh zamanı tamamiyle Ma
liye Bakanlığını bağlayan bir keyfiyettir, mükelleflerle 
herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Bu nedenler burada yıl içinde işe başlayan mü
kelleflere bir hak tanınması hususunda bir kayıt kon
ması yersiz oluyor. 

Mükellefi ilgilendiren madde, 117 nci maddedir; 
yani verginin tahakkuku ve tebliğidir, ödeme süresi
dir. 

Emredilen düzenlemeyi o maddede yaptık. Bu 
nedenle bu maddeyi aynen bıraktık. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet, mutabık mısınız 
efendim?.. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Mutabı
kız. 

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

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

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

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yıllık Beyana Tabi Gelirlerle Götürü Tespit Olu

nan Ticari ve Mesleki Kazançlar Üzerinden Tahak
kuk Eden Vergilerde Ödeme : 

Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildirilen ge
lir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, mart 
temmuz ve kasım aylarında; götürü usulde tespit 
edilen ticari kazançlar ile serbest meslek kazançları 
üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi ise nisan, 
ağustos ve aralık aylarında olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir. Ancak götürü usulde tespit edilen 
ticari ve serbest meslek kazanç sahiplerinden takvim 
yılı içinde işe başlayanlar, diledikleri takdirde, mün
hasıran işe başladıkları yıla ait olarak ödemeleri ge
reken Gelir Vergisini bir sonraki yılın Gelir Vergisi 
taksitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödeyebilirler. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerin büyük bir kısmını 
zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında lüzum 
görülen hallerde, üç taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir. 

BAŞKAN — Komisyonumuzun izahatını dinleye
lim efendim., 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Komisyonumuzun ilave ettiği husus, dördüncü 
satırda başlayan «ancak» kelimesinden sonraki kısım
dır. Bununla, götürü usulde vergilendirilen mükellef 
kendisi dilerse o yılın vergisini bir yıl sonraki vergisi 
ile beraber ödeyebilecek. Yani bunlara, kendileri 
diledikleri takdirde, bir yıllık süre tanımış olduk. 

BAŞKAN — Zaten bunlar 3 taksitte ödenecek 
değil mi? Bu aylarda mı değişiklik yapabilecek Ma
liye Bakanlığı? Benim anladığım gibi midir? 

«Maliye Bakanlığı, gelirlerin büyük bir kısmını 
zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında lüzum 
görülen hallerde, üç taksitten fazla olmamak üzere, 
belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel 
ödeme zamanları tayin edebilir.» Yani, yukarıda 
nisan, ağustos ve aralık aylarıydı, üretim zamanlarına 
göre bu ayları değiştirebilecek.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Gene de 3 taksit olacak?.. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — 3 tak

sit olacak. 

22 — 
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BAŞKAN — Evet, öyle anlaşılıyor. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Eskiden 

beri de vardır efendim bu. 
BAŞKAN — Bu konuda Komisyonla mutabıkmı-

sınız?.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 

mutabıkız. 
BAŞKAN — 82 nci madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
«* • y 

Geçen birleşimde, tasarının 83 ncü (ki bu yeni 
eklenen maddelerle bu 86 ncı madde oldu, tasarıdaki 
şekliyle 83 idi, fakat 86 ncı madde oldu.) maddesine 
bağlı geçici 4 ncü maddede kalmıştık. 

Şimdi bu geçici 4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Sakatlık İndirimi : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Gelir Vergisi Kanunu

nun bu Kanunla değiştirilen 31 nci maddesinde belir
tilen 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 Kanunu
nun bu Kanunla değiştirilen 31 nci maddesi hüküm
lerine göre, 1 nci derece sakat sayılarak bu dereceye 
ait indirimden faydalanırlar. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde Ko
misyon olarak izahata gerek var mı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir şey yok 
Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen üye var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici 5 nci maddeyi okutuyorum : 
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 he
nüz bitmemiş olan yatırım indirimi kapsamına giren 
yatırımlar nedeniyle uygulanacak yatırım indirimi tu
tarı yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler 
toplamını geçemez. 

BAŞKAN — Geçici madde 5 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici 6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Senelere Sâri İnşaat ve Onarma İşleri : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önce taahhüde bağlanmış ve henüz 
bitmemiş veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
önce bitmekle beraber henüz beyan edilmemiş olan 
inşaat ve onarma işlerine ait kazançlar Gelir Vergisi 
Kanununun bu Kanunla değiştirilen 42 nci maddesi 
hükümlerine göre tespit edilir ve dağıtıma tabi tutul
madan işin bittiği yılın geliri olarak beyan edilir. 

BAŞKAN — Geçici 6 ncı madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Geçici 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 

Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin 
Uygulanması : 

GEÇİCİ MADDE 7. — 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 hâsılatı da da
hil olmak üzere) bütün zirai mahsuller için % 70 gö
türü gider nispeti uygulanır. 

BAŞKAN — Geçici 7 nci madde üzerinde söa? 
almak isteyen var mı efendim?.. Y'ok. 

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

Geçici 8 nci maddeyi okutuyorum : 
Emlak Vergisinin Gider Yazılması : 
GEÇİCİ MADDE 8. — 1980 takvim yılı içinde 

elde edilen gayrimenkul sermaye iratları üzerinden 
hesaplanacak Gelir Vergisinden, Gelir Vergisi Kanu
nunun 1 . 1 . 1981 tarihinden önce yürürlükte olan 
mükerrer 122 nci maddesi hükmü uyarınca Emlak 
Vergisinin mahsubu yapılmaz. Mahsubu kabul edil
meyen Emlak Vergisi Gelir Vergisi Kanununun 74 
ncü maddesinin birinci fıkrasının 5 numaralı ben
dine göre gider yazılır veya götürü gider usulünji 
kabul edenlerde aynı maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı 
igiötiüirü ıgildier oramı ,% 25 oflaraik uygulanır. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde üzerinde bir 
söyleyeceği var mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir değişiklik var, onu izah etmek isterim. 
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Gayri menkul, yani kira gelirlerinden, 1980 yılı 
içindeki kira gelirlerini öderken o yılın Emlak Ver
gisi mahsup ediliyor. Bugün halen bu kanun yürür
lüğe girinceye kadar ki usul böyle idi. Ve götürü 
gideri de % 20 oranında yazıyor. Şimdi Hükümetin 
getirdiği teklifte Emlak Vergisi mahsubunu kaldırdık. 
Kaldırınca yeni kanunda götürü gideri de % 25'e çı-
çardık. Bunu bunlara uygulamazsak aleyhte olan 
maddeyi uygulamış, lehte olan maddeyi de uygula-
mamış oluyoruz. Adil olmak bakımından her ikisini 
de getirdik; Emlak Vergisi düşmeyecek ama götürü 
gideri de % 25 düşecek diye açıklık getirdik. 

BAŞKAN — Bu geçici 8 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici madde 9'u okutuyorum : 
Menkul Sermaye İradı : 
GEÇİCİ MADDE 9. — a) Kurumların 1980 tak

vim vıh 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 tak
vim yılı ticari bilançolarına göre hâsıl olan kârlar
dan Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan kısım
larına Gelir Vergisi Kanununun bu Kanunla değişik 
75 nci maddesinin 4 numaralı bendi hükmü uygula
nır. 

BAŞKAN — Bu geçici maddeler üzerinde numa
ralarda bir şey yok değil mi efendim Yani, burada 
belirtilen, Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesi
dir, yoksa bu değişiklikteki 75 nci madde değil. Çün
kü o maddeler çok değişti, ona da dikkat etmek lâ
zım. O bakımdan sordum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Gelir Vergisi 
Kanununun 75 nci maddesidir. 

BAŞKAN — Bu geçici 9 ncu madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici madde 10'u okutuyorum : 
Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayri Safi Hâsılat 

Esası : 
GEÇİCİ MADDE 10. — Gelir Vergisi Kanunu

nun bu Kanunla değiştirilen 111 nci maddesinin (B) 
fıkrası, bu fıkra .kapsamına giren ticaret erbabının 
1980 takvim yılı kazançlarına da uygulanır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı efendim?.. Yok. 

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

Geçici madde 11'i okutuyorum : 
'Zararların Kârlara Takas ve Mahsubu : 
GEÇİCİ MADDE 11. — Aynı Kanunun 88 nci 

maddesinin ikinci fıkrasında zararların mahsubu için 
yer alan üç yıllık süre, 1 . 1 . 1981 tarihinden evvelki 
tarihlerde tespit edilen ve mahsup edilemeyen za
rarlar için beş yıl olarak uygulanır. 

V*" 
BAŞKAN — Geçici 11 nci madde üzerinde söz 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 12 nci maddeyi okutuyorum : 
Gelir Vergisi Nispetleri : 
GEÇİCİ MADDE 12. — Gelir Vergisi Kanunu

nun, bu Kanunla değiştirilen 103 ncü maddesindeki 
vergi nispetleri, anılan maddedeki esaslar dahilinde, 
1982 tarihinden başlayarak beş yıl içinde her yıl için 
% 1 indirilir. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 39 ncu maddesinde düzenlenen endeks sis
temi Gelir Vergisi tarife dilimleri ile bu Kanunun 
86 ve 87 nci maddelerinde yazılı had için 1986 yılı 
esas alınarak 1 . 1 . 1987 tarihinden itibaren uygu
lanır. 

BAŞKAN — Geçici 12 nci madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim? 

Sayın Bakan buyurunuz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, yalnız tarife dilimleri için bu kanunda geçen 
bütün rakamlar yerinde, 1050 sayılı Mühase'bei Umu
miye Kanununda yapılan endeksleme sistemini uy
guluyoruz ve asgari ücrette artış olduğu takdirde ve 
müteakip yıldan itibaren yüzde kaç nispetinde art
mış ise, 'bütün Gelir Vergisi Kanunundaki harçlar
da, damga vergisinde de rakamlar yükseliyordu. Bu 
sistemi getirmek suretiyle enflasyonun etkisiyle ra
kamların küçülmesi önlenmiş oluyor. Tek, istisnayı 
bu tarife dilimlerinde yapmıştık. Yalnız burada 86 ve 
87 nci maddelere ve bunun içine koyduk, ancak 
Ll.'1987'den sonra gerek tarife dilimleri, gerekse 86 
ve 87 nci maddedeki rakamlar ancak İ.1.1987'den 
sonra endekslemeye tabi oluyordu. 

«6 ve 87 nci maddedeki hususlar şudur : Topla
nacak gelirler, miktar. Bu 2 milyon olarak tespit 
edildi. Hükümet teklifinde bu rakam 3 milyon idi, 
Konsey olarak 2 milyona indirildi. Eğer burada bu 
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rakam kaldığı takdirde, yani 86 ve 87 nci maddedeki 
miktar istisna l.l.T987'den itibaren ancak endeks-
lemeye tabi tutulduğu takdirde, geçecek olan bu 5-6 
senelik zaman zarfında, bu rakam, 2 milyonluk ra
kam çok küçülecek, belki de bugünkü durumuyla 
500 bine inecek. 'Bu bakımdan, burada endeksleme-
ye tabi tutulmasını- sağlamak için, eğer uygun görül
düğü takdirde «... Gelir Vergisi tarife dilimleri...» 
denilen kısımdan sonra gelen «... ile bu Kanunun 86 
ve 87 nci maddelerinde yazılı had için...,» olan kıs
mı çıkararak kabul edildiği takdirde, bu husus yal
nız tarife dilimlerim 1.1.1987'den sonra endeksleme-
ye talbi tutar, öbürünü endekslemeye 1983 yılından 
itibaren talbi tutma imkânını sağlarız. Çünkü zaten 
otomatikman 1981 ve 1982 yıllarında endeksleme ya
pılmayacaktır. 1983'ten itibaren yaparak bu raka
mın çok küçülmesi önlenmiş olur. 

Takdir Yüce Konseye aittir. 

BAŞKAN — Buna ait bir değişiklik önergesi var 
mı efendim? Bunun yerine geçebilecek bir yazılı me
tin var mı? Yok. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Eğer 
şey yapılırsa... 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü, buyurunuz.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek malumları bu tasarıların hepsi birden 
geldi. Hangisinin önce, hangisinin sonra görüşüleceği 
hakkında kesin bir bilgimiz yoktu; fakat şu anda 
Gelir Vergisi Kanununu görüşüyoruz. 

•Komisyon olarak biz «... ı% 1 indirilir» den son
raki kısmın, 1050 rakamından sonuna kadar bu cüm
lenin tümünün kaldırılmasına taraftarız. Çünkü ne 
bizim (Komisyon olarak), ne de Hükümetin, Yüksek 
Konseyin iradesini bağlamak hakkımız yoktur. Bu 
bir boşluk da yaratmayacaktır. 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesi huzurunu
za geleceği zaman bu hususta emirleriniz, kararları
nız olursa, o kanuna buna atıf yapan bir madde ko
yarız. Çıkmamış bir kanuna burada atıf yapmakla, 
şimdiden Konseyin iraidesini bağlamış oluruz. 

Arz elderim, 
BAŞKAN — |«ı% l! indirilir» kısmından sonra 

gelen bölümü olduğu gibi çıkaralım mı diyorsunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, olduğu 
gibi çikarıtmasını arz ediyorum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Çünkü 
efendim, Endeksleme Kanunu henüz gündeme gel

medi. Bir ölçüde o endeksleme uygulanıyor veya bir 
ölçüde benimseniyor gibi bir anlam da çıkabiliyoH 
efendim.; 

BAŞKAN — Bunun hakkında söz almak isteyen 
sayın üye var mı efendim? Yok. 

O halde, Komisyon Başkanının teklifiyle ve Hü
kümetin de katılmasıyla geçici madde 12, «Gelir Ver
gisi Kanununun, bu kanunla değiştirilen 103 ncü 
maddesindeki vergi nispetleri, anılan maddedeki 
esaslar dahilinde, 1982 tarihinden başlayarak beş yıl 
içinde her yıl için |% 1 indiriliri» şeklinde olacak. 
Bundan sonraki bütün satırları kaldırıyoruz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Devlet Başkanım, «1982 tarihi» deniliyor. Açıldık 
verme bakımından 1.1.1982 olarak yazılmasında fay
da var; daha açıklık getirmiş olacağız. 

BAŞKAN — Doğrudur, tabii 1.1.il982 demek la
zım. I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, basım hatası olmuştur. 

BAŞKAN — 1,1.1982 olarak yazılması doğrudur, 
1982 dersek hangi ayı olduğu belli olmaz. 

O halde geçici matfde 12'yi yeniden okuyorum. 
«Gelir Vergisi Kanununun, bu kanunla değiştirilen 
103 ncü ma'ddesindeki vergi nispetleri, anılan mad
dedeki esaslar dahilinde, 1.1.1982 tarihinden başlaya
rak beş yü içimde her yıl için \% 1 indirilir.» 

Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştiı. 

Geçici 13 ncü maddeyi okutuyorum. 
Ücretlerde Net Artışın Ödenmesi : 
GEÇİCİ MADDE 13. — Genel bütçeye dahil 

daireler, katma 'bütçeli kurumlar, il özel idareleri ve 
belediyelerle, iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan 
hizmet erbabının 1981 takvim yılının Ocak ve Şubat 
ayları net ücretlerinde, Gelir Vergisi Kanununda ya
pılan değişiklikler dolayısıyla meydana gelecek ar
tışlar, 1981 mali yılı içinde Bakanlar Kurulunun tes
pit edeceği tarihlerde tayin edilecek usul ve esaslara 
göre ödenir. 

BAŞKAN — Geçici 13 ncü madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı? 

Komisyon sözcüsü, buyurunuz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, tabii oya sunulan bizim teklifimizdir. Aslında 
bizim söz almamız belki doğal olmayabilir. Ancak, 
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Hükümetin teklif ettiği geçici 14 ncü maddeyi biz 
çıkartmıştık; ©unda bir değişiklik yapılacaksa, bu 
her 2 maddenin birebirine paralel olarak 'hazırlanma
sında yarar var. Acaba geçici 14 ncü maddeden son
ra geçici 13 ncü maddeyi görüşmemiz (usullere aykırı 

Sayın Başkanım, burada, kamu kuruluşu dışında
ki maaş artışlarının hemen ödenmesini düşündük, 'iş
verenin gücü varsa ödesin diye düşündük. 

Geçici 14 ncü maddesinde 'bir değişiklik düşünü
lüyor da, bunun aksine bir karara varacaksak, para
lellik bozulur diye arz ettinu 

BAŞKAN — Şimdi o halde geçici madde 13'ü 
oylamıyorum. Geçici 14 ncü maddeyi Komisyonu
muz tasarıdan çıkarmıştı. Hükümetimizin bunun hak
kında bir teklifi olacak mı? 

Sayın Bakan, buyurunuz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, sözkonusu geçici 14 ncü maddeyle devam et
mekte olan toplu iş sözleşmelerine 1981 yılında ver
gi kanunları dolayısıyla belirli bir artış sağlanıyor. 
Devam eden toplusözleşmelere, kendi hükümleri ge
reğince, 1981 yılında da toplusözleşmenin gereği ola
rak 'bir Uave imkân sağlanmış oluyor. Bu iki imkân
dan 'belirli bir kısmının, Gelir Vergisiyle sağlanan 
imkânın 1981 yılı içinde değil de, iki yıl içinde ödeme 
şeklinde, yalnız 'bunlar için 'bir hükmün yer almasın
da, yani çıkarılan bu maddenin tadil edilerek, (bu 
şekliyle burada bir fona alınması şeklinde öngörül
müştür) yine ilgiliye ödenmek, fakat 'bu ödemenin 
zamana yayılarak 2 yıl içerisinde ödenmesi şeklinde 
bir hükmün yer almasında yarar olacağı görüşünde
yiz. 

Yalnız matlatom da şu şekilde değiştirilmesi daha 
doğru olacak: «IBu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Ta
rihte Devam Etmekte Olan Toplu îş Sözleşmelerine 
Tabi Hizmet Erbabının Ücret Farklarının ödeme 
Şekil ve Zamanı* 

«ödeme Şekil ve Zamanı» demek suretiyle, bura
dan çıkacak farkın iki senede ödenmesini göstererek 
•bir yanlış anlamaya da yer vermemek bakımından 
faydalı olacağı görüşündeyim. 

BAŞKAN — Sizin bu ifade ettikleriniz yazılı ola
rak hazır mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim, hazır. 

BAŞKAN -*- Efendim, Hükümetimizin geçici 14 
ncü madde üzerinde yeni bir önerisi var, onu okutu-
yorum.! 

'Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihte Devam 
Etmekte Olan Toplu îş Sözleşmelerine Tabi Hizmet 
Erbalbının Ücret Farklarının Ödeme Şekil ve Zama
nı : 

GEÇİCİ MADDE 14. — 12.9.1980 tarihinden 
önce yürürlüğe girmiş olup da hal'en uygulanma'kta 
bulunan toplu iş sözleşmelerinin (aynı işyerinde top
lusözleşmeye paralel olarak zam alan kapsam dışı 
personel dalhii) öngördüğü zamlarla 'birlikte aylık 
işçi ücretlerinin 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda
ki değişiklikten önceki duruma göre baliğ olduğu ve 
olacağı net miktarlarla, aynı ücret üzerinadn Gelir 
Vergisi Kanununda yapılan ve 1.1.1981 tarihinde yü
rürlüğe giren değişikliğe göre hesap edilecek net mik
tar arasındaki fark, toplu iş sözleşmeleri sona erince
ye kadar hak sahibine, bu kanunun yayınlandığı ta
rihten itibaren en geç iki yıl içinde ve Balkanlar Ku
rulunca belirlenecek usul ve esaslara göre ödenmek 
üzere TC Merkez Bankasında açılacak bir hesapta 
toplanır. 

İşverenler, 1 fici fıkrada öngörülen meblağı en 
geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar TC 
Merkez Bankasındaki hesaba yatırmak mecburiye
tindedir. Adı geçen aylık ücret farkları TC Merkez 
Bankasındaki hesaba yatırmayan işverenler hakkın
da yatırılması gereken miktarın iki katma kadar pa
ra cezası hüfcmolunur. Vadesinde ödenmeyen paralar 
hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü bu öneri hakkın
da ne der efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, toplusözleşme düzeninin 1975'ten sonra özellik
le çok bozulmuş olması nedeniyle, Hükümetimiz bu 
düzenin oldukça kısa bir zamanda tekrar rayına 
oturması için bazı teklifler düşünmüş, bu da onlar
dan biridir. 

(Bundan evvel tasanda getirdikleri hüküm kesin
likle katılamayacağımız bir hükümdür; ama zanne
diyorum ki, bu düzene girebilmek için bazı aşamalar
dan geçmemiz lazım, birisi de 'budur. 

Teklife katılıyoruz; ama izniniz olursa ifade tar
zına ve Türkçesine katılamıyoruz. «... öngördüğü 
zamlarla birlikte» deyince sanki bir yerde o fark 
zam da kesilecekrniş giîbi; evvela dağıtılıyor, sonra 
toplanıyor. İzniniz olursa biz de bir metin yazdık, 
Bu metinde, Hükümetin bundan evvel arz ettiğim 13 
ncü geçici maddedeki metnine de paralel hükümler 
koyduk, lütfederseniz arz edeyim., 
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BAŞKAN — Okusunlar efendim, veriniz. 
'Komisyon teklifini okutuyorum. 
«Geçici Madde 14. — 12 Eylül 1980 tarihinden 

önoe yürürlüğe girmiş olup da halen uygulanmakta 
bulunan toplu iş sözleşmelerine tabi olanların (toplu 
sözleşmelere paralel olarak zam alan kapsam dışı 
personel dahil) net ücretlerinde Gelir Vergisi Kanu
nunda yapılan değişiklikler dolayısıyla meydana ge
lecek artışlar toplu iş sözleşmeleri sona erinceye ka
dar TC Merkez Bankasında açılacak bir hesapta top-
laıur, 

TC Merkez Bankasında toplanan bu meblağ, Ba
kanlar Kurulunca tespit edilecek usul ve esaslara gö
re en geç 1982 mali yılı sonuna kadar hak sahipleri
ne ödenir, 

İşverenler 1 nci fıkrada belirtilen farkları en geç 
ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar TC Mer
kez 'Bankasındaki hesaba yatırmak mecburiyetinde
dirler. Ücret farklarını TC Merkez Bankasındaki he
saba zamanında yatırmayan işverenler hakkında ya
tırılması gereken miktarın iki katına kadar para ce
zasına hükmolunur. Vadesinde ödenmeyen paralar 
hakkında 6Î83 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.» 

IBAŞKAN — Bunun bir nüshasını Sayın Bakana 
ı verir misiniz efendim, tetkik ettikten sonra kendileri

ne söz vereyim.! 
MALİYE 'BAKANI KAYA ERDEM — Tamam 

efendim, yalnız matlabuıı, yani başlığını bizim bu... 
IBAŞKAN — Başlık aynı başlık olsun diyorsu

nuz? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Aynı ol

sun. 
•BAŞKAN — Boşlukta bir mahzur yok zannediyo

rum. Yalnız, yazılı şekil bunda çok daha iyi. Evvela 
Merkez Bankasına yatırılacağını ele almış, ondan son
ra yatırılan bu paranın ne zaman ödeneceğini dile ge
tiriyor ki, daha açık ve seçik ve sonra da bu Gelir 
Vergisindeki vergi indiriminden dolayı olan farkı be
lirtmiş orada. Sizin verdiğiniz metinde bu biraz ka
rışıktı; aradaki fark bir türlü anlaşılamıyordu, bu da-
<ha sarih zannediyorum. 

'MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
Sayın Başkanım, yalnız, biz mesela ikinci ayda 

öngörülecek toplu sözleşme zammından sonra orta
ya çıkacak brüt ücretin de, eski kanuna göre tahak
kuk edilenle yenisi arasındaki farkın da, yatırılması 
gibi bir yola gidiyorduk; ama ona lüzum yok, bu şe
kil daha iyi. 
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IBAŞKAN — Komisyon Sözcüsü arkadaşımızın 
verdiği bu metin üzerinde, yani geçici 14 ncü mad
denin tekrar metne ithali için Komisyon Sözcümüzün 
verdiği önerge üzerinde söz almak isteyen var mı efen
dim?.. Yok. 

O halde bu geçici 14 ncü maddenin, Komisyonu
muzun hazırladığı şeklîyle tekrar tasarıya ithalini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Geçici 14 ncü madde olarak ilave edilecektir. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Matlap?.. 
'BAŞKAN — Başlık aynı şekilde olacak. Matlap 

Hükümetimizin teklif ettiği şekilde olacak; ama mad
de metni Komisyonumuzun hazırladığı şekilde ola
cak. 

IBu hale göre geçici 14 ncü madde 15 oldu. 
13 ncü maddeyi oylamamıştik. 
'Şimdi 13 ncü madde üzerinde ne diyorsunuz öf en

dim? Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

ı(lBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, biz düzeltmeyi yaparken kamu personelinin, 
maaşlı personelin bu farkları 1981 yılı içinde öden
sin; ama kamu personeli dışındakilerin işverenleri kim
se, ödeme gücü varsa ödesin diye bir ayrım yapmış
tık. Şimdi kamu personeli işçilerle, kamu dışı, özel 
sektördeki işçiler arasında bir değişiklik yapmadığı
mıza göre, izniniz olursa burada tekrar Hükümetin 
vaktiyle getirdiği metne döneceğiz, çünkü orada bu 
ayrtm yapılmamıştı. Ancak, o metin üzerinde de, bun
dan evvelki çeşitli kararlara ters düştüğü için bazı dü
zeltmeler yapılması' gerekli. 

Eğer yüksek izniniz olursa, ben düzeltme şeklini 
okuyayım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
pütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Hizmet Er
babının Maaşlarındaki Net Artışın ödenmesi : 

Geçici Madde 13. — Hizmet erbabının 1981 tak
vim yılının Ocak ve Şubat ayları net maaşlarında Ge
lir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler dolayısıyla 
meydana gelen artışlar, 1981 mali yılı içinde Bakan
lar Kurulunun tespit edeceği tarihlerde tayin edilecek 
usul ve esaslara göre ödenir. 

Toplu iş sözleşmesi düzenine tabi personel hakkın
da geçici 14 ncü madde hükümleri uygulanır.» 

'BAŞKAN — Bu okuduğunuz metin hazır mı efen
dim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hemen yaza
lım efendim. 
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IBAŞKAN — Lütfen efendim; onu yazılı bir metin 
halinde veriniz de okutayım. 

Geçici 13 ncü maddeyi bir daha okutuyorum efen
dim •>: 

Hizmet Erbabının Maaşlarındaki Net Artışın Öden
mesi : 

Geçici Madde 13. — Hizmet erbabının 1981 tak
vim yılının ocak ve şubat ayları net maaşlarında, Ge
lir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler dolayı
sıyla meydana gelecek artışlar, 1981 mali yılı içinde 
(Bakanlar Kurulunun tespit edeceği tarihlerde tayin 
edilecek usul ve esaslara göre ödenir. 

Toplu iş sözleşmesi düzenine tabi personel hakkın
da geçici 14 ncü madde hükümleri uygulanır. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, Komisyon, bu ge
çici 13 ncü madde için evvelce teklif ettiği maddeyi 
geri alıyor ve yeni şekliyle bunu teklif ediyor; şimdi 
okunduğu şekliyle teklif ediyor. 

iBunun hakkında Hükümetimizin bir diyeceği var 
mı efendim?.. 

'MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim yerindedir, katılıyoruz. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, «maaşlarında» kelimesi
ni «ücretlerinde» diye değiştirirsek daha uygun olur 
sanıyorum. 

IBAŞKAN — Evet, «ücretlerinde» olması lazım, 
doğrudur, maaş kelimesi kullanılmıyor zaten. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
^Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Maaş» keli
mesi Bakanlığın teklifinden kalmıştır. 

IBAŞKAN — Komisyonumuzun yeni teklif ettiği 
geçici 13 ncü madde üzerinde söz almak isteyen üye 
var mı efendim?.. Yok. 

O halde bu geçici ,13 ncü maddeyi Komisyon Söz
cüsünün teklif ettiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıda geçici 14 olup, şimdi geçici 15 alarak dü
zeltilen maddeyi okutuyorum : 

Vergi Karnesi : 
GEÇİCİ MADDE 15. — Gelir Vergisi Kanunu

nun bu Kanunla değiştirilen 35 nci maddesinin (B) 
bendinde sözü geçen yönetmelik Maliye Bakanlığı ta
rafından hazırlanarak en geç 1 . 1 . 1982 tarihine kadar 
yürürlüğe konulur. 

IBAŞKAN — Geçici 15 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim 
maddede yer alan 1.1.1982 tarihli, konusunda, ver

gi karnesi bakımından, yetiştirilmesi bakımından, tek
nik arkadaşlarım çok müşkülatla karşılaşabileceklerini 
söylerler; 1983 olduğu takdirde daha rahat olur de
nir; fakat takdir tabii Yüce Konseyin. 

BAŞKAN — Çok geç olur, bir yönetmeliğin ha
zırlanması için 2 sene çok fazladır. Bence 1 senede 
hazırlanması lazım, hatta birçok kanunlarda biliyor
sunuz en geç 6 ay süre veririz, biraz zor olduğu için 
burada 1 sene veriyoruz. Ayrı bir ekip, bir kurul teş
kil edilerek hazırlanır zannediyorum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gayet 
tabii. 

IBAŞKAN — Efendim bu geçici 15 nci madde üze
rinde söz almak isteyen başka üye olmadığına göre 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 16 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel İndirim : 
GEÇİCİ MADDE 16. — Gelir Vergisi Kanunu

nun bu Kanunla değiştirilen 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. 

BAŞKAN — Geçici 16 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 

Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, Gelir Vergisi Kanununda mükellefler; birisi üc
retle çalışanlar ve bir diğeri de serbest meslek kazancı 
olanlar, tüccarlardır. Bütün vergi sistemimiz içinde ar
kadaşlarım bunu daha etraflıca izah etmek isterler. 

Ücretliler, bedenen ve fikren çalışan kimseler ile 
sermayesi ile para kazanan veya serbest meslek faa
liyetiyle para kazananlar daima farklı indirimlerden 
istifade etmişlerdir. Bu, vergi sistemlerinde Gelir Ver
gisi Kanunlarında uygulanan genel kaidelerden bir ta
nesidir ve ücretliler daima indirim yönünden himaye 
görmüştür. Gayrimenkul sermaye iradı sahibi olabi
lir diye istifade edeceği indirim veya bir tüccarın ka
zancından yapacağı indirimle ücretlinin indirimi fark
lı olmuştur ve daima bu farklılık ücretliler lehine ol
muştur. 

Şimdi biz de Gelir Vergisi Kanununda ücretliler 
konusunda getirdiğimiz bu indirimde, özellikle özel 
indirimde büyük bir artış yaptık ve bunu asgari geçim 
indirimi ile de devamlı artacak bir şekle getirdik. Bu 
farkın bir ölçüde diğerlerine teşmil edilmesi, bu espri 
yönünden uygun bulunuyor ve zaten ücretlilerle di
ğerleri arasındaki bu beraberliğin hiçbir zaman geti-
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rilmemesi gerekeceğini de arkadaşlar belirtir ve esas
ta da, diğer uygulamalarda da böyledir diğer ülkelerde. 

ÖBu bakımdan müsaade ederseniz, arkadaşlarım bu 
konuda dalha fazla izahat vermek istiyorlar. Bu yö
nüyle diğer Gelir Vergisi mükelleflerine bunun tat
bik edilmemesi ki, çünkü onlar her türlü masraflarını 
ve gelirini indirme imkânlarına da sahiptirler. Ücret
lilerin yalnız istifade ettikleri kazançlarından bu in
dirimdir, bundan faydalanıyorlar. Eğer böyle bir be
raberlik yapıldığı takdirde ücretliler aleyhine durum 
bozulmuş olacaktır. 

IBU bakımdan bunun değiştirilmesini arzu ederiz. 
BAŞKAN — Hükümet teklifinde yoktu bu. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 

yoktu ©fendim. 
(BAŞKAN — Bu, Komisyonumuzun teklifidir. 
Komisyon Sözcüsünün bu konudaki düşüncesini 

dinleyelim; ama önce şu 31 nci maddeyi bir okur mu
sunuz efendim, Kanunun 31 nci maddesindeki özel 
indirimleri. 

«YEDİNCİ BÖLÜM 
İndirimler 

İndirim Hadleri : 
Madde 31. — Tam mükellefiyete tabi gerçek kişi

ler aşağıda yazılı indirimlerden yararlanırlar. 

1. Genel İndirim : Mükelleflerin günde (20), ay
da (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. 

2. özel indirim : Gerçek ücretlerin vergilendiril
mesinde günde (150), ayda (4 500), yılda (54 000) lira 
ayrıca indirilir, (Karı - kocanın ücretli olarak çalışma
sı halinde genel indirimden istifade etmeyen eşin ger
çek ücretinden yapılacak özel indirim günde (75), ay
da (2 250), yılda (27 000) liradır.) 

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

IBAŞKAN — Teşekkür ©derim. 
Şimdi efendim, bir genel imdirimı, blir özel Anidıi-

nim vardı. Vatandaşları ikiye böljüp de, «gemdi indi
rimden herkes lisitifiade «der, özel lindirimıden de şun
lar, şunlar, şunlar istifade eder» demeyi (SaklaıtLarda 
olduğu gibi) eşitlik prensibine aykırı bullmuştıuk. 

Ancak, şunu da kalbul etmiştik ıküı, Hükümet, bü-
ıtiin Gdiir Vergisine itabi mıükelılieflıer üzerinde şimdi
den böyle bir indirim yapması halimde, 1981 ve 1982 
'yılarımda belki bazı zorluklada karşılaşabilir. (Bfi-
<n'aenalieyh, ücretülierde bu uygulansın; 198ıl'denı itiba
ren, ama gaıyetmıiz bütün vatandaşlara aynı imıdıirtimd 
uygulamaktır. O hailde 198 3'e kadar zamamımıiz da 
var, 198 3'e kadar uyıgulamıdığımda hakikaten diğerleri
me de teşmil edebilıecek isek ıbiz bumu, o zamam onla
ra da bu indirimli uygulamak bir adalet prensibi olıur. 
O yönü ile öyle kabul etmiştik, şimdi uıygulammııyor 
onlara buyurduğumuz şey, 1983'ten sonra uyıguliaına-
cak. , 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz 
edeyiim efendim. 

IBAŞKAN — Evet, buyurun., 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Sakat 
olan blir kimse çalışacaksıa bundan istifade etsin. Me-
ısıela sakat bir kimse; ayağı yok, parası var, hisse se-. 
medi aldır, herhangi bir şirkete ortak, oradan para alı
yor. Böyle parasını işletmek içjin ve neticesini alimak 
içdın sermaye koymuş olanlar, aynı 'sekilide, 70 bin li
rası muaf olarak vergi verecek. Sakatlık indirimi, 
eğer (bilfiil çalışıyor, blir gelir kazammak, geçıimiıni sağ-
llamak işitiyor ise, o takdirde uygultadığıımız bir şey
dir, yani fiilen çalıştığı takdirde uıyguladığımız bir 
şeydir. Yoksa sermayesini koymuş; bir dükkânı var, 
dükkânımın başımda nezaret ediyor, hatta çalıştırıyor, 
'sermayedar; sakatlığımdam dolayı sakatlık indirimlim^ 
den veya özel imdüramldem istifade ediyorsa, biz bura-' 
da bir dengeyi kurmaya kalktığımız zaman, özel vei 
ısakatlık indirimlinde, Gelir Vergisi prensiibi yömümdemı 
ıblir adaletsizlik yapmış oluyoruz. 

[Her yerde ücretle çalışanlar, diğerlerime nazaıraını 
birtakımı özel Anldlirime tabi tutulurlar. Bir ölçüde sos
yal adaletin sağlanması yönümlden 'bu böyle. Dalima 
ücretllilere imdirim yönünden avantaj sağlanır. Eğer, 
biz burada beraberliği sağladığınuz zamıam, myrtaıleinH 

3. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgari 
% 70'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci de
rece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet 
erbabı ise ikinci derece sakat sayılır ve aşağıda belir
tilen 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 hizmet 
erbabının ücretinden indirilir. 
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kütümden gelür alan, hissedar ollup bir yerde pana kav 
zanıan veya ticarethane çalıştıran, işleteni İbik fcimısıeıye 
bu özel indirim 'imkânını verlinsek, filen, bedenen ça
lışan bir kimseyle aynı ayarda tuıtmuş olıuıyonıuz. 

'BAŞKAN — Ama bu indirim yataiz sakatlar içlin 
değil Özel indirimli okuyorum : 

«Gerçek ücnaflıeriın vergilendirilmesinde güınıde 
1.5.0|» ayda 4 50D(, yılda 54 bin illim ayrıca indirilir. 

ıKıan kocanın ücretli olarak çalışmasıı hallinde, ge
nel indirimden istifade -etmeyen ©şıkı gerçek ücretlin
den yapılacak özel indirim gudde 75, ayda 2 250|, yıln 
ida 27 bin liradır» O sakatlık lind'iırıimli aynıdır. 

Özel indirim için biz ücretliye bunu ıfcanıyoınuz, 
•ötekine ıtıanımuyoruz. öteki de insan değül mu? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efenin 
idim, ücretliye şu yönden tanıyoruz : Ücreitlıi, filillen 
çalışan ve kazancını çalışmak suretiyle ellide öden... 

BAŞKAN — Öteki de çalışıyor. 

İMALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — O da 
çalışıyor; ama, -sermayesiyle ki, kazandığı bir -şeyin 
rtasaırrufundan -ellide ©dilen Ibiır kazançltır. Yanıi daıimi 
ısurdtite bir ticaret erbabımdan, bir sermaye gelirli su
retiyle elde ettiği gelirlere nazaran ücretlilerin vergi-
üiendiriillmıesiinde bir farklııiık yapmak lâzım. Esasında 
beraberlik olması adaletsizlik oluyor, muhakkak fiark-
üııliık yapmak zorundayız, ücretlilere nazaran .Aksi 
.takdirde, diğerlerinle nazaran adaletsizliği sağlatmış 
-okuyoruz. Biz burada beraberliği uygpliamıaya kalk
tığımız takdirde, ücretlilere bir haksızlık yapılimış olu-1 

yor vergi yönünden. Onların vergilileri daima, -diğe-
aıinden farklı bir şekilde uygulamıyor; hatta bazı yer
lerde tarif eler dahi ücrerllilere değişlik uygulanıyor; 
'ayırma prensibi. 

,BAŞKAN — Buyurun efendim, Komisyon1 Söz
cüsü, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe -Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada ücretlilere tanınan özel indirim, haddi
zatında 7 tane gelir grubunun direkt 6'sına kendisi 
ile ilgili maddelerinde tanınmıştır. Burada ücretlile
re tanınanların, onlardan fazla veya çokluğu müna
kaşa edilebilir; fakat bu özel indirimin mukabili on
larda da vardır. 

Örneğin, Ankara'da bulunan bir avukat özel ara
bası ile işine gidip geldiği için bir yılda 20 bin lira 
düşecektir, başka düşecekleri de vardır. Ama, bir su
bay veya astsubay, kendi özel arabası ile işe gidip 
geldiği takdirde, bunun bir şey düşme hakkın yok
tur. Bu onlara paralel bir hüküm olarak ücretlilere 
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konmuştur. 5421 sayılı Kanundan beri de bu indi
rimler ücretlilere tanınmıştır, bugüne kadar göze çarp-
mamasının nedeni ise, ayda 150 lira gibi çok küçük 
rakam oluşu idi. Bu defa bu rakamın ayda 5 4C0, 
yılda 54 bin liraya çıkmış olması, büyük rakam ol
duğu için dikkati çekti. Acaba bunu dağıtmakla - as
lında Komisyonumuz onun da tereddüdü içindedir -
herkese dağıtmakla mı adaletsizlik yapıyoruz, yoksa 
yalnız ücretlilere vermekle mi adaletsizlik yapıyoruz 
konusunda bir tereddüt içindeyiz; fakat arz ettiğim 
gibi özel indirim, her gelir grubunda ayrı ayrı sayıl
mıştır, Ama onlara, mesela, bunların yılda özel in
dirim; tutarları 54 bin liradan az olduğu takdirde 
54 bine çıkartılabilir diye bir madde konulabilir. 

Burada asıl, âdil olmak noktasından büyük endi
şelerimiz var; bir de, vergi gelirleri bakımından bü
yük endişemiz var. Rakamlar benden ziyade yüksek 
malûmları; bugün 1 536 830 beyannamen' mükellef
ten, (ki beyannameli dediğimiz muafların dışında, 
götürülerin dışında, yani nispeten üst gelir kademesi 
diye saydığımız kimseler) 240 bin mükellef, hiç ver
gi vermiyor bugün. Yani bu 54 binden istifade et
medikleri halde hiç vergi vermiyorlar. 554 bin kişi 
yılda 60Q liradan az vergi veriyor. En düşük dedi
ğimiz memurun verdiği vergi yılda 44 bin lira. Bu, 
beyannameli mükelleflerin sayısının % 95'İne teka
bül ediyor. Yani bütün beyannamelilerin ancak % 
5'i bir odacının verdiği vergiden daha fazla vergi ve
riyorlar. Bunun içinde 10 milyon vergi veren de var, 
1 milyon veren de var, 600 (lira veren de var, hiç 
vermeyen de var. Tabii bu 54 bin liralık bir indirim 
haddinden istifade etmedikleri takdirdeki durumdur. 

ıBundan da istifade ederlerse ve bugünkü vergi 
düzenimiz böyle giderse, yani bir ayarlama, bir, ha
kikaten beyannamelerin tetkikine ağırlık verememe 
durumunda, tabii bütün bu kanunlarımızın, yapılan 
bu değişikliklerin Maliye Bakanlığımızı büyük bir 
gayrete getireceğini, yılda % 2 değil, <% 98 beyan
nameye bakacağını, ki şimdi baktıkları i% 2, bu defa 
bakamadıklarının % 2 olacağını hep ümit etmek is
tiyoruz ama, bu ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz. 
Bütün bunlar gerçekleşemediği takdirde ve 1983'de 
de tabii buraya konulan bir madde - buyurduğunuz 
gibi öteden beri - şu anda ücret dışındakilere tanın
mış bir hak değildir, 1983'e kadar bir deneme dev
remiz vardır, imkânımız varsa olacaktır, imkânımız 
yoksa geriye ertelenmesi durumu da vardır, büsbü
tün kaldırılması imkânı da vardır. Ama kanunda bu 
haliyle yer alması acaba gelecek için onlara (bir ge-
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cici madde de olsa) bir müktesep hak tanır mı diiye 
endişemiz var. Bunu arz etmek istedik. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
Sayın Maliye Bakanı ve Komisyon Sözcüsünün iza
hatından duyulan endişeye, vergi prensibinin huku
kiliği bakımından iştirak edemiyorum. Benim anladı
ğım ölçüde, genel indirimi, yaşaması için gerekli as
gari paranın vergilendirlmemesi esasıdır, özel indi-
rilm ise, bahsedildiği şekilde, belki özel hizmetlerde 
bulunan devlet hizmetlilerinin ayrı koşullarla indiri
mi alabilir. Dünya vergi literatürünü inceleyen bir 
adam olarak konuşma imkânım yok; ama vuzuhla 
söylüyorlar, diyorlar ki, daima memurlara daha uy
gun bir vergi tarifesi uygulanır. Bu fikre iştirak et
memek mümkün değil. Ama, şu fikri de reddetme
ye imkân yok; vatandaş, aksini ispat edinceye kadar 
mutlaka doğru beyanda bulunan ve haklardan eşit 
olarak yararlanması gereken kişidir. 

Eğer biz, gerek yasalarımızdafci bokluklar, gerek 
teşkila'tıınızdakıi yetersizlikler nedeniyle vergi topla-
yamıyorsak, (bu dilimdeki beyannameli vergi mükel-
îafleririden) bunu mutlaka vatandaşın kusuru olarak 
görmemiz mümkün değildir. 

O nedenle, biraz evvel değinildiği gibi, özel indi
rimden yararlananların otomobil kullanmaları, yazı
hanelerinin masrafları, telefon masrafları, vesair 
masrafları zaten bildirimde düşülmüştür, deniyor idi; 
bu uygun görülmüyorsa bunları sileriz, bunları düş
mesinler. Ama, vatandaşa; sen özel indirimden fayda
lanırken, devlet memuru olmadığın için bu kadarın
dan faydalanacaksın, (ki o bugünkü rakamlara göre 
endek'sfemieyle dahi asgari geçim indirimi ile gayrı 
kabili mukayese bir rakamdır, çok aşağıda bir ra
kamdır), düğerleri de bunun dalha fazlasından, 54 bin
den faydalanırlar, demek, daha kanunla^ırırken ba
riz bir haksizlik oluyor. 

Kaldı ki, Komisyon Sözcüsünün de değindiği gibi 
biz bir geçici madde ile uygulamayı 1983'e bıraktık. 
1983'e kadar Maliye Bakanlığı pratik neticelerin n'e 
olduğunu görecek, uygulatmadaki kolaylıkları ve al
dığı neticeleri de dile getirerek Meclise yeniden bir 
kanun teklifi ile müracaat edebilecektir. 

O bakımdan, bu geçici maddenin bu anlayış içe
risinde, vatandaşlara eşit Vergi uygulama prensibin
den ayrılmama anlayışı içerisinde uygulanmasını 
tensiplerine arz ederim. 

'BAŞKAN — Şimdi efendim, şurada düğümleni
yor : Hükümetin endişe duyduğu hıuısuS, eğer bunu 
'bütün mükelleflere uygularsak, gdlir düzeyinde bir 
düşüş olacaktır. O muhakkak. Talbii bu indirimden 
bütün götürü vergi sahipleri ve serbest meslek çalı
şanları da istifade edecek. 1983 yılı belki az gelebi
lir; ben, Komisyon Sözcüsü ve Genel Sekreterimizin 
söylediklerine iştirak ediyorum, çünkü dalha başlan
gıçta da söyledim, vatandaşları böyle 2 - 3 grulba bö
lerek, bjr kıismına, «Efendim, bunlar doğru vergi ve-
diyor, siz nasıl olsa vermiyorsunuz, siz nasıl olsa ka
çırıyorsunuz» gözüyle bakıp, «O halde, madem kaçı-' 
rıyoıisun, ben sana bu indirimleri tanımıyorum» de-
m'ok, daha başlangıçta o kütleye kötü nazarla bak
mak demektir. Gayemiz, bu gibi kötü yola düşenleri 
yakalamaktır. Memurlardan kaçıran yok müdür; var
dır. Belki maaşından kaçıramıyordur ama, yan ge
lirlerinden kaçırıyordur. Eğer bir memur veya işçi,' 
ücretli bir kişi, tarlasından veya evinden, dükkânın
dan bir geliri varsa, belki bunu göstermeydbil'iyor-
dur. işte o da kaçırıyor vergiyi. Binaenaleyh, vergi1 

kaçıracak dJduktan sonra herkes kaçırır, eğer k'ötü 
niyetli ise. 

1983 az gelebilir, hemen netice alamayabi'liriz 
'belki. Bu 1983 Ti 1984 yapsak, 3 sene versek bu sü
reyi, Hükümetimiz ne der? 1982 yılı içerisinde neti
ceye bakar, «Bütçeyi ben ancak bu şekilde toparlaya-
'biliyorum, henüz dalha küramadrm, binaenaleyh 
198i4rde de ben bunu yapamam» deyip bir tekii'fle 
gelir o zaman. Ya kaldırılır bu, veya 1985, 1986"ya 
itilir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Ben gö-
rüşlerilmi arz etmeden evvel arkadaşım bir açıklama
da bulunacaktır. 

ıBAŞKAN — Buyurun efendim. 

<M. FERİDUN ÖKTEN (MaTiye Bakanlığı Tem
silcisi) — Sa'ym Başkanım, izniniz olursa bir konu
yu açıklıkla orftaya koymakta sanıyorum büyük fay
da var. 

Adında, bu hükmün ücreDliler dışındaki bütün 
mükelleflere de yayılmasında fişkal amaç gütmüyo
ruz Maliye Bakanlığı olarak. Aslında, bizatihi ya
yılması halinde büyük bir adaletsizlik getireceği en
dişesi içindeyiz. Fiskal amaçla birçoğu ön planda, 
kamu gelirleri açısından. Ama bu 1983 yılını aldığı
mız zaman, belki devlet gelirlerinin toplanmasında 
ve kabul buyurulan tasarılar çerçevesinde de büyük 
imkânlar elde edeceğiz, onu çözeceğiz; ama Gelir 
Vergisinin konusuna giren 7 gelir unsuru içinde yal-
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nız ücret geliri bürüt tutar üzerinden Vergilendirilir. 
Yani, hiçbir indirim yapılmadan vergiye talbi tutu
lan bir fek gelir unsuru vardır, o da ücret geliridir 
ve kanun koyucu Gelir Vergisinin tedvin edildiği yı
lın başından İtibaren bu ayrımı yapmıştır, özel indi
rimi ayırma nazariyesinin bir ilkesi olarak vergi sis
teminin içerisine koymuştur. Bu sistemin, aslında 
buyurulduğu gibi, 1983 yılı içerisinde uygulanmasında 
şu anda hiçbir mahzuru olmaz. Ama, yine ka'bul bu-
yurulur, vergi kanunlarına eklenecek geçici madde
ler, .hele mükelleflere yeni imkânlar getiren geçici 
maddeler, Türk vergi sisteminde uzun süre kal
mıştır, 

Sayın Başkanım; bir maddeyi örnek olması için 
arz ediyorum: 1963 yılında vergi sistemimize, 484 
sayılı Kanunla girmiş geçici 2 raci madde, bir yıl için 
girmiştir, 1979 yılı sonuna kadar uzamıştır bu mad
de. O nedenle arzumuz, yani f işkal amaç değil, mad
denin bulunması halinde adaletsizlik geleceği düşün
cesindeyiz. 

Bunu arz etmek istedim. 
'BAŞKAN — Bu konuda Sayın Konsey Üyelerin

den söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Ben, «1984» yılına kadar» diye teklif ediyorum 
efendim. Bir tarih verelim, 1985 diyelim, ama bir 
şey verelim. Çünkü o da evlidir, onun da çocuğu 
vardır. Sakatlık, ayrı zaten, sakatsa olacaktır. 

Sonra bir de şunu düşünelim; sermaye koymuş 
fcüşİ birçok riisfclerede kaltlıanıyor bugün vardır, yarın, 
öibür gün bültün sermayesi elinden gidebilir. Bir yan
gın geçirir, bir zelzele olur, bir büyük enflasyon olur; 
az mı böyle tfcarethandllerini kapatan, iflas eden in
sanlar? Ama memurun ve ücretlinin bir garantisi var, 
onum o garantisi yok, hiçbir zaman yok. Yani illa, 
o çok kazanıyor, bazı şeyleri 'kaçınıyor diye düşün
mek, bilmiyorum vergi adaleti bakımından bana bi
raz garip geliyor. Keşlke, diğer dünıya ülkeleri de 
yapıyorsa onlair da Ikalidırsa. «Sosyal adalet, sosyal 
adaltet» diyoruz, işte sosyal adalet bu Kendimizi sa-
vunalmalyız. , 

MALÎYE BAKANI KAYA ERiDBM — Sayın 
Başkanım, bu hükümler, özellikle sakatlar için olanın 
yalnız ücretlilere bırakması ve teşmil edilmemesi, 
1950 yılından itibaren uygulanan bir hükümdür; bi
zim yeni getirdiğimiz bir hüküm değildir. 

'BAŞKAN — Sakatlar kısmını bir daha okuya
lım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERİDBM — Efen
dim, mesela sakat olan bir kimse, ayağı olmayan bir 
kimse, herhangi bir şirketin ,% 50 ortağı olup da, ora
dan alacağı gelire beyanname verdiği zaman bu özel 
indirimden istifade etmeyecektir; doğrudan doğru
ya ortak olan. Sakatlık indirimi, fiilen: iş yaptığı tak
dirde ücreti az olacağı için, normal bir kimseye na
zaran daha az ücret alacağı için getirilmiş olan bir in
dirimdir. Çünkü sağlam bir kimseyle sakat bir kim
se aynı iş yerine müracaat ettikleri zaman, birisi sa
kat olduğu için randımanı az olacağından, işveren ona 
«Ben sana 5 bin lira veriyorumı» deyip, diğer sağla
mına 8-10 bin lira yerdiği halde, ona her jşj yaptıra
mayacağı için, daha az bir iş verecek, daha basit bir 
iş verecek, ücreti de az: olacak, 

,'îşte bu gibi kimselerde sosyal adaleti sağlamak 
için, devletler onun daha az bir vergi ödemesini sağ
lamak suretiyle, sosyal yönden, işverenlerin kendisi
ne verecekleri az ücreti bu yönden telafi ediyor. Ama, 
çalışmayan, fakat parasını işleten bir kimse için, onun 
alacağı kazanç, artık sağlam bir kimse ile sakat bir 
kimsenin bir yere yatırdığı paranın diğerinden farkı 
yoktur ve düşük vergi vermede onların sakat olup 
olmaması, sağlam Veya sakatlığın bîr değişiklik ya
ratmayacaktır. 

BAŞKAN — Peki, o sakatlığı kaldıralım' oradan. 
!Bir özel indirim var, bir de sakatlık indirimi var, On
lar ayrı ayrı. O zaman sakatlık indirimini bundan 
muaf tutalım, ayrı tutalım. Çalışanlara yapacağız, 
çalışmayanlar için yapmayalım.ı 

MALİYE BAKANI KAYA ERİDBM — Efendim, 
'burada şunu anlatmak istiyorum1: Çalışan kimse için 
özel indirim ve sakatlık indirimi, tamam; ama onun 
dışındaki Gelir Vergisi mükellefleri, gayrimenkul ser
maye iradından elde edilen kazançlar var, kiralar
dan alınanlar var; zaten ondan bir indirim yapılıyor, 
% 25 vergi alınıyor.. 

BAŞKAN — Şimdi anlıyorum., Mesela, sakat bir 
kimse emekli olmuş, aldığı emekli ikramiyesini bir 
şirkete vermiş, bir ikinci defa bu indirimden fayda
lanmasın diyorsunuz, 

MİAIlYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
IBAŞKAN — Zaten o, bültlün çalıştığı sürece bu 

sakatlık indiriminden istifade etmiş.. 
MALİYE BAKANI KAYA ERIDEM — Ama 

çalışırsa indirimden yine istifade etsin. 
(BAŞKAN — Tekrar kendisi çalışırsa.. Ben de 

onu diyorum. O şekilde düzeltelim maddeyi. 
Evet, buyurun. 
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AOM1ET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, bir konuya daha değinmek isterim 
efendim. 

'Özel indirimden eğer bütlün mükellefleri istifade 
ettirecek olursak, bu mükelleflerin içerisine götiürü 
mükellefler de girebilir. Görürü mükellefler za'ten kü
çük vergilendirilen bir gruptur. Biz bu indirimleri 
onlara da uyguladığımız zaman, glötiürü serbest mes
lek erlbabı veyahut gatiürü ticaret erbabından hiç ver
gi alanlayız, alamayacak duruma düşeriz. 

BAŞKAN — Neden? yılda 54 000 lira dediniz, 
halbuki 50 000 lira koyduk götürü vergide; sıfıra mı 
düşecek diyorsunuz? 

AHMET DOöfU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
Evet, sıfıra düşecektir, bunlardan hiç vergi alama
yacağız., 

iBAlŞlKlAıN — 5 nci dereceye giren 50 000 lira idi. 

/. — 31 u 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; 76}ya 1 ve 2 nci ek) (Devam). 

İBAIŞKIAN — Geçici 116 nci madde üzerinde görüş
me yapıyorduk. Bu geçici H6 nci madde üzerinde komis
yonun bir diyeceği var mı efendim? 

Buyurun., 
EMEKDÎ AMİRAL HÜSNÜ K J Ü Ç Ü K A H M E T 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikle
rin ana hedeflerinden biri de vergi adaletinin sağ-

AHMET DOĞU (Maliye Bakanlığı Temsilcisi) — 
'Küçtülüverecek, birden indireceğiz efendim, Otiomaltik-
ırtan bir vergi bağışı yapacağız bunlara efendim, açık
çası vergi bağıışı oluyor bunlar. 

ıSonra ıbir kbnu daha var Sayın Başkanım, mü
saade ederseniz onu da arz etmek isterim. 

Efendim, bizim Gelir Vergisi sistemine modern 
vasfını kazandıran, bu sosyal muhtevalı indirimler
dir. Bu sosyal muhtevalı indirimler mutlak surette üc
retlilere daha çok uygulandığı sürece bizim vergi ka
nunlarımız modernlik vasfı kazanır. Eğer biz bun
ları bütün mükelleflere uygularsak, ayırım prensibi 
yönünden, modern vergicilik yönünden sistemi zede
leriz. 

Maızuratım bu kadar, takdir sizlerindir efendim, 
İBAjŞKlAIN — Birleşime 15 dakika ara veriyorum; 

15 dakika sonra toplanmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanımla Saaıti : 1530 

Om » • 

lanmasıdır. Vergi adaleti sağlanırken, özellikle bu
gün verginin büyük yükünü değil, hemen tüm yükü
nü çeken ücretlilerin üzerinden vergi yükünü bir mik
tar kaldırmak hedef alınmııştır. 

Bugün odacıdan en büyük memuruna kadar yıllık 
ortalama vergi oranı ücretliler için 75 bin lirayken, be-
yannameli personel için bu rakam 17 bin lira civa
rındadır. Bunu temün için de 3(1 nci maddede özel in
dirim haddi büyük tutulmuştur. Biraz evvel zatıâli-
nizin değindiği bir haksızlık hakikaten vardır. Her
kesin istifade edeceği genel indirim haddi düşlük tu
tulmuştur. Ancak, bu, biraz evvel arz ettiğim' gibi, 

İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.50 

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

Orgeneral Talisin ŞAHtNK,\YA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi). 
Oramiral Nejat TÜMER (Öz. K. K. ve MiHi Güvenlik Konseyi Üyesi,) 

Orgeneral Sedat CELASUN <J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Efendim 2 nci Oturumu açıyorum. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

— 33 — 



M. G. Konseyi B : 27 

şu anda çok bozuk olan vengi adaletini düzenlemek | 
x içindir. 

iBinaenaleyh, 1 . 1 . 1'983'den itibaren özel indirimi 
ve sakatlık indirimini yaygmlaştırmaifctan ziyade, sa
nıyorum iki genel indirimi hadlerini o günün koşulla
rına göre düzenlemek çok daha adil olacaktır. 

Bu nedenle bir takririmiz var, emrederseniz oku
mak istiyoruz. 

«Genel İndirim': 
Geçici Madde L6. — Gelir Vergisi Kanununun, 

bu kanunla degiştirlen 3(1 nıci maddesinde belirtilen 
genel indirim hadleri, ekonomik kbşullar gÖöSönün-
'de bulundurularak 1 . 1 . 1983 tarihinden itibaren 
geçerli olmak üzere değiştirmeye Bakanlar Kurulu 
yötJkülidir.» 

Sayın Başkanım, tabii .«(Bakanlar Kurulu» tabiri 
'bir mahzur, ama kanun çıkmaz diye endişe ettik. 

BAŞKAN — Bu «Bakanlar Kurulu,> tabiri yeri
ne « 1 . 1 . 1983'den itibaren..» 

EMİEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMİET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «.. Yeniden 
gaziden geçirilir» desek, 

IBAÇKİAIN — Bvet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMIET 

(ıBüüçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Emredersiniz. 
«1 ,. 1 . 191813 tarihinden geçerli olmak üzere ye

niden düzenlenir.» I 
'EtAlŞKIAIN — Bir daha okuyunuz efendim. 
'EMEKLİ AMİ'R'AL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMİET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Baişkanı) — «Genel indi
rimi: 

Geçici Madde 16. — Gelir Vergisi Kanununun 
<bu kanunla değiştirilen 3(1 nci maddesinde belirtilen 
genel indirim hadleri, ekonomik kbşullar glözlönunde 
'bulundurularak 1 . 1 . 1983 tarihinden itibaren geçer
li olmak üzere yeniden düzenlenir.» 

BAŞKAN — Kom'isıyonun hazırladığı bu deği
şiklik önergesine Hülktümetin bir diyeceği var mı 
efendimi?.,, 

MALİYE BAKIANI KAYİA EROEM — Katılı
yoruz efendim. 
BAİŞIKAN — Bu önerge üzerinde söz almak iste

yen var mı efendim?.. Yoktur. I 
O halde, geçici H6 nci madde yerine şim'di Ko

misyonun sunduğu geçici lı6 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum efendimi: Kalbul edenler.. Etmeyenler.. 
Bu şekilde kalbul edilmiştir. 

Simidi efendim, kalbul edilmiş bulunan geçici 1 nci, 
2 nci, 3 neü, 4 ndü, 5 nci, 6 nci, 7 nci, 8 nci, 9 ncu, j 
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10 ncu, lil nci, 12 nci, 1!3 ndü, 14 ncü, 15 nci ve 16 
ncr maddelere bağlı olarak çerçeve 86 nci maddeyi 
'değişiklikleriyle beralber yen'iden okutuyorum1 : 

(Madde 86. — 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 202 sayılı 
Kanunun geçici 1, 2, 3, 4, 5, <6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
deleri, 4'84 sayılı Kanunun geçici 1, 2, 3 ve 4 nıdü mad
deleri, 1137 sayılı Kanunun geçici 1 ve 2 nci madde
leri ytürürlükten kalidınîmuış ve aşağıdaki 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, H2, 1'3, 14, 15 ve U6 nci geçici mad
deler eklenmiişt'ir. 

BAŞjKlAN — Bu çerçeve 86 nci maddeyi bu şek
liyle oylarınıza sunuyorumı: Kabul edenler.. Etme
yenler.. Kalbul edilmiştir., 

Simidi 87 nci maddeyi yürürlük maddesini okutu
yorum!: 

Yürürlük!: 
MADDE 87. — Bu Kanun 1 . 1 . 1981 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
.'BAŞKlAİN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

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

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
88 nci maddeyi okutuyorum: 
Yürütime : 
MADDE 88. — Bu Kanun hJükümılerin'i Maliye 

Bakanı yürütür., 
IBAŞK)AN — 88 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok, 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumı: Kabul eden

ler.. Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tüm'ünıü oylarınıza sunuyorumı: Kalbul 

edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edilm'işltir. 
Hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

2. — 5422 saydı Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/63) (S. Sayı
sı : 78) (1) 

ıBAŞIKIAN — Efendim, gündemlimizin 2 nci sıra
sında 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Deği-. 
siklik Yapılmasına İlişkin Kanun tasarısı ve bu ko
nudaki Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 78 sıra sa
yısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

'Bü'tçe - Plan Komisyonu Sözcüsü ve Bakanlık tem
silcileri yerlerini aldılar. 

(1) 78 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa lehlidir. 
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Simidi, kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyorum, 

ISöz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok., 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su-

nuyorurm: Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

1 nci maddeyi dkutuyorum : 
542İ2 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişik

lik Yapılmasına tlişkin Kanun Tasarısı., 
MADDE 1. — 3 . 6 . 1949 tarihli ve 54ı212 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesi aşağı
daki şekilde •değiştirilmiştir. 

Mevzuu : 
Madde 1. — Aşağıda yazılı kurumların kazançları 

Kurumlar Vergisine tabidir. 
A) (Sermaye şirketleri; 
ıB) jKboperatifler;ı 
C) (İktisadi Kamu Müesseseleri; 
!Y>) Dernek ve vakıflara ait ik'tisadi işletmeler; 
'Bu Kanunun tatbikatında sendikalar dernek; ce

maatler vakuf bJü'kmlündödir. 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren ge

lir unsurlarından terekküp eder. 
IBİASJKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir., 

2 nc'i maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun 3 nıoü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

ıKioıpefatifler : 
Madde 3. — Kooperatifler, İlikte sayılı Koopera

tifler Kanununa göre kurulan istilhlauk, istihsal, kre
di, satış, yapı ve sair kooperatifler ile aynı mahiyet
teki yabancı kooperatiflerdir., 

Okul kooperatifleri gilbi dernek veya adi şirket 
malhiyetiride olanlar bu kanunun uygulanmasında koo
peratif addolunmaz., 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmtiştir., 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
MAIDDE 3. — Aynı Kanunun 4 neü maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
©unların kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetin ka

nunla tevdi edilmiş görevler arasımda bulunması, tü

zelkişiliklerinin olmaması, müstakil mulhasebeleri ve 
kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyer
lerinin bulunmaması mükelelfiyetlerine tesir etmez. 

iBAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok., 

Maddeyi oylarınıza sunuyorumi: Kalbul edenler.. 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Aynı Kanunun 6 nci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzelkişilik

lerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendileri
ne tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

IBAŞIKAIN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

İ5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin 

9, 11, 15, 16 ve 17 numaralı bentleri aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş, 903 sayılı Kanunla eklenen 18 nu
maralı bent kaldırılmıştır. 

9. TC Emekli SarMığı, Sosyal Sigortalar Kuru
mu, Bağ - Kur, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Me
mur Yardımlaşma Kurumu gibi kanunla kurulan 
emekli ve yardım sandıkları ile Sosyal Sigorta Ku
rumları; 

lıl. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bun
ların teşkil ettikleri birlikler veya bunlara bağlı mües
seseler tarafından işletilen : 

a) Su, elektrik, havagazı ve soğuk hava deposu 
işletmeleri; 

ib) ıBelediye sınırları içirideki yolcu taşıma işlet
meleri; 

c) Mezbahalar (kesim, taşıma ve muhafaza iş
lerine münhasır olmak şartıyla); 

45, Balkanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanı
nan vakıflar. 

16. Esas mukavalelerjride sermaye üzerinden ka
zanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve üyelerine 
kazanç üzerinden hisse verilmemesi, ihltiyat akçeleri
nin ortaklara dağıtılmaması ve münhasıran ortaklar 
ile iş görülmesine dair hükümler bulunması şartı ile 
kooperatifler (Esas mukavelelerde yukariki şartlar 
mevcut olmakla beraber fiilen bu kayıt ve şartlara 
uymayan kooperatifler muafiyetten faydalanamaz). 

17. 'Özel kanunlarla veya Devletin, kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukalvelelerle 
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Kurumlar Vergisinden veya her türlü vergi ve resim- f 
den muaf tutulan kurumlar. I 

ıBAŞKAN — Efendim, kbmıisyonun haızırladığı J 
5 nci madde ile Hükümetin tasarısı arasında fark var; I 
Komisiyon bu farkı iızalh eder mi? I 

EMlEKlUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka- I 
nım, maddeye 15 nci fıkrayı ilave ettik. Aslında bu, I 
eski kanunda da 18 noi fıkra olarak mevcuttu; Vakıf
ların muafiyetini kaldırmışlardı, biz tekrar koyduk. 

16 ncı bentte «Kooperatif şirketler» deyimi var- I 
di. Kooperatif şirketler deyimi, 11163 sayılı Kanunda I 
kalktığı için, burada da kalkması lazımdı; bu nedenle I 
düzelttik. 

,BAŞKAN — «Kooperatifler» dediniz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

^Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet., 

Sayın Başkanım, 17 nci maddede 1 eski maddede - I 
«Devletçe ak'tolunan mukavelelerle» talbiri var. Yük- I 
sek malumları, Gelir Vergisi Kanununda buna ben- I 
zer tabirlerin hepsini «Devletin, kanunların verdiği 
yetkiye dayanarak aktettiği» diye düzeltmiştik. Gelir I 
Vergisi /Kanunuyla paralellik sağlamak için de 17 
nci maddede bu değişikliği yaptık. Aramızdaki fark_ I 
ların nedenleri bunlardır- I 

.BAŞKAN — Hükümetin söyleyeceği bir şey var 
mı efendim?! I 

(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim; iştirak ediyoruz. 

'BAŞİKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen Var mı efendim?., j 

IBuyurun efendim, Orgeneral Ersin. I 

/ORGENERAL NURETTİN ERİSİN — Efendim 
1 nci maddede, «(Aşağıda yazılı kurumların kazançla
rı Kurumlar Vergisine tabidir» dendikten sonra, (D) 
bendinde «Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler» 
deniliyor ve devanı ediyor: «)Bu kanunun tatbikatında 
sendikalar derndk, cemaatler vakıf hükmündedir» de- I 
niyor. Buradaki vakıflarla dernekler birbirine para
lel olur mu? Onlar da bunun ışümulüne girer mi? 

BİAŞIKIAN — Buyurun efendim. 
'EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

ıtfBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Komu
tanım, 1 nci madde kanunun şümulüne girenleri 
saymıştır; vakıflar da, dernekler de kanunun şümu
lüne girmiştir., 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani, 
«Dernekler, cemaatler vakıf hükmündedir» diyoruz; 
burada da, «Vakıf» diyoruz..., j 
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(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) •— Sayın Komuta
nım, dernekler vakıf hükmünde değil, cemaatler va
kıf hükmündedir. Sendikalar dernek hükmünde, ce
maatler vakıf hükmündedir., 

BAŞKAN — Yani, bu kanunun tatbikatında sen
dikalar dernek, cemaatler de vakıf hükmündedir. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anlaşıldı 
efendini'., 

'BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde başka sföz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok., 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 8 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.ı 
«İstisnalar.: 
Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum kazanç

ları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 
1. Tam mükellefiyete tabi kurumların başka bir 

kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri 
kazançlar (iştirak kazançları istisnası); 

2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için 
hesapladıkları risturnlardan; 

a) İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsi 
ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak 
için satın aldıkları malların kıymetlerine göre hesap
lanan risturnlary 

b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal1 

ederek kooperatife sattıkları veya kooperatiften, is
tihsal faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları 
malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar, 

c) Kredi kooperatiflerinde, ortaklarının kullan
dıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, 

d) Ortakların idare gideri karşılığı olarak öde
dikleri paralardan sarf olunmayarak iade edilen kı
sımlar, 

Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile 
ödenmesi istisnanın uygulanmasına mani değildir. 
Ortaklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden 
doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışın
da yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkın
da risturnlara müteallik istisna hükmü uygulanmaz. 
Bunların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapı
lan iş hacminin genel iş hacmine olan nispeti esas tu
tulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletin kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelename
lere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı ka-
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bul edilmiş olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve 
ikramiyeleri; 

4. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye ge
tirildiğinin tevsik edilmesi 'kaydıyla, yurt dışında ya
pılan inşaat, onarma ve montaj işleri ile teknik hiz
metlerden sağlanan kazançlar; 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı
nın tekelinde bulunan ulaştırma işlerinden elde etti
ği kazançlar, 

6J Sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tu
tarı 250 000 Amerikan doları veya muadili yabancı 
para karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçı kurumla
rın ihracatın ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları 
hâsılatın |% 20'si, müteakip yıllarda bir önceki yıla 
göre artan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin 
]% Î5'i kurum kazancından indirilir. 

Bir önceki yıla göre artan hâsılatın hesabında kur 
sabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen 
artışlar nazara alınmaz. 

İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara ya
pılan satışlar yıllık ihracat tutarının hesabında ihra
cat sayılır. 

İhraç ettiği malı imal etmeyen ihracatçı kurum
larda bu istisnalar 1/4 oranında uygulanır. 

7. Yaş meyve, sebze ihracatçılarının ihracatın 
ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları hâsılatın 
'% 20'si, müteakip yıllarda bir önceki yıla göre ar
tan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin 1% 15'i 
kurum kazancından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki 
şartıyla ihracatçılara yapılan satışlarda yaş meyve 
ve sebze üreticisi kurum yönünden ihracat sayılır.» 

Bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının he
sabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen 
artışlar nazara alınmaz. 

8. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye dö
viz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış 
navlun hâsılatının ilk yıl için j % 20'si, müteakip yıl
larda bir önceki yıla göre artan navlun hâsılatının 
% 30'u ile bakiyesinin ı% 15'i kurum kazancından 
indirilir, 

Bir önceki yıla göre artan hâsılatın hesabında tor 
değişmelerinden dolayı meydana gelen artışlar nazara 
alınmaz. 

'9. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yatırım 
indirimin'den istifade eden kazançları (Gelir Vergisi 
Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri ser
maye şirketleri ile kooperatifler hakkında da uygu
lanır. Ancak Kalkınma planı ve yıllık programlarda 
özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınma

da öncelikli bölgelerde yapılan yatırımlar dolayısıy
la yatırımcı sermaye şirketleri ile kooperatiflerin bu 
yatırımları için yatırım indirimi nispeti % 60'tır.) 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 7 nci fıikrada «yaş meyve, s'ebze» den sonra, 
«ve isu ürünleri» vardı, kontrolda da gözümüzden' 
kaçtı; «su ürünleri» çıkmamış. «Yaş meyve, sebze ve 
su ürünleri» şjekl'inde olacak. 

LüHfedersien'iz dahil edelim efendim. 
BAŞKAN — Evet, «su ürünleri» olacaktı. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Farkları arz 
ediyorum Sayın Başkanımı. 

Üçüncü benltte, biraz evvel bir diğer bent vesile
siyle arz ettiğim gibi, «Devletin, kanunların verdÜğ̂  
yetkiye dayanarak akdettiği mukaveleler» deyim'ini 
ilave eMik. 

7 nci maddeye, «su ürünleri» ni ilave ettik. 
Hükümet tasarısında yatırım indirimi için, «ge

rice yöre olarak belirtilen yörelerde» tabirini emirle
rinizle, «kalkınmada öncelikli bölgeler» olarak de-
ğişitirmîşjtik Gelir Vergisindle; burada da ona paralel 
olarak aynı şekilde değiştirdik ve yine Gelir VerigMft-
de % 70 olarak teklif dd'iîen yatırım indirimi haddi
ni % 60'a indirmiştik; burada onu % 60'a indirdik 
efendim. 

Hükümet tekîilfiöde, vakıfların, sermaye iştirakleri 
gelirleri islt!isna dışında bırakılmıştır; onu tekrar 11 nci 
bent olarak ilave ettik. 

10, Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hüküm
leri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi almış 
olan kurumların elde ettikleri döviz gelirlerine teka
bül eden kazançların ilk yıl için '% 20'si, müteakip 
yıllarda bir önceki yıla göre artan aynı nitelikteki 
kazancın % 30'u ile bakiyesinin !% 15'i mezkûr dö
vizlerin yetkili bankalarda bozdurulduğunun tevsiki 
şartıyla kurum kazancından indirilir.ı 

Bir önceki yıla göre artan kazancın 'hesabında 
kur değişikliklerinden dolayı meydana gelen artışlar 
nazara alınmaz. 

11« Safi kurum kazancından, gelirlerinin tama
mını amaçlarına tahsis eden ve Bakanlar Kurulunca 
vergi muafiyeti tanınan vakıflara sermayeye iştirak 
nispetinde ödenecek miktarlar. 

BAŞKAN — Komisyonun hazırladığı 6 nci mad
deyle, Hükümetin hazırladığı aynı mealdeki madde 
arasınlda fark var. Bu farklar nerelerdedir, Komisyon 
bunu izalh eder mi? 
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BAŞKAN — «Balkanlar Kurulunca verigi muafi
yeti tanınan vakıflara» olarak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vakıflar ola
rak tekrar ilave ettik Sayın Başkanını. 

iştirak kazançlarında, Hükümetin teklifinde de 
var, biz de aynen katıldık çok büyük bir değişiklik 
olarak; bir şirketin diğer bir şirkete iştiraki % 10'uri 
altındaysa, onun geliri iki kere vergilendiriliyor. Bu 
nedenle, şirketler daima iştirak oranlarını % 10'un 
üstünde tutmaya gayret ediyorlar. Çok defa, serma
yeleri yetmediği için, çeşitli borçlanmalarla vesaire 
ile bunu yapıyorlar. 

Hakikaten, ekonomimizde kurumlaşmayı teşvik 
'bakımından bu büyük bir darboğaz yaratmaktadır. 
Hükümet burada iştirak kazançları oranında % 10 
tabirini kaldırmakla hakikaten isabetli hareket etmiş
tir; aynen katıldık ona. 

Sıcak, soğuk madenısüları muafiyeti kaldırılmıştır. 
'Bunlar zaten 40 senedir, 50 senedir muafiyet hüküm
lerinden yeterince yararlanmışlardır; kaldırılması uy
gundur. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümetimizin bir diyeceği var mı efendim? 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, aynen işüirak ediyoruz. Yalnız, 11 nci bentte 
«vakıflara sermaye işltirak nispetinde Ödenecek mik
tarlar» deniyor; bunun «ödenen miktar olarak» dü
zeltilmesinde yarar buluyoruz. Şu yönüyle. Çünkü, 
«ödemeyi düşünüyorum» veya «ödeyeceğim» deyip, 
masraf yazıp, bu şekliyle fiilen ödediği zaman bu iş
ten istifade edilsin. Onu arz ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(»Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen kanun metninde bu, «Ödenecek» olarak 
yazılıdır. Maliye Bakanlığının teklifini anlıyorum. 
Kâr ödemediği zaman, ondan vergisini alacaktır; 
ama o kâr biiaihara ödeneceği zaman, zaten daha ev
vel vergisini ödediği için, burada vakıfların bundan 
dolayı büyük kaybı olacaktır, izniniz olursa kanun
daki gi'bi kal'sın ve bu 900 sayılı Kanunla, Türk Me
deni Kanununda değişiklik yapan kanunla, buraya 
çok zorla konulmuş bir hükümdür. Onun için üzerin
de Komisyon olarak hem burada, hem de biraz evvel 
geçen 7 nci maddede itina ile duruyoruz. Vakıflara 
çok zor sağlanmış bir hakltır. Bundan vakıflar olarak 
fedakârlığı pek düşünemiyoruz. 
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I MALİYE BAKANİ KAYA ERDEM — Müsaade 
ederseniz Sayın Başkanım, arkadaşım bir açıklama' 

I yapsınlar. 
I BAŞKAN — Buyurun. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-
silciısıi) — Sayın Başkanım, gerçekten şu anda mev
cut olan bir hükümdür. Yalnız uygulamada bir tös-

j piit yaptık; gördük ki, vakıfların, sermayesine işltirak' 
I ettiği kurumlar; vakıflara, vakıfların sermayeye işti-
I rak'i nispetinde ödemeleri gereken kâr paylarını öde-' 
I miyorlardı. Dolayısıyla Bakanlar Kurulunca vergi 
I muafiyeti tanınmış bir vakfın, amacına tahsis edeee-
I ği fon eline geçmediği halde, biz o vakfın iştirak'ini 
i vergi almama yoluyla sübvanse ediyoruz; ona vergi-
j den bir muafiyet tanıyoruz. O parayı, bizim almamız 

gereken vergiyi de bu şirket kullanıyor, vakfa da pa-
I rayı ödemekte gecikiyor sürekli olarak. 

I Onun için buradaki ifade eğer «Ödenen» olursa 
J bir tek şu yol açılacaktır. Şirketler, vakıfların hisse

lerini derhal ödeyecekler ve matrahtan indirecekler-
I dir. Dolayısıyla, ödendiği anda da matrahtan indiri-
I leceği içiin, herhangi bir vergi alınması da soz ko

nusu olmayacaktır ve vakıflar da amaçlarına uygun 
I kullanabilecekleri fonlara bir an önce kavuşmuş ola-
I caklardır. Hiç değilse bu sağlanmış olur, onu arz et

mek istemiştim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
I nım, hiçlbir vakıf, keyif olsun diye kendi kazancını 
I iştirak ettiği şirkette bırakmaz. Kâr ettfciği halde, kâr 
I dağıtma olanağı olmayan çok şirket vardır, hele bu-
I günkü koşullarda. Büyük sermaye sıkıntısı çeken bu 
I şirketlerden, vakıflar vergi muafiyetinden yararlan

mak için, illa da, kâr payını ödeme güçleri olmadığı' 
halde almak isterse, zannederim ki, Maliye Bakanlı
ğının, hem Gelir Vergisinde, hem Kurumlar Vergi
sinde kurumlaşmayı teşvik sloganına çok teris düşen 
bir işlem yapmış oluruz. 

I Hiçbir vakfın, hatta hiçbir kişinin şahsi kapris 
I veya çeşitli nedenlerle kendi alacağı kârı şirketinde 

bırakması söz konusu olamaz, mutlaka almak ister. 
Almaması, onun kâr dağıtamamaisındandır, nakit sı-
kıntiısındandır, sermaye sıkıntısındandır, çeşitli sıkın-

j ulardandır ve bu sıkıntılar da ekonomiden kaynakla-
I nan sıkıntılardır. 

(Bundan dolayı, bunu koyarsak; «vakıflar illa pa
rasını alacak» ödeme güçlüğü olduğu iç'in ödemede 

j büyük güçlükler çekilecek ve kurumlaşmayı da teşvik 
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sloganına çok ters düşecektir. Arz ettiğim gilbi, bu 
madlde 20 senedir, 30 senedir 900 sayılı Kanuna göre 
uygulanır, bir tersliği de görememiştir. 

Arz öderim. 
BAŞKAN — Bask'a söz almak isteyen var mı 

efendim? 
Buyurun Orgeneral Ersin. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kalkın
mada öncelikli bölgeler diyoruz, yasada bu «yöre
ler» dîye geçiyor. Acaba, «kalkınmada öncelikli yö
reler» diye mi koysak?.. 

BAŞKAN — Doğrudur, şimdiye kadar hep böy
le geçti. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı )— Sayın Başka
nım, Devlet Planlama Teşkilatı bir deyim değişikliği 
yapmış. Biz bütün kanunlarda, bundan evvelki ka
nunlarda görebildiğimiz kadar, «bölgeler» olarak dü
zelttik. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Esas 
ismi öyle; ama fark ötmez aslında. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı bu 
madde üzerinde?.. Yok. 

6 ncı maddenin, çerçeve maddesinin değiştirdiği 
istisnalar kısmı olup da, kanunun 8 ncı maddesini de
ğiştiren bu maddede 7 nci fıkrada, «Yaş meyve, seb
ze» den sonra «ve su ürünleri» kısmı ilave edilmek 
suretiyle bu maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum ; 
MADDE 7. — Aynı Kanuna 8 nci maddeyi taki

ben aşağıdaki mükerrer 8 nci madde eklenmiştir. 

çekiş belgelerinle dayanılarak yapılır ve yıl içinde fii
len yapılan yatırım tutarını aşamaz. 

4. Bir önceki yıl safi kurum kazancından finans
man fonu olarak ayrılan meblâğ hesap dönemi so
nunda safi kurum kazancına eklenir. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. 

Hükümöt'imiz de Komisyonun hazırladığı bu 
metne iştirak ediyor mu? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 12 nci maddesi

nin 1, 6 Ve 7 numaralı bentlerindeki parantez içi 
hükümler kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

8 nci maddeyi - oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 13 ncü maddesinin 

ikinci fıkrasının parantez içi hükmü kaldırılmış, 
üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr haddi ve 
asgari gayri safi hâsılat esası hakkındaki hükümleri1 

Kurumlar Vergisi mükellefleri için de uygulanır. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarınızla sunuyorum efendim : Kalbul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi

nin 7 numaralı bendi aşağıdaki sekide değiştirilmiş 
ve maddeye 8 numaralı bent eklenmiştir. 

7. Üç yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geç
miş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen 
zararlar (Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı 
gösterilmesi şarttır.) 

8. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr 
payları. 

iBAŞKAN — Komisyonun değiştirdiği bu 10 ncu 
madde ile de mutabık mı efendim Hükümetimiz? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı öfendiim?.. Yok, 

Finansman! Fonu : 
Mükerrer Madde 8. — Sermaye şirketleri ile koo

peratifler, yatırım indiriminden faydalanması kabul 
edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kul
lanmak Ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırımı için 
öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki 
şartlarla finansman fonu ayırarak safi kurum kazan
cından indirebilirler. 

1.: Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi 
matrahının % 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını 
geçemez. 

2i Finansman fonunun TC Merkez Bankasında 
açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet Tahvili 
hesabına yatırılması mecburidir. 

3, TC Merkez Bankasında açılacak hesaptan çe
kişler Devlet Planlama Teşkilatınca düzenlenecek 

— 39 



M. G. Konseyi B : 27 24 , 12 . 1980 O ; 2 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Kabul etmeyen'ler... Kabul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Aynı Kanunun 15 nci maddesi

nin 7 numaralı bendi aşağidak'i sekilide değiştirilmiş 
ve bu maddenin sonuna 8 numaralı bent eklenmiştir. 

7. İhraç kanunlarına veya Devletin kanunların 
verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelename
lere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı ka
bul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Ver
gisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine 
isalbet eden giderler, (Gerçek giderlerin kati olarak 
'tespit edilememesi halinde, baltois konusu gerçek gi
derler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymet
ler portföyünün itibari değer toplamına, TC Merkez 
'Bankası Meclisince menlkui kıym'et'Ier portföyü ile 
ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortala
ma gider emsalinin uygulanması suretiyle bulunur. 
Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari 
değer toplamı, ilgili hesap dönemine dahil ayların son 
günündeki vergiden muaf menkul kıymetler portfö
yünün ortalaması esas alınmak suretiyle tespit olu
nur.) 

8. 8 nci maddenin 4 numaralı bendinde yer alan 
istisna kapsamına giren kurum kazançlarının elde 
edilmesi için yapılan bilumum giderler. 

IBAŞKAN —. 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

12 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 12. — Aynı Kanunun 1.7 nci maddesi

nin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir, 

i. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bu
lunduğu gerçek ve tüzel kişiler, idaresi, murakabeci 
veya sermayesi bakımlarından vasıtalı vasıtasız olarak1 

'bağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu 
gerçek vfe tüzel kişiler ite olan münasebfterinde em
saline göre göze çarpacak derecede yüksek veya dü
şük fiyat veya bedeller üzerinden yahut bedelsiz ola
rak alım, satım, imalat, inşaat muamelelerinde ve 
hizmet ilişkilerinde bulunursa; 

İBAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
Meyen var mı?.. Yok. 

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

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 13. — Aynı Kanuna 19 ncu maddesini 

takiben aşağıdaki mükerrer 19 ncu madde eklenmiş-1 

tir. 
Türkiye'de satış yapılmaksızın mal ihracında ku

rum kazancının götürü usulde tespiti : 
Mükerrer Madde 19. — Türkiye'de satın aldık

ları, ya da imal, istihsal veya istihraç ettikleri malları, 
Türkiye'de saitmaksızın yabancı memleketlere gönde
ren dar •mükellefiyete tabi kurumların vergiye matrah 
olacak kurum kazancı, ihraç edilen malların maliyet 
bedeli ile dışarıya taşınmak üzere kara, deniz Ve hava 
ulaştırma araçlarına teslim edildikleri ana kadar ya
pılan her türlü giderler toplamına, ortalama kazanç 
emsallerinin uygulanması suretiyle bulunur. 

Bu maddenin uygulanımasında maliyet bedeli dar 
mükellefiyetle tabi kurumun Türkiye'de yaptığı bilu
mum giderlerin toplamını ifade eder. 

Türkiye^de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının 
ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdi
nin Türkiye'de yapılmasıdır. 

Ortalama kazanç emsalleri mal çeşitleri itibarı ile 
Maliye Bakanlığınca belli edilir. Ortalama kazanç 
emsalleri Resmi Gazetede yayınlanır ve yayımlanma 
tarihini izleyen takvim yılı başından başlayarak uy
gulanır. Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, 
uygulanmakta olan ortalama kazanç emsallerini eni 
az bir yıl uygulanmış olmak şartıyla değiştirebilir. 

BAŞKAN — 13 ncü madde üzerinde söz almak1 

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

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 ncü maddeyi dkultuyorum : 
MADDE 14. — Aym Kanunun 22 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Özel Beyan Zamanı : 
Madde 22. — Dar mükellefiyete giren yabancı 

kurumların vergiye taibi kazancının Gelir Vergisi 
Kanununun mükerrer 80 nci ve 82 nci maddelerinde 
yazılı değer artış kazançları ve arızi kazançlardan 
(Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 
(A) bölümünün 5 numaralı bendindi sayılanlar hariç) 
ibaret bulunduğu takdirde yabancı kurum veya Tür
kiye'de namına hareket eden kimse bu gibi kazanç-' 
lan iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde Gelir 
Vergisi Kanurunun 101 nci maddesinde belirtilen 
vergi dairelerinu beyanname ile bildirmeye mecbur
dur. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 15. — Aynı Kanunun 24 neti maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tevkif Yolu ile alman Kurumlar Vergisi, Tevki-
fat Yapmaya Mecbur Olanlar ve Teviküfata Ait Muh
tasar Beyanname : 

Maidde 24. — A) Dar mıülkelsfıilyelte talbi kurum
ların aşağıda yazA kazanç ve iratları Kurumlar Ver-
gils'i IfleVkliıfatına talhüdir. 

% Ücretler,; 
2< Serbest meslek kazançları; 
&ı Gayrimenkul sermaye iratları; 
4. Menkul sermaye iratları (Her nevi alacak 

faMeri dahil); 
5< Telif, iimtiilyalz, lilhltina, işletme, tlicaret unvanı, 

alâmeti farika ve benzeri 'gayri mlaıdıdi hakların, sa
tışı, devri ve temliki mulkalbiîdnıde alman bedeller, 

Yukarıda yazılı kazanç ve iratlar vergi tevkiifatın-
da gayrisaıfli miktarları üzerinden naıziaırta alınır. 

Kurumlar VergM toVkifaltı; 
a) Ücretlerden % 30, 
b) Serbest meslek kazançlarından % 30,, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 25, 
)d) Menkul ıserrnaye tatlarından; 

aa) Gelür VergM Kanununun 75 ndi maddesi
nin 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemeler-
'den % 25 (Bu nispeti % 3011a Ikaldar yükseltmeye Ba
klanlar Kurulu yetkilidir.) 

Ibb) Gelir VertgM Kanununun 75 neti maddesi
nin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden !% 30ı, 
(bunun dışında kalan menkul sermaye tatlarından 
1% 20|, 

e) Telif, imiiyaz, ıMira, işletime, ticaret unvanı, 
alâmeti farika ve benzeri gayri madıdü fakların sa
tışı, devir ve temliki mukabilinde alınacak beıdeller-
<den % 35< 

iNıispetine göre yapıta., 
Uluslararalsı para piyasasından hazine, garantisi 

iile lalınıacak orta ve uzun valdeli krediler için ödenecek 
lalizlerdeki tevkliıf at onanımı sıf ıra ıklaidar indirmeye Ba
kanlar Kurulu yetkilidir. 

Bu miaiddeye göre VergM tevMfat suretiyle alınan 
(kazlaniç ve tatlar içlin 2Q ve 22 ncıi maddelere göre 
beyanname verilmesi veya bu madde şümullüne gir
meyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere 
mezkûr kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurumlara 
(A) fılkrasında yazılı kazanç ve tatları sağlayanlar bu 
kazanç ve tatlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yap-
tm'aiya mecburdurlar, 

Kazanç, ve iratları sağlayanlar, Kurumlar Vergisi 
ftevkiifatına Dabi kazanç ve iratları nakden veya hes'a-
ben ödeyen veya tahakkuk ettliren gerçek veya tüzel-
kMlerdlir. 

Bu maidde gereğince Vergi ıtevkülfatı yapanlar bir ay 
Zarfında nakden veya hıesıaiben ödedikleri veya tahak
kuk ettirdlikleri kazanç ve tatlar ile bunlardan kestik-
leri Kumlmlar VergisM müteakip ayın yirminci gü
nü akşamına kadar, bağlı bulundukları vergi daire-
ısine muhtasar beyanname ile bildirirler, 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre def-
iter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu madldeye göre 
yaptıkları vergi tevikilfaiuını ayrıca kayıt ve hesapla
rında gösterirler.; 

C) Kurumlar Vergisi tevkliifatoa ait muhtasar 
'beyannamede aşağıda yazılı malumatın gösterilmesi 
lazılmldıır., 

a) Tevktöfatı yapanın aldı, Soyadı veya unvanı 
dle ÎSJ adresti* 

Ib) Beyannamede gösterilen tevkSIfatın yapıldığı 
aiy* 

c) Vergi mülkblBlefli olan yalbancı kurumun unva
nı, liiş merkezi' adresi,] 

id) Ödenen veya tahakkuk elttiıiien kazanç ve 
iradin nevli,ı 

e) Ödenen Veya tahakkuk dttîriilen kazanç ve ta
dın mıilkltarı, 

f) Yapılan vergi tevkffifaltının miktarı, 

g) iBeyannamenSn tanzlilm ıtarM ve vergli keserin 
imzası^ 

h) Beyannamenin verildiği vergi daiireslinin adı. 
IBeyannaımenin şekil, muhtevası ve ekleri Maiıye 

Bakanlığınca tayin ve tespit olunur* 
(BAŞKAN — 15 neti maidde üzerinde Komisyon 

değişiklik yapmış, buna Hükümet de katılıyorlar mı 
efendliim? 

MAIİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efenldÜlm. 

(BAŞKAN — Bu 15 nci maidde üzerinde söz al-
malk ilslteyen var mı efendilim?... Yok, 

15 nıdi maddeyi oylaınnııza sunuyorum1: Kalbul 
eldenler... Etmeyenler.., Kalbul edilmiştir, 

16 nci maddeyi okultuyorum: 
MADDE 16.; — Aynı Kanunun 25 nci malddesli 

aşağıdaki şekilde değiştirilmüştür, 
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Verglimin Niiispetii : 
Madde 25. — Kurulmlar Vergisi bu Kanuna gö

ne tespit olunan kurum kazancından; 

1, Sermaye şirketleri ite kooperatiflerde ,% 50; 
2, Diğer fcurumlardla ı% 35; 
'Nîiısp'dttiınlde atar,., 
Hesaplanan vergilerde İra kesirleri atılır. 

BAŞKAN — Mıadde 16Ma Hükümet sermaye şir-
Iköİeıni İle kooperatiflerde ,% 40 olarak ıgeıtiiırtm'iş, Kö-
mliisıyom |% 50 olarak düzeltmiş, 

Hükümet olarak bunun üzerinde 'bir ıdiilyeceğ'iınfe; 
vatr mı efendim?,... 

|Bu!yuırujn.| 

MALİYE BAKANI [KAİYA ERDEM — Bakan
lar Kurulumda hakikaten Ibu madde üzerinde çoik 
münakaşa etildi. M'aiye Bakanağı olarak hazırladı-
ğımıız tasarıda % 50 olarak getirmiştik; fakat ku
rumlaşmayı teşvik eltmelk ve genel ekonomik durum 
yönünden özellikle bakamlar, çok gerekçeli olarak 
durumu izah eftltifer, özelikle Türkiye'de kurumlaş
mamın ömemıinii ve kurumlaşma halimde de hem ver
ginin, hem de (ihracat ve gelişme ancak büyük ser
mayenin toplanması sayesinde olabtiilieceğirti, bunun 
da teşvik edilmesi yönünden Kuramlar Vergisi nüs-
petünlin 1% 40'a imdiirilmıesli uygun görülmüştür. Ben 
'bunun Gelir Vemgtfısö Kanunu müzakeresinde de ge-
rekyelerlini Sayın Konseye arz etmiştim! 'Bu bakım
dan Konsey eğer Hükümettin teklifi şeklimde bir de
ğişiklik yaptığı takdirde... 

BAŞKAN — Efendffim, Ibunun psüklolojik tesiri 
var. Esasımda % 1 faırlk ediyor bu; cetvele dökünce 
izahatında gördülk !ki ;% 1 fark ediyor. Büyük tok 
fark gölsltertoiyor; ama psikolojik tesiri vıar. Onun 
içtim, biz bunu daha evvel de münakaşa ettik, % 50 
'olarak kaUm'asını, (biz de Mıaüfiye Bakanlığımın hazır
ladığı sekiyle katoaisını uygun mütalaa ettük. 

Tahlili sliiz Bakanlar Kurulumun bir temsilcisi ola
rak orada alınan kararı savunmak durumundasınız, 
omu da .takdfir ediilyoruzv 

Teşekkür edeıti!m.< 
Başka söz almak isteyen var mı elemdim bu mad

de üzerlinlde?.̂  Yok., 
16 noı malddeyıi oylarımıza sunuyorum: Kalbul 

edleniler... Etmeyenler... Kalbufl edilmiştir. 

|17 ndi maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 17, — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi 

aşağıdaki sekide değişttiriımliştir, 

Tasfiye Dönemi :• 
Madde 30. — Her ne sebeple olursa olsum, tas

fiye haline girem kurumlliarın veııgiilemldİıriMimesimdie 
hesap dönemi iyerime tasfiye dönemi 'katim olur. 

Tasfiye donemi kurumun tasfiye halime girdiği 
tarihten başlar, Ibu tarihten aym takvim yılı sonuna 
kadar olam dönlem ile bu dönemden sonraki her tak
vim yiı müstakil hür tasfiye dönemi saydır. 

Tasfiyenin aynı takvimi yılı içinde soma ermesi 
IhaDimlde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haıDime gir
diği tarihten başlar ve ta'sifiyentim 'bittiği tarihe kadar 
devam eder. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemim sonumda tas
fiye kâr veya zarar kati oDarak tespit ve evvelce ve
rilmiş olan tasfiye beyannameleri bu neticeye göre 
Islah ediir. Tasfiye zararla kapanırsa, evvelce veril
miş tasfiye 'beyannamelerinle müsteniden tahsil edlil-
rnıiış yergiler ia(de olunur. 

Bir yıldan fazla sürem talsfJyelerde tarh ızaiman aşı
mı, tasfiyenin nilhaiyeft 'bulduğu ıdönömli takilbeıden yıl-
ıdam lütiibanen haşlar,; 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen var mı efemldiim?... Vdk. 

Malddeyti oylarınızla sumulyorulm: 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

18 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 18. — Aym Kanonun 31 nci m adre

slinin 1 nci fılkrası aşağıldaki şekilde değiştİrilmiş-
Itlir,.; 

Tas!f!iye beyanmameleri, tasfiye memurları tarafın-
dan 'tasfiye dönemlerinim somumdan itibaren 12 nci 
maddede yazılı süreler içlinde, tasfiye dömemli içimde 
ıtaislflilye de neticıelenımişse, bilançomun veya nihai he
sabın kesinleşmesinden itibaren 15 güm içimde kuru
mun bağlı olduğu vergi dairesitaıe verilir. 

(BAŞKAN — 18 ndi madde üzerimde söz almak 
islteyen var mı?... Yok. 

Malddeyii oylarımıza sumuıyorum: Kabul edenlter.i. 
Etmeyenler.,. Kabul edilmiştir, 

19 ncu m'adldeyi okutuyorum!: 
MADDE 19.; — Aynı Kanunun 45 nci madde

si aşağıdaki şekMde değiştlirilmliştir. 
Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler : 
Malddle 45. — Bu kamunda sözü gecem; 
ia) «Kazamç veya iradım ve gelir unsurlarımın 

Türikiye'de elde edimlesi» ve «Türîkiyelde daimi tem-
ısiiıM bulUndurultoıası» hus'Usfflarımlda, Geir Vergisi Ka-
mumumun 7 nci ve 8 nci m'addelerimln hükümleri 
cari olur. 
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b) «Gayrlnenkulerin ve halkların saltışınldan, iş
tirak hissetlerinin devir ve temlikinden doğam kazanc
ılar» ve «arızi kazançlar» tabirleri, Gelir Vergisi Ka
nununun mükerrer 80 Ve 82 nci madldleleri şümulüne 
giren kazanç ve irattan İfade eder< 

İBAŞKAN — 19 neu madde üzerinde söz almak 
lîsiteyen var mı efienldlilm?.., Yoik. 

•Maddeyi oylannuza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

20 nci madldeyi okutuyorum: 
MADDE 20ı. — Kurumlar Vergiisli Kanununun 1, 

2, 3 ve 4 ncü ıgeçicıi maddeleri iie ,1137 Sayılı Ka
nunun 3 ve 4 ncü geçici maddeleri ve 192 sayılı Ka
nunun 1 nci geçfcıi maddesü. yürüflüklfcen kaldırılmış ve 
Kanunla aşağıdaki geçıici malddeler elMenmıiştir. 

GEÇÎCl MADDE 1. — Bu Kanunla değiştiri
len Kurutmılar VetfglM Kanünıunıun değişik 25 nci mad-
«de&inldie yazılı vergi ntopelti, kurumların 19801 takvim 
yılı kazançları hakkında da uygulanır, 

İBAŞKAN — Geçıici 1 ncü maldde üzerinde söz 
'allmaflc Jsiteyen var mı efenidim?... Yolk. 

Geçici 1 nci mialdideyi oylarınıza sunuyorum! Ka
lbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlilmiiştk. 

Geçidi 2 nci maddeyi okutuyorum: 
GEÇÎGİ MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar 

Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu Ka
nunun yürürlük tarihine kaldar ayrılmış olan ihtiyat 
akçeleri ve harika proıvlızyohları, bunlarım sermayeye 
dklenmiesıi <Veya orltaklara dağıtılması halferdnlde, ser
mayeye dklehdliği veya dağitnmıin yapıladığı yılın ticari 
kazancıma vergillehdirilmeden önceki brüt tutarları 
üzerinden ilave eidülir, Teşjdbbülsün tastfliyesü halinde 
ise tasfiye kârının hesaplanmasında nazara alınır. 

IBu ihtiyat akçeleri! ve banka provizyonları üze
rimden ödenmiş bulunan Kurumlar Vergisi ile tev
kif yoluyla ödenen Gelir Vergileri, ödenecek Kurum
lar Vergisimlden mahsup edilir., 

İBAŞKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak ilsteyen var mı efenldüm?... Yok. . 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Bitmeyenler... Kalbul ediltmı̂ tür̂  

Geçidi 3 ncü mlafddeyi okutuyorum: 
GEÇtCt MADDE 3. — Dar mükellefiyete tabi 

kurumlarca Türkiye'de «saltası yapıllmaksızın mal ihra-
cınfda kurum kazancının tespitinde uygulanacak or-
Italama kazanç niiıspetleri, Mlaiye Bakanlığınca, Kanu
nun yürüdüğe girdiği tarihten iltiibaren altı ay idinde 
(tespölt ve 'ianı olunur^ 

ıBAŞKAlN — Geçici 3 ncü maldJde üzerinde söz 
lailmalk islteyem var mı efenldıilm?... Yok. 

'Mtodldöjjli oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenleri.- Kalbul edillmliş€r. 

Gedidi 4 ncü maddeyi dkütuyoFdm: 
GBÇÎGÎ MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe 

ıgirdiiği tarihten önce başlanıp da yürürlük tarihine ka
dar sonuçlanldırıUm'amış olan 'tasfiyelerde, tasfiye dö
nemi ve t|aısfiiye beyannamesi hakkında eski hüküm
lerin uygulanmasına devanı olunur^ 

İBAŞKAİN — Geçici 4 ncü madde üzerinde söz 
almak isiteyen var mı efemldliim?... Yoik. 

IMıalddejyli oylarımıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Bümeyenlelr... Kalbul edlrmişjtir. 

Geçici 5 nci maldldleyi okutuyorum:: 
GEÇİCİ MADDE 5. — 1 a 1 . 1981 tarihinden 

önce yapilmış olan yatırım iiridürimine konu yatırım 
harcamalarıma yatırım tadürilnine ilişiklin eski hüküm
ler ve eis'kÜ nispdtler, bu ıtarihlten sonra yapılacak ya
tırım hardaimalanna ise yatırım indlirimine 'ilişkin ye
ni hükümjl!er ve yenli nispetliler uygulanır., 

1 . 1 |. 1981 tarilhinlden önoe başlandığı halde he-
nüz bitmlpmıiş olan yatırım indirimine konu yatırım
lar modeliyle uygulanacalk yatınım inldiirimi tuitarı yu
karıdaki Şhüklme göre hesaplanacak tadMmilbr toprta-
mumı geçemez, 

ıBAŞKJAN — Geçidi 5 indi madlde üzerinde söz 
almak ilsltjeyen var mı efendim? 

Hükümet söz ilsltemelktedlir, 'buyurunuz efendim. 

İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Ten> 
silicisi) —l Sayın Başjkanıım, kalbul buyurduğunuz Ge
lir Vergisi Kanununun yaltırım indlirimli hükmün© 

paralel, yatırım linidirimii ilkesine paralel bir geçici! 
hükümdir Ibü 

Yalniz burada, «eski nlispetler\> lafı, geçici mad
deden arınldırılmışltır; lütfeıderseniz buralda 'da arın-
ıdıraliim;! aksi halde bir karmaşık durum dloğahlir. 
Sanki rjiıspdtleri kavramamış gilbi, iki 'kanun birbi
rine paraSBel'd'ir. «Eski hükümler» dersek eslki nispet
leri 1 jacd fıkradan çıiklarıp, Mhcide dle mutofaza 
edersek,) aynı paralelliği isapayacağız sanırım efen-
düm. i 

BAŞKAN — Yani, Hükümetin tdkifinde ide var
dı bu leİki nlispeltilter. 

İM. (PERÎDÜN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem-
.si'ldM) |— Elvet efenldüm, Gelir Vergisinde dte vardı, 
oraldan Içılkairmı̂ tılk, rispetHierlden doîayı. 

İBAŞKAN — Yani; «1.1.1981 tarihlinden önce ya
pılmış plan yatırım indiriminle konu, yatırım harca-
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ütolaınma yatının İddliriniine ilişiktin dslkli hüiküımlter, 'bu 
töarilhtöen sonra» diiye mi devam ediyor? 

M, FERİDUN ÖKTEN (Mialiye fiıalkanliğı Tem
silcisi) — Eveit, lültffiederseinliz efendliim, 

IBAŞKAIN — «Elslki htülkülmllieırldeın» sonra «ve es-
Ikü nliispdtfer» silinecek.; 

'M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanağı Ternı-
sifcM) — Evet etfendülm, Hüfifen. 

İBAŞKAN. — Bu Iköfnudla söz aıimiak isteyen var 
ımı efemdlilm? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu ©asjfcaaı) — Hayır, yok 
Salyam Basjkamıırny 

İBAŞKAN — Peki efendliim. Basjkıa?,.. 

İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Balkanlüğı Tem-
BİiîîdM) — BÜr dle «yenli hükümler ve yeni nispetler» 
var Sayın Başkamın. 

BAŞKAN — 2 nci paragrafta, öyfle mli efendim? 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Balklanlığı Tem-

siılbisii) — Evet elfenldlinı, 
(BAŞKAN — «Bu tarilhtoen ısoınra yapılıacalk yartı-

rıım harcamalarına ilse yaltırıım İndirimine ilşkin yemi 
ihulklüknler uygulanır.» «Ve yenli nispetler» yine sil-
oecdk oHald)an.j 

Öyle ımffi efendini? 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Balkantoğı Teıra-

sifldsi) — Eveıt efendim. 
İBAŞKAN — Başka söz aılmalk isteyen var mı 

efenldliim Ibu madde üzerimde?... Ydk'tur. 
O haflfdle, HütkÜimet TemlstilÜilmiziın şDafali değişjik-

(llilk öneride uygun olarak, geçitti 5 ncii (maddenin 
2 nci saltanldafci «eski hükümlerden» sonra gelen «ve 
eski nispetler» IkelmıdJenMn slillinimesini; 

3 ncü satırının sonuna doğru da yine «Ve yeni 
nfflspeftlfer» kelimelerinin. sffintmestilni ve bu şekliyle ge-

«•mmmmmmm 

çicü 5 ndi maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kaibul ddülHm'işıt)iri 

GeçM 6 ncı mıaddleyi olkultuyorum: 
GEÇİCİ MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar 

Verigisİ Kanununum bu 'kainumHa değişıtirilıen 24 ncü 
maddesinin 4 numaralı 'bendi hükmü bu Kanunun 
yürürlüğe gfrrdiğ/i ıtarilhton önde nakden veya hesa-
<ban Ödenen Veya Mıakkulk elttt!ini!Ien iraltDar hakkında 
da uygulanır. ; 

İBAŞKAN —• Geçici 6 noı madde üzerinde söz 
afflmaik isteyen var mı efendim? 

Hükümet olarak buyurunuz efendim., 
(MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

ldliim, teknik aricadaişilarıimı, mlüisıaalde edildiği tiakd&rdle 
buralda ıbSir inceleme yapmak lisıtiiyorliar, bir tereddüt
leri var., 

İBAŞKAN — Komisyonun IfleMf ©titiğa metin ara-
sıinldla mı bu tereddütleri? 

IMALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, izlin 'verirseniz arz edeyim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Komisyon 
metinli de aynı zaten efendlim, Iblir değişikliğimiz yok
tur. ,• 

İBAŞKAN — Evet 
İM. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakianİağı Tem-

sildisi) — Sayın Başlkataim, affınıza sığınarak söylü
yorum, gerçekten şu anlda farlk ettik, biriıakım te-
redldliMiar ctoğa'blilr; lütfederseniz mlald'dle üzerinde bir 
inceleme yapalım. Çünkü, yürürlük maddesinde, söz 
ikonusu 24 ncü maddeyi yayımı tarihimde yürürlüğe 
sokuyoruz; geçici 6 ncı maddede yürürlük ilbaresi 
var. Bir çelişkiyi şu anda faırlk etltilk; lültfedersen'iz 
'burnum üzerinde 'bir düşünme piayı vetriırsenliz bize... 

İBAŞKAN — Efeindim, o Zalman, yarım sia'at son-
ıta topüanmialk üzerle 'baırleşlimle 'ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 16.4S 

• • 

44 — 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Sauti : 17.35 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Ba$k!anı, Genelkurmay ve Milli Güvenik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgoneılaİ Nuıtettiaı ERSİN (K^ K. K. ve MM Güvenik Konseyi Üyesli) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Mîffi Güvenlik Konseyi Üyesli) 
Oramkal Nejtat TÜMER (Oz. K. K. ve MM Güven» Konseyi Üyesli) 

Orgemeraî ıSddlat CELASUN <J. Gra. K. ve Mili Güvemüik Konseyi Üyesli) 

BAŞKAN — Efendim, 3 ıncü Oturumu açıyorum. 

EL — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Bütçe Plan Komisyonu Raporu. (1/63) (S. Sayısı : 
78) (Devam) 

/BAŞKAN — Geçici 6 nıcı raılaJdldâde kalmıştık. 
Geçici 6 rıcı maıdıdıe üzeninde Söz almak isteyen?.. 
('Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, maddeye açıklık getirtilerek tereddütler giderille-
oek sekilide yeniden tanzim öttük; müsaade ©derseniz: 
okunsun. 

BAŞKAN — Yeni hazırlanan geçiici 6 ncı madde
yi okutuyorum : 

«Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Geçidi 6 ncı maddenin aşağıdaki biçimıde değişti

rilmesini arz ve teklif edenim. 
$aygılaomla. 

Kaya Erdem 
Maliye Balkanı 

Geçici Madde 6. — 5422 Sayıüa Kurumlar Vengliısi 
Kanununun bu Kanunla değiştirilen 24 ncü maddesi
nin 4 numaralı benıdi hükmü ve buma ilişkin yenli inlisi-' 
petler, 1980 ve daha önceki yıllara atiıt kurum kazanç-
Hanından, mezkûr maddede yapılan değişikliğin yürokv 
Hüğe ıglirdiği tarihten itibaren nakden veya hıesalbenl 
ödenen veya tahakkuk ettirilen iratlar hakkınlda da1 

aıygulıamr.» 
.BAŞKAN — Verilen değişiklik önergesi üzerinde 

Komiisıyonun bir diyeceği var mı efendim?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÛKAHMiET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — (Sayın Başka-
mum, katıliıyoruz. 

İBAŞKAN — Komisyon da katılıyor. 
Efendim, geçidi 6 ncı madde üzertiınide, Hüküme

timizin verdiği yeni değişiklik önergesi üzierlkıde söz 
almak isteyen üye var mı?.. Yok.̂  

O hailde, geçici 6 ncı maddeyi bu yenli şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul ledilımişüir. Yeni önerge istikametünlde kabul 
ttdilmıiışıtir efendim. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum : 
İndiriilıeoek Giderler : 
GEÇİCİ MADDE 7. — Aynı Kanunun 14 ncü 

maddesinin 7 nei bendinde indirilecek giderlenlıe illgilıi 
olanak kurumların maili bilançolarında yer alan za
rarların üç yıl süre ile gider yazıllması, 1 . 1 . 1981 
tarihimden önce meydana gelen ve gider olarak gös-
ıterilimeyen zararlar için beş yıl olarak uygulanır. 

İBAŞKAN — Geçiici 7 noi madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

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

(Efiendim, tasarının 20 ncü maddesine bağlı olarak 
geçici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 noi maıddeleni ile birlikte çer
çeve 20 ndi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kıalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

;21 noi maddeyi okutuyorum : 
.Yürürlük : 
MADDE 21. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka

nununun bu kanunla değiştirilen; 
il. 24 ncü maddesi yayımı tarihinde, 
2. 25 ndi maddesi 1980 yılı kazançlaırıoa da uy

gulanmak üzere 1. 1 . 1981 talihlinde, 
3. Diğer maddeler 1 . 1 . 1981 tarihlinde, 
Yürüdüğe girer. 
İBAŞKAN — Efendim, Komisyon bunu izah 

edenler mi, 24 ncü maddesi neden yayımı taalihinlde, 
25 inci maddesi neden öyle?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu .Başkanı) — Sayın Başka
nım, 24 ncü maddesi, 'biraz evvel 'değiştirilen dar mü-
ıkelilefiiyeti tamamen kapsayan bir madde idi. 

— 45 — 
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BAŞKAN — Onlar hemen yayımı tarihinde yü
rürlüğe girecek. 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yayımı talihlim
de yürürlüğe ©iniyor, çünkü, 1980 ve daha eski yılla
rı da kapsadığı içlin... 

BAŞKAN — Zaten ocak ayıma fazla zaman kal
madı. Niçin yayımı tarihinden konuyor, onu açıkla
yın. 

M. FERİDUN ÖKTEN (Maliliye Bakanlığı Tem
silcisi) — Efendim, arz edeyim. 

(BAŞKAN — Buyurun. 
M. FERİDUN ÖKTEN (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanını, 'bu madde, vergi tevkifa-' 
/tına ilişkin yeni müspetler getirmektedir ve bu tevkü-
£at, nakden ve hesaben ödeme yapıldığı amda kullla-
mılacak nispetlerdir. Eğer yayımından itibaren sokmaz
sak, yürürlüğe kadar olan dönem içinde eski nispet
ler üzerinden ödemeler yapılabilir. Bu nedenle Res^ 
mi Gazetede yayımlandığı tarihte 24 ncü maddeyi so
kuyoruz yürürlüğe, bunları önlemek için, tevklifalt 
nispetlileri olduğu içlin. 

ıBAŞK AN — Teşekkür ederüm. 
'21 nci madde üzeninde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
'Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kaıbul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
122 ncü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 22. — Bu Kanunu Maliye Bakama yürü

tür. 
IBAŞKAN — 22 moi madde üzeninde söz almak 

lisıteyen var mı?.. Yok. 
Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
,Kanumum tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenller... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ite 

1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması 
ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Terfihinden Aylık Alan
ların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkındaki Kanun
larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/109, 1/108) 
(S. Sayısı: 85) (1) 

(1) 85 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasındaki, 
5434 sayıh Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka<-
ınunu ile 10015 sayılı istiklal fMadalyası Verilmiş Bulu-
mamlaıra Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağ
lanması ve 2150 sayılı Vatani Hizımet Tertibimden' 
Aylık Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkım
daki 'Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkımda Ka
nun Tasarısı ve bu konudaki Bütçe - Plan Kam&yo-
mu Raporu 85 Sıra Sayısı ite basılıp dağıtılmıştır. 

iBu konu ile ilgili Bütçe - Plam Komisyonu ve 
'Bakaniiık temsilcileri yerlerimi aldılar. 

Şimdi bu kanun tasarısının tümü 'üzerimde görüş-1 

ime açıyorum. Söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tasarının tümü üzeriındelki görüşmeler bitmiştir. 
.Maddelere geçilmesini oylarımıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Taslarının 1 nci maddesini okutuyorum : 
5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanunu ile 1005 Sa
yılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylağı Bağlanması ve 21)501 
Sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanlarımı 
Aylaklarımın Yükseltilmesi Hakkımdaki Kanumılarda 

jDegfişiklik Yapılması Hakkımda Kamun Tasarısı 

.MADDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Miadde 41. — Emekli, adi malullük, vazüfe malul
lüğü aylıkları; aşağıda gösterilen, Emekli Aylığı Bağ-
lanmıaısımia Esas Aylağa Ait Gösterge Tablosunda her 
derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakam-
larımım her yıl Bütçe Kanununda .tespit edilen katsayı 
ile çarpılması somumda bulunacak tutanın, fiil ve iti-
fbari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 7ö'i, 25 yıldan 
jaz olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara 
da her tam yıl için % 1 fazlası, üzenimden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet süreleri toplaımımdakli ay 
kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinim her ayı içimi 
emekli aylığı bağlanmasınla esas aylık tutarınım % 1' 
inin 12 de biri emekli ayılığına aynıca eklemlir. 

Ancak, bağlanacak aylakların toplamı, emekli, adi 
ımalullülk aylıklarımda, emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylıklarınım % 8 5'ini geçemez. 

•Vazife malullüğü aylıkları hakkımda bu tahdit 
uygulanmaz. 
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EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞA AÎT GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler 
1 2 3 4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

895 
800 
715 
645 
582 
537 
497 
465 
425 
400 
380 
360 
340 
320 
300 

925 
825 
730 
660 
593 
547 
505 
473 
435 
405 
385 
365' 
345 
325 
305 

955 
850 
745 
675 
604 
557 
513 
481 
445 
410 
390 
370 
350 
330 
310 

985 
875 
760 
690 
615 
567 
521 
489 
455 
415 
395 
375 
355 
335 
315 

1 200 + 50 
u ı2qo + ıoo 
,1 200 + 150 
1 200 + 200 
1 200 4- 3̂0Q 
•1 200 + 40Q 
1 200 + 500 
1 '200 + 600 
1 200 + 650 
1 200 + 700 
1 200 + İ800 
1 200 + 900 

BAŞKAN — 1 md madde üzerine Komisyonun I 
bir izahatı olıaoak mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜıKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Sayın Başka
nım, Emekli Sandığı Kanununun 41. nüi maddesinde | 
'yapıta değişiklik]© halen emekli olanlara iki taklara i 
birden sağlanmış oluyor. 

©ir tanesi; mevcut gösterge tablosu % 20 lila 21i 
civarında artırılmıştır. 

.ikincisi; emeklilik maaş oranı % 5 olarak arifcırılı-
mıştıir. 30 sene 'için % 70* olaın rakam, 30 sene için % 
75 olmuş ve 40 sene ve daha fazıla sene içlin % 80ı olan 
tavan % 85'e çıkaolmıştır. 

Hazırlanan gösterge tablosu, bundan evvelıkli gös- | 
ıterge tablosuna ve 657 sayılı Devlet Memurları Ka- | 

Kademeler 
5 6 7 8 9 

900 
775 
705 
626 
577 
529 
497 
465 
420 
400 
380 
360 
340 
320 

925 
790 
720 
637 
587 
537 
505 
473 
425 
405 
385 
365 
345 
325 

805 
735 
648 
597 
545 
513 
481 
430 
410 
390 
370 
350 
330 

820 
750 
659 
607 
533 
521 
489 
435 
415 
395 
375 
355 
335 

765 
675 
617 
561 
529 
497 
440 
420 
400 
380 
360 
340 

içfe 1 015 
liçıin 1 045 
için 1, 075 . 
için 1 105 
liçin 1 160 
(içlin 1. 215 
içirü 1 270 
üçün 1, 325 
»için h 355 
için 1 380 
içini 1 435 
için 1 490 

nunuan (bağlı gösterge tablosuna bağlı olmak zorun
dadır. 

(Maalesef bu gösterge tablosu düzenM olmadığı liçıin, 
bu tablo da bir kademe gösıterıge cetvellktıden istenen1 

hususların tamamını kapsamıyor; ama Emekli San
dığı ve Maliye Bakanlığı liljgilllerli tablio olarak bu 
/çarpıklığa rağmen, yapılabilecek olanım en iyisini yap-
miışlaridi'r. 

Biz, Komisyon olarak aynen benimsedik. Buna sa
dece (barem kanunlarında yapılabilecek muhtemel bir 
değişikliğe paralel olmak üzere Alenide bir daha prob
lem ülimasın diye Hükümetin teklifinde bulunmayan 
1 200 + 650 kademeslini ilave ettik. 

41 nci madde hakkında izahatım bundan ibaret 
olacaktır. 
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Arz ederim. 
(BAŞKAN — 650'miro kanıma mecburiyeti vandı, 

çünkü allbayla tuğgeneral aynı alıyordu. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Baışkanı) — Evet Sayın. 
Baışikaınıım, muhtemelen değişecek diye koyduk. 

BAŞKAN — Çototanıdır teklif olarak vardı o za
ten; büır türlü çıkmamıştı. 

Bu kademelerdielk'i rakamlar benlim diiıklfcaitlimli 
çektî  Bir yerde başlıyor ter yere kadar 5'er, 5'er ıgi-
d'iyor, ondan sonra 8 oluyor, 10 oluyor, 9 oluyor. 

Aca'ba bunları kömpitür mü yaptı, yoksa ilgili
ler mi yaptılar? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, şimdi burada 9 ncu derecenin karşısına bakarsa
nız 425, 435, 445, 455, 465 şeklinde 10'ar, lO'ar gidiyor. 
Ondan sonra aynı kademe 8'er, 8'er gidiyor. 

iBu bir kademedir ve gösterge tablosunun tekniği
ne uymaz. 9 ncu dereceden 8 nci dereceye çıkarken 
425'ten 465'e çıkıyorsunuz; 40 puan birden artıyor. 

Ondan sonra 7 nci dereceye çıknıca 465'ten 497'ye 
çıkıyorsunuz, 32 puan artıyor. 

Mutlaka üst kademe ile arasının daha fazlası ol
ması lazım. 

BAŞKAN — 497'den 6 ncı dereceye çıkarken yine 
40 oluyor, ondan sonra tekrar değişiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tekrar 40 olu
yor. 

Fakat arz ettiğim gibi, Emekli Sandığındaki arka
daşlar yapılabileceğin hakikaten en düzgününü yap
mışlardır. 

Aslında, mutlaka, daha evvelce de huzurlarınızda 
arz ettiğim gibi, 657 ve hatta 926 sayılı Kanundaki 
gösterge tabloları akılcı bir şekilde yeniden ele alınıp 
düzenlenmelidir. Bu onlara bağlıdır, tek başına bunun 
düzeltilmesi mümkün değildir. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Sonra dikkati çeken mesela şu da 

var : 
2 nci derecenin 6 ncı kademesi 925 alıyor, 1 nci 

derecenin 1 nci kademesi 895 alıyor. 

Halbuki gönül isterdi ki, 925'den daha büyük ol
sun 895. Çünkü o 2 nci derece, öteki 1 nci derece. Ben 
'burada baktım hep öyle; onda da bir sakatlık var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
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nım, halen uygulamada da 759 aynı; aksaklık oradan 
geliyor. 

Yani, gönlümüzün istediği bir gösterge taiblosu 
değildir; fakat şu anda zaruridir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilm'iştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
-MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununun 14 ncü maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendi 
ile, (d) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) İştirakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık 
tutarları üzerinden her ay kesilecek % 10 emeklilik 
kesenekleri; 

d) (a) fıkrasında yazılı % 10 emeklilik keseneği
ne karşılık % İS, (b, c ve ç) fıkralarında yazılı para
lara eşit olarak kurumlarınca verilecek karşılıklar; 

f) 55 nci maddeye göre bağlanacak vazife malul
lüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre 
'bağlanacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum 
'bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödenekle
rin % 2'si oranında verilecek ek karşılıklar; 

BAŞKAN — Evet, Komisyon Sözcüsünü dinleye
lim. Burada bir fark var zannediyorum; eskiden % 8'di, 
% 10'a çıkarıldı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen iştirakçilerin aylıklarından kesilen % 8 
emeklilik aidatı % 10'a çıkartılmıştır, kurumlarca ve
rilen karşılıkları % 14'ten % 1'8'e çıkarılmıştır, top
lam % 22 dlan kesinti oranı ve karşılıkların toplamı 
% 28'e çıkartılmıştır. 

Bir diğer önemli husus da, halen kurumlarca va
zife malullüğü maaşı bağlanacak haller için kesilen, 
kurumlarca ödenen % l'ler % 2'ye çıkartılmıştır; 
önemli faktörler bunlardır. 

Burada maddede geçen 14 ncü maddenin (a) fık
rası emekli aidatını düzenleyen rakamdır, (b) fıkrası 
% 25 giriş a'idatını düzenleyen fıkradır, (c) fıkrası 
% 100 artışı düzenleyen fıkradır, (ç) fıkrası mahke
me kararıyla nasıp ve rütbe düzeltmesi karşılığında 
kesilen aidatları düzenler, (d) fıkrası bunların karşı
lıkları, (e) fıkrası tamamlayıcı kesenek dediğimiz ke
senekleri, (f) fıkrası da şimdi % 2 olan % 1 karşılık
lar karşılığıdır. Diğer kanunlarla ve halen mevcut 
Kanunla irtibatı budur. 

Önemli değişiklik, arz ettiğim gibi % 8'in % 10 
olmasıdır. 
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'BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği 
var mı efendim?.. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki üç ek: madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 
Kanununun 34 ncü maddesi ile geçici 15 ve 16 ncı 
maddeleri gereğince alınan fiili hizmet süresi zammı 
38 nci maddesi gereğince alınan itibari hizmet süresi 
ve 39 ncu maddesi gereğince alınan 55'ten eksik yaş 
farkları karşılıkları; emeklilik keseneği ve karşılığı top
lamına yükseltilmiştir. 

Ayrıca aynı kanunun diğer maddelerinde yer alan, 
kesenek oranları % 10; ;% 5, % 6, % 14 kurum kar
şılıkları % 18; kesenek ve karşılık toplamlarına ait 
oranlar da «Kesenek ve karşılık toplamı» olarak de
ğiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında izahat verir mi
siniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu! Başkanı) — Saym Başka
nım, emekliye ayrılan kişilerin bazı hallerde üç ayda 
veya vazifede iken bunlar adına kişilerin kendisi de
ğil, mensup oldukları kurumlar ödemeler yapar. Bun
lardan biri fiili hizmet zamlarıdır; Orduda görev ya
pan subay ve astsubaylara yılda tanınan 3 aylık gibi. 

'Bir diğeri itibari hizmet zamlarıdır; denizaltıcı ve 
uçuculara ödenen yılda 6 aylık zam gibi. 

Bir diğeri de 55 yaş farkıdır. 55 yaştan evvel ku
rumlarınca emekli edilen kişileri 55 yaşa tamamlaya
cak, kalsaydı ne aidat ödeyecekse yine bunlar kurum
larınca Emekli Sandığına ödenir. 

Yukarıda arz ettiğim gibi karşılık % 18'e çıkartı
lınca kesenek % 10'a çıkartılmış, bunların da bu ke
senekleri aynı oranda artırılmıştır. Madde bu değişik
liği getirmiştir. 

Arz ederim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Aynen 

iştirak ediyoruz. 
BAŞKAN — Ek 1 nci madde hakkında söz al

mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 2. — TC Emekli Sandığınca, emek

li, adi malul, vazife malulü olanlara, dul ve yetimlerin 
her birine ödenecek aylıklar ile emekli ve evlenme ik
ramiyeleri, kesenek iadeleri, toptan ödeme işlemleri 
ve bunların farklarındaki lira kesirleri liraya çıkartıla
rak ödenir. Giriş keseneği, emeklilik keseneği, artış 
farkı ve bunlara ait kurum karşılıkları, % 2 ek kar
şılıklar, itibari hizmet süreleri ile fiili hizmet süresi 
zamları, hizmet ihyaları, hizmet borçlanmaları ve 55 
yaş farkına ilişkin her türlü, paralardaki lira kesirleri 
ber ödeme, şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) 
liraya çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz iste
yen var mı?.. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım tamamen düzenleyici bir maddedir. Emekli San
dığı tarafından yapılan her türlü ödem elerdeki lira 
küsurları liraya çıkartılmıştır. 

BAŞKAN — Ek 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaş var mı?.. Yok. 

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

Ek 3 ncü maddeyi okutuyorum : 
EK MADDE 3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı 

Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre, bağlanan, emek
li, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı 
alanlara ayrıca her ay için 3 500 lira Sosyal Yardım 
zammı verilir. Bu zamlar, aylıklar ile birlikte ve peşin 
olarak ödenir. Dul ve yetim sayısı birden fazla olan 
'hallerde bu zammın tamamı dul ve yetimlere eşit oran
da bölüştürülür. 

5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri 
uygulanmak suretiyle ayrı ayrı bağlanan iki aylığı 
(son h'izmet zammı dahil) birlikte alanlara yalnız 
emekli aylığı bağlanmasına esas aylık derecesi yüksek 
olan aylıkları için sosyal yardım zammı ödenir. 

Sosyal yardım zammı, 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununun 94 ncü maddesinde belirtilen durum
larda, emekli veya dul - yetim aylıkları ile birleştiril
mek suretiyle işleme tabi tutularak fazla olan aylık tes
pit olunur. Ancak; evlenme ikramiyesi ve ölüm yar
dımı tahakkuklarında hesaba alınmaz. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında pe
şin ödenen aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. 

5.1.1961 tarihli ve 228 sayılı Kanun ile ek ve 
değişik hükümleri gereğince aylık bağlananlara öde
nen sosyal yardım zammı hizmet sürelerine göre oran-
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ti ile tespit edilerek aynı nitelikteki zammı ödeyen il
gili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapıl
mış olanlara ödenmiş sosyal yardım zammının tama
mı, ilgililer veya kurumlarından tahsil edilir. 

Sosyal yardım zammı; 
a) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul 

veya yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı şarta 
bağlı görevlere seçilen veya atananlara, 

b) TC Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve or
taklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa ta
bi işyerlerinde emekli, adi malullük, Vazife malullüğü, 
dul ve yetim aylığı kesilmeksizin daimi kadrolu üc
retli, geçici kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapı
lan işe göre ücret veyahut yevmiye ödenmek suretiyle 
görev alanlara. 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı 
Kanunun geçidi 20 nci maddesi uyarınca kurulan san
dık statüleri ile BAĞ - KUR'dan aylık alanlara, 

İTC Emekli Sandığınca ödenmez. 
Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü ver

gi, resim ve harçtan muaftır. 
TC Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yardım 

zamları Hazinece karşılanır. 
'BAŞKAN — Ek 3 ncü madde üzerinde söz al

mak isteyen var mı?.. Bir izahat olacak mı efendim? 
Zannedersem Hükümetle Komisyonun metni arasında 
fark var. Hükümetin bir diyeceği var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim, yok. İştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu ek 3 ncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

Şimdi, kabul edilen 1, 2 ve 3 ncü ek maddelere 
bağlı olarak çerçeve 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 20.2.1968 tarihli ve 1005 sayılı İs

tiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Ka
nunun 27.4.1976 tarihli ve 1985 sayılı Kanunla değişik 
1 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendi- J 
lerine İstiklal Madalyası verilmiş bulunan Türk vatan- ; 
daşları ile 1950 yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak j 
bastığı Ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Plan - Mun- j 
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jon Ateşkes Anlaşmasına kadar Kore'de fiilen savaşa 
katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulunduk
ları sürece, vatani hizmet tertibinden 125 gösterge ra
kamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen katsayı 
ile çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

BAŞKAN — Bu vaktiyle ne idi efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 85 idi. 

'BAŞKAN — O halde İstiklal Madalyası sahibi 
olanlarla, Kore Harbine iştirak edenlerin aynı olu
yor. 

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

BAŞKAN — Eskiden de aynı mı idi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eskiden de aynı 
idi. 

BAŞKAN — Kıbrıs'a gidenler yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O yok. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Böyle bir 
şeyleri var, ama buraya gelmemiş, gelmesi lazımdı. 

BAŞKAN — Var mı efendim Kıbrıs'la ilgili ka
nun teklifi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tazmi
nat var. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mahiyeti ta
mamen başkadır, bu mahiyette değil. Bize intikal et
medi Kıbrıs'la ilgili bir şey Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Bu ek 4 ncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 15.6.1978 tarihli ve 2150 sayılı Va

tani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıklarının 
Yükseltilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
(b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 600, dul eş
leri için 450, yetim ve diğer yakınları için 300'dür. 

'BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde bir izahat ola
cak mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vatani hizmet 
tertibinden aylık alanların göstergeleri % 50 artırıl
dı. Eskiden 400 idi, 600 oldu, 300 idi, 450 oldu; 200 
idi, 300 oldu. 
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'BAŞKAN — 5 ncı madde üzerinde söz almak is- | 
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
iMADDE 6. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa aşağıdaki iki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emek
li Sandığı Kanununa 1.6.1976 tarihli ve 2013 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ile eklenen ek 1 nci maddesi j 
uyarınca aylıkları yükseltilenlerin, öğrenim durumları 
itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belir- I 
tilen yükselebilecekleri derece ve kademeler dikkate 
alınmaksızın sözü edilen ek maddedeki esaslara göre 
intibakları yeniden yapılır ve 1.3.1981 tarihinden itiba- I 
ren geçerli olmak üzere aylıkları yükseltilerek ödenir. 
Bu maddeye göre yapılan yükseltme işlemi 2182 sa
yılı Kanundan ayrıca yararlanma hakkını ortadan 
kaldırmaz. I 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yok. 

Ek geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici madde 2'yi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — 27.10.1977 tarihli ve 

7/13986 sayılı, 7.11.1979 tarihli ve 7/18320 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararları uyarınca, 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine göre 
emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim 
aylığı alanlara ödenmiş ve ödenmesi gereken avanslar 
Hazineden karşılanır. 

'BAŞKAN — Bu hususta Komisyonun açıklaması 
olacak mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komi'syonu Başkanı) — Yakacak yar
dımının mahsubuna ait maddedir. Çünkü şimdiye ka
dar avans olarak ödeniyordu, kişilerin zimmetinde ka
lır. Bunun herhalde bir kararnamesi de gelecek; bir 
kararname ile de bunun pekleşmesi lazım. 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Ek geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum» Ka- j 
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edilen ek geçici 1 ve 2 nci maddeye bağlı 
olarak çerçeve 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. j 
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7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Ka

nununa 7.2.1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla ekle
nen ek 1 ve 4 ncü maddeler, 8.7.1971 tarihli ve 1425 
sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası ile aynı 
Kanunla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek
lenen ek 4 ncü madde ve 5434 sayılı TC Emekli San
dığı Kanununun ve ele ve değişikliklerinin bu Kanuna 
aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

'BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — Bu Kanun 1.3.1981 tarihinden ge

çerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
•BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Süresi sona eren Toplu iş Sözleşmelerinin 
sosyal zorunluluk hallerinde yeniden yürürlüğe ko
nulması hakkında Kanun tasarısı ve İhtisas Komis
yonu Raporu. (1/116) (S. Sayısı : 86) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında yer 
alan «Süresi sona eren Toplu tş Sözleşmelerinin sos
yal zorunluluk hallerinde yeniden yürürlüğe konul
ması hakkında Kanun tasarısı ve bu konudaki İhti
sas Komisyonu raporunu görüşeceğiz. 

Bu tasarı 86 sıra sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 
Bu konudaki İhtisas Komisyonu Sözcüsü ve Ba

kanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

Şimdi, Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme 
açıyorum. Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Balkanı) — Sayın Başkanım, Hükümetimizce ha-

(1) 86 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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zırlanıp gönderilen bu tasan hakkında Komisyonu
muzda inceleme yapılmış; bu incelemede ilgili kuru
luşların da görüşleri alınmış, genellikle Hükümetten 
gönderilen tasarıya uyulmuş, bazı ek ve değişiklikler 
yapılmış olarak takdim edilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş-
tir, 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Geçici Bir 
Dönem için Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkın

da Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 275 sayılı Toplu tş Sözleşmesi, 
Grev ve Lokavt Kanununda gerekli değişiklikler ya
pılarak yürürlüğe konuluncaya kadar, yürürlük sü
resi sona ermiş bulunan işkolu veya işyeri toplu iş 
sözleşmelerini, Yüksek Hakem Kurulu, gerekli gör
düğü değişiklikleri yapmak suretiyle yeniden yürür
lüğe koyar. 

Bu kanunun uygulanmasında bir toplu iş sözleş
mesinin sona ermiş sayılması için sürenin dolması 
yeterli olup, ayrıca fesih bildirimi aranmaz. 

a) Toplu iş sözleşmelerinin; Devletin ülike ve 
milleti ile bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni ve 
genel asayişe aykırı hükümleri ile kanunlarda suç sa
yılan fiilleri teşvik ve himaye eden hükümleri, yeni
den yürürlüğe konulamaz, teşmil edilemez. Yürür
lük süresi dolmamış toplu iş sözleşmelerinin bu gibi 
hükümleri de işçi, işveren ve bunların mesleki teşek
külleri ile bölge çalışma müdürlüğü veya Çalışma 
Bakanlığının başvurusu üzerine Yüksek Hakem Ku
rulunca iptal edilir. 

b) Toplu iş sözleşmelerinin ücret ve ücret ekle
ri ile sosyal yardımlara ilişkin hükümlerinde yapıla
cak değişikliklerde; ülkenin ve işletmenin içinde bu
lunduğu ekonomik durum, sosyal durum, geçinme 
endeksleri, fiilen ödenmekte olan ücretler ve diğer 
gelir unsurlarının genel seyri gözönünde tutulur. 

c) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan 
ve 1.1.1981 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle iş
çilere sağlanan gelir düzeyindeki artışlar, yeniden 
yürürlüğe konulacak toplu iş sözleşmelerinin ücret 
ve sosyal yardımlarının tespitinde Yüksek Hakem 
Kurulunca esas alınamaz ve emsal teşkil etmez. 
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d) Yüksek Hakem Kurulu, yeniden yürürlüğe 
koyduğu toplu iş sözleşmelerinde de, sözleşme süresi 
içinde gerekli gördüğü hallerde değişiklikler yapabi
lir. 

e) Yüksek Hâkem Kurulu; kararlarında, toplu 
iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihini, yürürlük 
süresini ve yapılan değişiklikleri belirtir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim? Hükümet tasarısıyla 
arasında bazı farklılıklar var. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik - İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümet tasarı
sında bazı durumları ihtiva eden, örneğin işçi - işve
ren mesleki teşekküllerinin faaliyetlerinin durdurul
duğu, grev - lokavt yetkilerinin ertelendiği, askıya 
alındığı hal ve yerlerde olarak bu kanun tedvin edil
miş. 

Burada yürürlüğü biten toplu sözleşmelerin yeni
den yürürlüğe konulması öngörülmüştür. Bu madde 
metninde bu hal ye yerlerden tadadı mümkün olma
yanların da çıkması ihtimali düşünülerek, asıl olan, 
yürürlüğü biten sözleşmenin yeniden yürürlüğe kon
ması olduğu için, bu 1 nci maddenin 1 nci bölümün
de bu husus yer almıştır. 

Ayrıca, kanunun başlığında da, bilindiği üzere, 
bugün içinde bulunduğumuz durumda toplu sözleş
melerin ne şekilde yürütüleceğini belirleyebilmek için, 
bu kanunun geçici bir dönem için uygulanacak ola
cağı açıkça belirtilmiş bulunmaktadır. 

(a) fıkrasında Hükümet tasarısında olmayan bir 
bendi Komisyonumuz ilave etmektedir. 

Bilindiği üzere, Anayasamızda da mevcut olduğu 
halde, uygulamada, Anayasanın ve ülkenin milleti ve 
ülkesiyle bütünlüğünü zedeleyici, mili güvenliğe, ka
mu düzenine, genel asayişe aykırı hükümler bazı 
toplu sözleşmelerde yer almıştır. Bunların, bu top
lu sözleşmelerde, Anayasa hükmü olmasına rağmen 
yer alması maalesef engellenememiştir ve halen de 
uygulanmaktadır. Onun için, maddede, bu türlü top
lu sözleşmelerin bu türlü hükümlerinin yeniden yü
rürlüğe konamayacağım ve teşmil edilemeyeceğini 
belirtmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca, yürürlükte olan toplu sözleşmelerde de 
bu gibi hükümler vardır. Bu toplu sözleşmeleri de, 
işçi - işveren mesleki teşekküllerinin müracaatı ha
linde; işçi ve işveren bazı ahvalde aynı görüşün ki
şileri olabiliyorlar, bu gibi hallerde bunlardan biri 
müracaat etmediği takdirde, bunu da engellemek 
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için, Çalışma Genel Müdürlüğü ve Çalışma Bakanlı
ğının başvurusu üzerine Yüksek Hakemce iptalini 
arzu etmekteyiz. 

Bunu başlangıçta bir iptal olarak düşünmeyişimi-
zin nedeni; kişilerin düşüncelerine ve yargılarına gö
re değişik yorumlaması ortaya çıkabilir ve bu deği
şik yorumlamadan mütevellit farklı uygulamalar or
taya çıkabilir; bu genel, objektif kuralların değerlen
dirilmesi kişilere göre değişik olmasın dedik, bunun 

\ mutlaka Yüksek Hâkem Kurulunun süzgecinden ve 
bu esaslara göre görüşünden geçmesini arzu ettik. 

(b) bendi Hükümet tasarısında da yer almıştır. 
Burada «diğer gelir unsurlarının genel seyri de gözö-
nünde tutulur» şekli ilave edilmiştir. 

Bilindiği üzere, toplu sözleşmelerde ücretlerle 
sosyal yardımlar arasındaki denge büyük ölçüde de
ğişmektedir. Bazı ahvalde ücretler küçük tutulduğu 
halde, sosyal yardımların miktarlarında ve çeşidinde 
büyük farklılıklar ve değişiklikler yapılarak ücretler 
düzeyinde ve hatta bazen onun da üstünde sosyal 
yardımlar alınmaktadır. Bunları da elbette ki objek
tif bir kural olarak Yüksek Hâkem Kurulunca dik
kate alınması gereken unsurlar içinde düşündük, 

(c) bendini burada ilave ettik. Bu (c) bendini ila
ve ederken amacımız şu olmuştur : Bilindiği üzere, 
toplu sözleşmeler karşılıklı irade ile ve pazarlık sis
temiyle vücut bulmaktadır. Bu pazarlık sistemlinin 
dışında, tarafların anlaşmasının üstünde, Konseyimi
zin biraz önce kabul buyurduğu Gelir Vergisi Kanu
nuyla işçilerimizin gelir düzeyinde büyük artışlar ol
muştur; bu artışlarla birlikte net ele geçen miktarlar 
da yükselmiştir; toplu sözleşmenin anailkesi karşı
lıklı iradeyle teşekkül ettiğine göre, bu gelir düzeyin
deki artışlar da dikkate alınarak yeniden yükselme
lere Yüksek Hâkem Kurulunca neden olunmaması 
için bu (c) bendi önerilmiştir. 

(d) bendindeki «Yüksek Hâkem Kurulu, yeniden 
yürürlüğe koyduğu toplu iş sözleşmelerinde de, söz
leşme süresi içinde gerekli gördüğü değişiklikleri ya
pabilir». hükmü Hükümet tasarısında da vardır, ay
nen katılmaktayız. Bundan amacımız, Yüksek Hâ
kem Kurulunda başlangıçta genel ilkeler ve sistem
ler oluşmadan ilk yapılan sözleşmelerde bariz bir 
noksanlık veya yanlışlık veya bir hata yapıldığı tak
dirde, Yüksek Hâkem Kurulunun bu hatasını düzel-
tebilmesine imkân sağlamaktan ibarettir. 

(e) bendi ise, Yüksek Hâkem Kurulu kararların
da yeniden yürürlüğe koyduğu sözleşmenin yürür-
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lüğe girme tarihini, yürürlükte kalacağı süreyi ve 
yaptığı değişiklikleri belirtmesini içermektedir. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bu izahat karşısında Hükümetimi

zin bir diyeceği var mı efendim? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, müsaade ederseniz evvela bu kanunu niçin 
bu şekilde hazırladık, onu arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
275 sayılı, Toplu îş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nununda fevkalade haller için bir düzenleme yapıl
madı, bir eksiklik var. «Grevler yasaklandığı zaman 
veya grevler durdurulduğu zaman toplu sözleşmeler 
nasıl yapılır?»ı bunu bilmiyoruz. Onun için, ilk defa 
olarak bu eksikliği ve bu boşluğu doldurmak için 
bu kanun huzurunuza geldi. Bu kanunda öngörülen 
lüzum şu : Bir taraftan toplu sözleşmelerin yapılma
sını kolaylaştırmak, öbür taraftan sendikal faaliyet
leri, bilhassa sendikalar arasındaki rekabeti bir nevi 
dondurmak ve üçüncüsü de Sayın Maliye Bakanımı
zın maliyesini biraz rahatlatmak. Fazla grev yolunu 
açmamak suretiyle Yüksek Hakeme belirli ölçüler 
içerisinde ücretleri tayin etmek suretiyle Hazineyi 
de bir miktar ferah tutmak... 

BAŞKAN — Hazineyi demeyelim de Sayın Ba
kan, memleket ekonomisiiM* rahatlatmak için... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet efendim, memleket ekonomisini rahatlatmak 
için bazı hükümler getirdik. 

Şimdi bunlar içerisinde ilk defa isim meselesi 
karşımıza çıktı : Acaba bu kanunun ismi ne olmalı? 
Bu kanun bir fevkalade kanun olduğu için, bu ka
nunun ismi üzerinde tartışıldı. Bu nedenle evvela 
sosyal zorunluluğu düşündük. Hakikaten bir sosyal 
zorunluluk var, bir sosyal zaruret var bu kanunun 
uygulanmasında. Fakat o istenmezse kolaylıkla çı
karılabilir, çünkü isim önemli değil, yeter ki maksat 
anlaşılsın. Yalnız şurada, isimde «Geçici Bir Dönem 
tçin Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Kanun 
Tasarısı» diyor. «Geçici bir dönem'»] iyi, buradan da 
anlaşılıyor ki, bu kanun muvakkat yapılmaktadır; 
fakat «geçici dönem»! tabii yeniden yürürlüğe koy
ma değil, asıl olan bu kanunun uygulanması geçici 
bir dönem içindir; fakat anlaşılıyor, önemli değil. 

Bir eksiklik, 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında var. 
Bu kanunun hangi hallerde uygulanacağı belli değil, 
yani bu kanunun uygulama alanı nedir, onu göremi
yorum. Hakikaten de tayin etmek biraz zor. Fakat, 
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bir kanunu uygulama alanında görmekte fayda var. ı 
Bîr kanun hangi hallerde uygulanır?.. Ekseriyetle I 
normal haillerde uygulamada elimizde 275 sayılı Ka- I 
nun var. Acaba bunun başına, «275 sayılı Toplu iş 
Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu yeniden yürür- I 
lüğe girinceye kadar»ı demek doğru mudur veya be- I 
nim ilk teklifimde olduğu gibi, sendikaların faaliyet
lerinin durdurulduğu veya grev ve lokavt durumları
nın ertelendiği hallerde diyerek, bu kanunun hangi I 
hallerde uygulanacağını göstermek daha iyi olur mu I 
diye düşünüyorum, bu bir. I 

İkincisi efendim; (a) bendinde çok güzel bir mad- I 
de hükmü gelmiş buraya, tamamen hemfikiriz, (a) I 
bendi fevkalade. I 

Yalnız (a) bendinde de bir şey nazarı dikkatimi I 
çekiyor : Eğer herhangi bir toplu sözleşme içerisinde 
kamu düzenine aykırı bazı hükümler varsa, onu iş- I 
çi, işveren ve mesleki teşekküller müracaat ederek I 
iptalini isteyebilecek. I 

Bence orada «işçi», lafına lüzum yok. Çünkü, 
«işçi»; dersek, çok fazla sayıda bir müracaat olacak 
Yüksek Haikeme. Önüne gelen mektup yazıp, şunu I 
iptal edin diyecek. Onun için zannediyorum ki, «iş- I 
veren ve bunların işçi ve işveren mesleki teşekkülle- I 
ri»; demek kâfi gibi geldi bana. 

Üçüncüsü de efendim; yine aynı bentte benim I 
bir endişem var. Çüntkü kamu düzenine aykırı olan 
hükümler bilindiği gibi batıldır, yani geçersizdir. 
Şimdi, geçersiz maddeleri bir de iptal etmek, benim 
'kulağıma tuhaf geliyor bir miktar. Geçersiz olan bir 
şey iptal edilir mi?.. Zaten geçersiz. Oradaki tered
düdüm o noktada. I 

>(b) bendinde bir şey yok efendim. Olsa olsa, «fii
len ödenmekte olan ücretlerin genel seyri de»; diye
biliriz, bir «de» kelimesini ekleyerek ki, demin Sa
yın Maliye Bakanın söylediği gibi, filen ödenmekte 
olan ücretler anlaşılmasın. 

Sonra efendim, (c) bendinin kalkmasını rica edi
yoruz. Çünkü (c) bendi, her okunuşta başka şekilde 
yorumlanacak bir madde. 

(d) bendi tamam, (e) bendi tamam. 
BAŞKAN — Komisyon buna ne der efendim?. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komis
yonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bu (a) bendinde 
biraz evvel arz ettiğim gibi, Anayasanın bu ilkeleri
nin kanun metninde yer almasının mükerrer bir de
yim olacağının bilinci içindeyiz. Ancak, Anayasada 
bu hükümler olduğu halde, tatbikatta yer almış ve 

uygulanma'kta olduğu için, burada bunu kesinkes tek
rarlamamız ve bu tür uygulamaları engellemenin ge
rektiği zaruretine inanmaktayız. Bu nedenle (a) 'ben
dinin bu şekilde kabulünü talep etmekteyiz. 

BAŞKAN — Hayır, o «işçi»! yi söyleyiniz, «işçi» 
niçin kondu?.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Bu, işçi, işveren mesleki teşekkül
lerinin de müracaatına açık 'kovuşumuzun nedeni; 
bazı sendikal faaliyetlerin kapalı oluşu veya bazı 
sendikalar buna rıza göstererek veya bazı işverenle 
sendikalar aynı görüşte olduğu halde, bu konuda 
hassas olan işçilerin dahi müracaatım sağlayabilmek 
içindir. 

BAŞKAN — Çalışma Müdürlükleri takip edemez 
belki diye mi doğrudan müracaatları getiriliyor? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komis
yonu Başkanı) — Evet. Tabii Çalışma Müdürlükle
rine yüzlerce sözleşme geliyor, bunu takip edip far
kına varamaz endişesini de belirtiyor. 

BAŞKAN — Çalışma Müdürlüğü farkında değil
dir, 'hiç olmazsa bir işçi gider, ikaz ederse Çalışma 
Müdürlüğüne; bizim süremiz bitti, aman dikkat edin 
falan diye, ondan zannediyorum «işçi» tabiri konul
du. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet. 

Şunu da ilave etmeme izin verirseniz; bilindiği 
üzere, işverenlerin hepsi mesleki teşekkülün üyesi 
değildir. Bu işçilerin mesleki teşekküle üye, olup, 
mesleki teşekkül içinde faaliyet göstermesi gerekmek
tedir. Psikolojik olarak da îböyle memleketsever olan 
işçilere yararlı bir vazife düşmüş olacağı görüşünde
yiz. 

(c) bendinin getiriliş nedenlerini arz ettim. Hükü
metin endişesi karşısında (c) bendini geri atmak is
tiyorum, izin verirlerse. 

BAŞKAN -«— «Yanlış anlama da olabilir» diyor
sunuz, yani1 «emsal teşkil edemez ve esas alınamaz» 
deyince ters mana da çıkar bundan, istediği gibi ya
par. Bu, ters manaya alınmasın diye bu maddenin 
(c) 'bendinin çıkarılmasını siz, Komisyon olarak da 
uygun görüyorsunuz. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — L^ygun görüyoruz. 
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BAŞKAN — Yalnız «geçici bir dönem için» de
mek doğrudur. Bu bir zaman için konmuş, şu içinde 
bulunduğumuz süre için konmuş; ama geçici olmasa 
da bu, ileride bu gibi haller tahaddüs ettiği zamanlar
da dahi uygulanabilir bir kanun da olabilirdi; ama 
sırf bu zamana mahsus olarak hazırlandığı için «ge
çici süre» tabirinin kullanılmasında zannediyorum 
yarar var. 

Bu lj nci madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı öf endim? 

Buyurunuz efendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım; 
Hükümetin tasarısı ile Komisyonun metni arasında
ki önemli fark şu : Hükümet, sosyal zorunluluk hal
lerinde geçici değil, kalıcı bir kanun olarak bunu 
öneriyor, Komisyon, ileride, 275 Sayılı Toplu îş Söz
leşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu yeniden düzenle
nirken, bu hükümlerin de onun içerisinde yer alma
sını düşünerek, şu dönemde geçici olarak getiriyor. 

O nedenle, 1 nci maddenin başında Hükümet tek
lifinde «İşçi veya işveren mesleki teşekküllerinin fa
aliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve lokavt yetki
lerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yer
lerde» diye bir genelleme var. 

Daha evvelki çalışmalarda Komisyonun hazırla
dığı metinde de «275 sayılı Kanun değişinceye kadar» 
diye bir genelleme vardı. 275 sayılı Kanun değişin
ceye kadar muallel bir hale gelirdi. Ben onu mutla
ka değiştiriyorum diye kanunda da söylemeyelim di
ye bu şekilde Yüksek Heyete sunuldu. 

O bakımdan, Sayın Çalışma Bakanının değindiği 
gibi, «hangi halde bu kanun uygulanacak» sorusu şu 
anda bir tereddüt doğurmakta; ama eğer Yüksek 
Heyetiniz bu kanunun geçici bir dönem için yürür
lükte kalması fikrini kabul ederse, zannediyorum Sa
yın Çalışma Bakanının tereddüdü bertaraf edilecek
tir. Geçici bir dönem için bu iş yürürlükte olacaktır 
ve onun sonunda, yeni bir kanunla tekrar bir düzen
leme yapılacaktır. O bakımdan, 1 nci maddenin ba
sma Hükümet teklifindeki gibi, bu genel maddeyi 
koyduğumuz zaman, bu takdirde bir devamlılık il
kesinden endişe etmekteyim; yani yeri, hali belli ol
duğuna göre, o halde bu, herhalde, her zaman de
vam edecek izlenimini uyandırmaktadır. 

Öbür tarafta (a) bendinde, işçilerin müracaatını 
sınırlamak için belki ufak bir düzeltme yapılabilir. 
(a) bendindeki işçilerin müracaatını fazla buldu Sa
yın Bakan, buna «işçi teşekkülleri veya işveren rnes-
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leki teşekkülleri» dedi efendim. Bu kısım çikarılabi-
lir. Yalnız Komisyon Başkanının değindiği gibi, mes
leki teşekkülleri bu dönemde faaliyet halinde bulun
mayan işçilere de bu hakkı tanımak için, belki bu ne
denle yaklaşım sağlanabildi efendim. 

(b) bendinde; yine Sayın Bakan, (b) bendinin son 
'kısmında «geçinim© enldeMeri, fiilen ödenmekte 
olan ücretler de» dediler, 

Belki dalha bir ağırlık verdiği için, zannediyorum 
o «de'nin»! eklenmesinde fayda olacak efendim, on
dan sonra «ve» gelecek herhalde. 

(c) bendi için Komisyonun geri alma fikrine ben 
de katılıyorum, 

Tensiplerine arz ederim efendim. 
Yalnız, şu bir hakikat; bu Yüksek Hakem Kuru

luna (b) bendi ile verdiğimiz çerçevenin, Türkiye'de 
ücretler arasında dengeyi sağlayacak ölçülerle kulla
nılmasında büyük bir dikkat, büyük bir itina, yan
sız, ama hem işçinin haklarını koruyacak, hem mem
leket ve işletme ekonomisinin zorunluklarını gözden 
uzak tutmayacak bir değerlendirme yapması, zanne
diyorum (b) bendinde yeterince açıklandı efendim., 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, bu sistem diyebilirim ki, dünyada ilk defa 
uygulanacak olan bir sistem; bu, yeniden yürürlüğe 
koyma sistemi. Bu, orijinal bir sistem. Çünkü, aklı
mıza şundan geldi: Evvela uzatalım dedik, 18 ay ev
vel bitmiş bir sözleşmeyi nasıl uzatabiliriz? Toplu 
sözleşmeyi şu anda yapmak da mümkün değil. En 
doğru sistem, bitmiş olan bir sözleşmenin yetkili bir 
organ tarafından, yetkili bir heyet tarafından yeniden 
yürürlüğe konması. Fakat, burada hep okuyorum, 
bir yerde bana eksiklik geliyor, «Bu kanun hangi 
hallerde uygulanacak?» Yani uygulama alanını göre
miyoruz., 

BAŞKAN — Hükümetin teklifinde bulunan o bi
rinci fıkrada, «İşçi ve işveren mesleki teşekküllerinin 
faaliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve lokavt yet
kilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yer
lerde» tabirinin konmasını arzu ediyoruz ki, nereler
de kullanılacağı meydana çıksın, 

ÇALIŞMA BAKAN— TURHAN ESENER — 
Evet. 

Efendim, bunun devamlı olmasına mani olmak 
için sonuna bir madde koyarız, deriz ki, «275 sayılı 
Kanunda gerekli değişiklikler yapıldığı takdirde bu 
kanun kendiliğinden yürürlükten kalkar^ 
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BAŞKAN — Zaten onu yaptığımız zaman, bu 
yürürlükten kaldırılır. 

Evet, 'bu başta bir 'boşluk oluyor. 
Buyurun efendim., 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O vakit tensip 
ederseniz, o baştaki «geçici bir dönemi» de çıkara
lım. 

BAŞKAN — Onu da çıkarmak lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Sosyal zorun
luluk hallerinde» yi koyalım. Bu kanun bütünyle, za
ten geçici kanun, geçici madde değildir efendim. Ge
çici kanun fikrini kabul etmek de biraz zor oluyor. 
Bu kanun, bu dönemin kanunudur, ileride 275 sayılı 
Kanunda değişiklik yapıldığı zaman zaten bütünüyle 
veya bir kısmı ile kalkacaktır. Yani, Hükümetin tek
lifi o vakit daha uygun görülüyor; hem kanunun adı 
ile, hem birinci maddedeki ilk satırı ile. 

BAŞKAN — Komisyon Sözcüsü? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, Hükümetin görüşü
ne katılıyoruz. Halen yürürlükte olan mevzuatımızda 
olağanüstü hallerde çalışma hayatını düzenleyen hü
kümler yok. Ancak, Hükümetçe hazırlanan tasarı, 
sosyal zorunluluk 'hallerinin meydana gelmesi durum
larında, aralıklı da olsa zaman zaman uygulanacak, 
sürekli nitelik taşımaktadır. 

Bilindiği üzere, 274 sayılı Kanunda, 275'te ve 
1475 sayılı kanunlarda mutlaka bir değişiklik yapıl
ması gerekmektedir. Bu değişikliğin zarureti belirtil
miş. Bu yasalarda değişiklik yapılıp, olağan durum
larda ülkede uygulanacak çalışma mevzuatı belirlen
meden, olağanüstü durumları tedvin eden 'bir yasa 
getirmenin mümkün olamayacağı inancındayız, 

Ayrıca, bu yasa, geçici hüviyetini muhafaza et-
me'kle, maddenin başlığında dahi, ülkemizde çalışma 
hayatını, işçi haklarını ve sendikal özgürlüklerin kı
sıtlanmadığını da belirtmiş olmaktadır. Tüm amacı
mız; eğer olağan dönemi kapsayan 'bu yasa müspet 
sonuçlar verirse - ve bunu temenni etmekteyiz - o za
man bu olağanüstü hallerde uygulanmasını sağlamak 
üzere düzeltilecek olan 275 sayılı Kanuna bir ek 
madde ile devamlılığı sağlanabilir görüşündeyiz. 

(BAŞKAN — Şimdi efendim, geçici olup olma
ması, ,275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokalvt 
Kanununda yapılacak değişiklikte ilgili. O değişiklik 
yapıldığı an zaten bundaki 'birçok maddeler belki 

oraya girecek ve çıkarken de bu yürürlükten kaldı
rılacak. Şimdiden başına «Geçici» demek, ne kadar 
için geçici, ne zamana kadar geçici? Ben de Sayın Ba
kanın teklifine katılıyorum. Gerek yok yani, geçici 
desek ne olacak? Zaten geçici olduğu şuradan da 
belli, başlarken, «İşçi veya işveren mesleki teşekkülle
rinin faaliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve lo
kavt yetkilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal 
ve yerlerde; yürürlük süresi sona ermiş bulunan iş
kolu veya işyeri toplu iş sözleşmelerini Yüksek Ha
kem Kurulu gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak 
suretiyle yeniden yürürlüğe koyar.» denilmektedir. 

Ben de Sayın Bakanın bu teklifine uyarım. Yani 
bu başlığı «Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmeleri
nin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlü
ğe Konulması Hakkındaki Kanun Tasarısı» diye 
yazmalı. «Geçici bir dönem için...» ibaresini silmeli 
ve 1 nci maddede de, birinci cümle olarak demin 
okuduğum ifadeyi koymalı. Kısa olduğu için yazmı
yorum, 1 nci madde şöyle başlayacak: 

«İşçi veya işveren mesleki teşekküllerinin faaliyet
lerinin durdurulduğu veya grev ve lokavt yetkilerinin 
ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yerlerde...!» 
«Hal ve zamanlarda» mı diyelim yoksa «yerlerde»ı 
mi diyelim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
«Hal ve yerlerde.», 

BAŞKAN — «... hal ve yerlerde». 
Ondan sonra devam ediyoruz: «... yürürlük süre

si sona ermiş bulunan işkolu veya işyeri toplu iş söz
leşmelerini Yüksek Hakem Kurulu gerekli gördüğü 
değişiklikleri yapmak suretiyle yeniden yürürlüğe ko
yar.» 

Bu şekilde oldu mu? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Efendim, şu halde Hükümetin teklif ettiği 1 nci mad
deyi hiç değiştirmeyelim müsaadenizle: «... hal ve 
yerlerde Yüksek Hakem Kurulu yürürlük süresi so
na ermiş bulunan işkolu veya işyeri toplu iş sözleş
melerinde gerekli değişikliği yapmak suretiyle bu 
sözleşmeyi yeniden yürürlüğe koyar.» diyelim. 

BAŞKAN — «Koymaya yetkilidir» değil mi. 
«Koyar» dedik biz. Faili mühim değil, o yine an
laşılıyor, yazılmış çünkü, bozmayalım, o zaman büs
bütün hepsini değiştirmek lazım. Demin okuduğum 
şekli ile 1 nci maddenin 1 nci fıkrası bu şekilde olu
yor ve madde başlığı da, Hükümet teklifindeki gibi: 
«Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal 
Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konması 
Hakkında Kanun Tasarısı» 
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Sosyal zorunluluğa mı takılacaksınız siz? 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet., 

Sayın Başkanım, daha evvel de arz ettiğim gibi, 
bu «hal ve yerler» i tam manası ile tadat etmek müm
kün değildir. Örneğin, sendikal faaliyet mevcuttur, 
serbesttir, fakat işyerinin icabı grev, lokavt yasağı 
vardır. Bu toplu sözleşmeler Yüksek Hakeme gelme
yecek midir? Bu akla gelen bir şekildir. Burada be
lirtmek istediğimiz, !bu «hal ve yerleri» i ne kadar tek
nik elemanlar toplayıp tadat etmeye çalışsa da, akla 
gelmeyen açıklar kalacaktır. 

Burada amacımız, yürürlüğü bitmiş olan toplu 
sözleşmenin Yüksek Hakemce yeniden yürürlüğe 
konulmasidır. Bu kanun hangi hallere uygulanacak? 
Yürürlüğü bitmiş sözleşmeye uygulanacak. Bu ka
nun teşmil halinde uygulanır. Bu, maddenin içerisin
de, kanunun içerisinde mündemiçtir. Demin verdi
ğim misal üzere Ibu halleri tadat ettiğimiz zaman 
bazı açık noktaların kalabileceği... 

BAŞKAN — Başlık için mi konuşuyorsunuz? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Hayır efendim, ilk giriş için konuşu
yorum. 

Bazı açık noktaların kalabileceği endişesini mu
hafaza ediyoruz. Yürürlüğü biten tüm sözleşmelerin 
Yüksek Hakem Kurulunca yenilenmesini arzu ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Geliyor zaten, yine devam ediyor, 
«Yürürlük süresi sona ermiş ibulunan» diye, zaten 
yazamayız ki;., 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Ama o hallerde gelecek, Sayın Baş
kanım; yukarıda saydığımız hallerde gelecek. Örne
ğin, misal verdiğim üzere, işyerinde grev ve lokavt, 
mevcut yasaya göre yasaktır. Ancak, sendikal faali
yet de durdurulmamış, serbesttir. Onun sözleşmesi 
gelmeyecektir. 

BAŞKAN — Şimdi şartlar şunlar : «işçi veya iş
veren mesleki teşekküllerinin faaliyetlerinin durdu
rulduğu...» Bu, birincisi, ikincisi : «Veya, grev ve lo
kavt yetkilerinin ertelendiği...» Sonra: «Veya askıya 
alındığı halı ve şartlarda...» 

Şimdi içinde bulunduğumuz hal ve şartlar bun
lar değil mi? 
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PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Bu arz ettiğim istisnai misal, bugün 
için aklıma gelen bu misal bunun dışında olur. Ama 
düşündükçe dalha da istisnai hal bulmak mümkün
dür., 

BAŞKAN — Ancak bu faaliyetler durdurulduğu 
zaman işleyecek zaten. Yüksek Hakem Kurulu geli
yor, o karan verecek... Elbette, başka türlü birden
bire yürürlük süresi sona ermiş bulunan işkolu veya 
işyeri toplu iş sözleşmelerini Yüksek Hakem Kurulu 
gerekli gördüğü işlemi yapmak suretiyle yeniden yü
rürlüğe koyar. Ne zaman yürürlüğe koyar? Hangi 
halde yürürlüğe koyar? Fevkalade halde mi, sıkıyö
netim zamanlarında mı, grev ve lokavtın ertelendiği 
zamanda mı? Ona bir açıklık getirmek lazım. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve işçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, 'her halükârdadır. 

BAŞKAN — Her halükârda olmaz. Şimdi normal 
zamana geçsek, yürürlük süresi sona ermiş bulunan 
bir işkolu veya işyerindeki toplusözleşmeleri Hakem 
Kurulu mu yapacak? Normal zamanı geçti, ne ola
cak? Bakın öyle başlıyor: «Yürürlük süresi sona er
miş bulunan...» Yürürlük süresi sona erdi; o zaman 
normal, karşılıklı oturacaklar, konuşacaklar. Biz 
şimdi, kaldırmışız grev ve lokavtı, bir sendikayı ka
patmışız, men etmişiz; ondan dolayı mecburiyet ol
muş. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN ((Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım; bu kanun, geçici 
dönemi kapsayan kanun'dur. Bu kanunun yürürlüğü 
süresince her halükârda yürürlüğü biten sözleşme 
için bu kanuna göre işlem yapılır. Komisyonumuzun 
hazırladığı metin founu öngörmektedir. 

BAŞKAN — Geçici bir dönem dediğiniz nedir? 
«12 Eylülden itibaren» deseniz olur. Bu «geçici dö
nem» nedir? Bu geçici dönemin başlangıcı ne zaman, 
sonu ne zaman? Halbuki böyle olursa her zaman 
için yürürlüğe konabilir bu kanun. 

Efendim, l1 nci maddenin birinci fıkrasını demin 
okuduğum şekilde; «a» bendinde ıbir değişiklik yap
mıyoruz. «h» bendinde «ücretler,» den sonra «de» 
konuyor. Yalnız «de» den sonra «ve» olur mu? «Üc
retler de ve diğer gelir unsurlarının genel seyri göz 
önünde tutulur...»; orada pek olmuyor, ama mahzu
ru yok, 
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ÇALIŞMA BAKANI TURHAN OSENER — 
Efendim, (a) bendine, Sayın Albayımın mütalaasını 
dinledikten sonra aynen katılıyorum. 

(b) bendi «fiilen ödenmekte olan ücretlerin ge
nel seyri de» şeklinde olacak, «deı» ayrı. Bunun an
lamı şöyle : Muhakkak genel seyir alınmayacak, onu 
da nazarı itibara alacak. 

BAŞKAN — «Genel seyri de» oraya, sona mı 
koyacağız efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
«de» yi ayrı koyarsak... 

ıBAŞKAN — «Ücretler de» demeyeceğiz o za
man, «ücretler ve diğer gelir unsurlarının genel sey
ri de» diyeceğiz; o zaman oldu efendim. 

!«e» bendinin kaldırılmasını Hükümetimiz kabul 
ediyor, Komisyonumuz da buna uyuyor. 

«c» bendi kalkınca «d» bendi o zaman «c» ola
cak ve «e» bendi de «d» olacak. 

Şimdi bu şekliyle bir okur musunuz efendim; 
Hükümetin teklif ettiği şekliyle okuyoruz : 

«Süresi Sona Eren Toplu iş Sözleşmelerinin Sos
yal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Ko
nulması Hakkında Kanun Tasarısı»! 

MADDE 1. — işçi veya işveren mesleki teşekkül
lerinin faaliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve lo
kavt yetkilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal 
ve yerlerde; yürürlük süresi sona ermiş 'bulunan iş
kolu veya işyeri toplu iş sözleşmelerini Yüksek Ha
kem Kurulu, gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak 
suretiyle yeniden yürürlüğe koyar. 

Bu kanunun uygulanmasında bir toplu iş sözleş
mesinin sona ermiş sayılması için sürenin dolması ye
terli olup, ayrıca fesih bildirimi aranmaz. 

a) Toplu iş sözleşmelerinin; Devletin ülke ve 
milletiyle bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni ve 
genel asayişe aykırı hükümleriyle kanunlarda suç sa
yılan fiilleri teşvik ve himaye eden hükümleri yeni
den yürürlüğe konulamaz, teşmil edilemez. Yürür
lük süresi dolmamış toplu iş sözleşmelerinin bu gibi 
hükümleri de işçi, işveren ve bunların mesleki teşek
külleri ile bölge çalışma müdürlüğü veya Çalışma Ba
kanlığının 'başvurusu üzerine Yüksek Hakem Kuru
lunca iptal edilir. 

Ib) Toplu iş sözleşmelerinin ücret ve ücret ekleri 
ile sosyal yardımlara ilişkin hükümlerinde yapılacak 
değişikliklerde; ülkenin ve işletmenin içinde bulun
duğu ekonomik durum, sosyal durum, geçinme en
deksleri, fiilen ödenmekte olan ücretler ve diğer gelir 
unsurlarının genel seyri de gözönünde tutulur. 
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e) Yüksek Hakem Kurulu, yeniden yürürlüğe 
koyduğu toplu iş sözleşmelerinde de sözleşme süresi 
içinde gerekli gördüğü hallerde değişiklikler yapabi
lir. 

id) Yüksek Hakem Kurulu; kararlarında, toplu 
iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihini, yürürlük 
süresini ve yapılan değişiklikleri belirtir. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, 1 nci maddeyi bu 
şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesini yeniden yü

rürlüğe koyma işlemi için; işçi veya işveren yahut 
bunların mesleki teşekküllerinden biri veya 2316 sa
yılı Kanun gereğince tayin edilen kayyım tarafından; 
işyeri toplu iş sözleşmeleri için bölge çalışma mü
dürlüğüne, işkolu toplu iş sözleşmeleri veya bir bölge 
çalışma müdürlüğünün yetki alanını aşan işyeri top
lu iş sözleşmeleri için Çalışma Bakanlığına başvuru
lur. Başvurular Yüksek Hakem Kuruluna intikal et
tirilir. 

Çalışma Bakanlığı veya bölge çalışma müdürlük
leri de Yüksek Hakem Kuruluna kendiliğinden 'baş
vurabilir, 

Bir işyerinde varsa işyeri ve işkolu toplu iş söz
leşmelerinin ikisinin de yürürlük süresi sona erme
dikçe, bunlardan birinin yeniden yürürlüğe konulma
sı için Yüksek Hakem Kuruluna başvurulamaz. 

Bu Kanunun yürürlüğü süresince; toplu görüşme-
çağrısı yapılamaz ve yetki isteminde bulunulamaz. 

BAŞKAN — Efendim, Komisyonun hazırladığı 
2 nci madde ile Hükümet teklifinin 2 nci maddesi 
arasında fark vardır; bazı ilaveler yapılmıştır. Bunun 
hakkında Sayın Bakanımızın bir diyeceği olacak mı 
efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, arz edeyim : Aslında bir değişiklik yok. 
Son fıkraya bir ilave yapılmış gibi görülüyor ama, 
bu Hükümet teklifinin zannederim 4 ncü maddesin
de yer almıştır. 4 ncü madde oraya geldiği için bir 
değişiklik yok efendini., 

Yalnız burada zannediyorum ki, Komisyonun 
demin bana söyledikleri çok haklı bir teklifleri var, 
onu yaparlarsa çok memnun kalırım, bu madde için. 

BAŞKAN — Hangisi? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

işkolu toplu sözleşmesi mali hükümleriyle ilgili ola
rak. 

BAŞKAN — Daha açık hale getirmiş Komisyon. 
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ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet, çok güzel. 

'BAŞKAN — Yani Çalışma Müdürlüğüne ne za
man gidecek, Çalışma Bakanlığına hangi haillerde 
müracaat edilecek, bu biraz daha açılmış oluyor. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Afedersinjz, şimdi bir şey gördüm : Buradaki esas 
ilave, «kayyım» ilavesidir; o hususta müsaade eder
seniz görüşümü söyleyeyim. 

Kayyımın müracaat etmesi, olabilir; ama bun
dan evvel hazırladığımız kanunla biraz ters düşüyor 
gibi geldi bana. Çünkü bundan evvel hazırladığımız 
2316 sayılı Kanun galiba, kayyımların sendikal faa
liyetlerde bulunamayacağını: amirdir, öyle demiştik 
orada. 

BAŞKAN — Ama, sosyal inaklarını koruma gö
revi de var, sendikal değil, sosyal haklarım koruma 
yönünden. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bu da bir sendikal faaliyet gibi geliyor ba
na, bilmem ne dersiniz? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, iş ve işçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Bir sözleşme için teşebbüs; (Hüküme
tin görüşüne katılıyoruz) bir sendikal faaliyet anla
mını taşır. 

BAŞKAN — Taşır mı? 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi ilişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Evet. Ancak, burada düşünülen husus, 
sendika mensuplarının ücret ve sosyal yardımlara iliş
kin menfaatlerini 'harekete geçirmekten ibarettir; yal
nız, ilgili mercie, yürürlüğünün bitişini ikazdan ibaret
tir,; 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, tabii şimdi yukarıdaki maddede bu imkânı 
işçiye verdik, işverene verdik, işçi teşekkülüne verdik, 
bölge çalışma müdürüne verdik, Çalışma Bakanlığına 
verdik. Şimdi burada kayyıma verdiğiniz zaman o şu
nu diyecektir. «Toplu sözleşmenin süresi bitmiştir, ye
nisinin yapılmasını istiyorum, yeniden yürürlüğe ko
yun.» Bu, benim anladığım anlamda sendikal faaliyet
tir. Eğer öteki kanunla bağdaşıyorsa mesele yok veya 
bu sonraki kanundur ötekini tadil etmiş olabilir, onda 
da mesele yok. Sadece benim arzım, o 2316 sayılı Ka
nunla ibünun uymadığıdır. Sayın Albayım da zanne
derim aynı görüştedir. 

BAŞKAN — Yalnız, Hükümet teklifinde; «Yürür
lüğe koyma usulü işveren veya işçi teşekküllerinin baş-
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vurusuyla...» deniyor. İşçi teşekkülü dediğimiz hangisi 
oluyor? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sendika oluyor. 

BAŞKAN — Sendika ölüyor, 
ı«Veya bölge çalışma müdürlüğünün veya Çalışma 

Bakanlığının kendiliğinden harekete geçmesiyle işler,» 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Şimdi efendim, yukarıda eğer işçiye verdikse bu hak
kı... 

BAŞKAN — O halde yani «kayyım» yerine «işçi» 
mi diyelim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yukarıda ı«işçi» 
var. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Var mı yukarıda? Varsa mesele yok. 

BAŞKAN — Var zaten; «Toplu iş sözleşmesini 
yeniden yürürlüğe koyma işlemi için işçi veya işveren 
yahut bunların mesleki teşekküllerinden biri...» deni
liyor; «biri tarafından» demek lazım; «2316 sayılı Ka
nun gereğince tayin edilen kayyım» tabirini çıkarmak 
lazım, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Arz edeyim efen
dim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu öneriyi ben yap
mıştım. Kanunu şimdi getirtiyorum, 

Kayyıma tayin ettiğimiz vazifeler, sendikaların mal 
varlıklarına ait haklarını ve sendikaların haklarını ko
rumaktı; sendikal faaliyetler değildi. Sendikanın faali
yeti yok; ancak, orta yerde sendikaya bağlı işçilerin 
bir hakkı doğuyorsa, nasıl masrafların yapılmasında, 
paraların gelişlerinin takibinde sorumluysa, bu da 
onun bir vazifesi olarak kabul edilsin, dedik. 

Şimdi ıben, müsaade ederseniz, kanunu bir kere da
ha okuyayım efendim: 

«Faaliyetlerinin durdurulması bir aydan fazla sür
müş bulunan sendika, federasyon ve konfederasyonla
rın sendikal faaliyetleri hariç olmak üzere, kanun ve 
tüzükler hükümlerine uygun olarak mallarının idaresi, 
menfaatlerinin korunması, akdi ve kanuni ödemeleri
nin ıbloke edilmiş parasından yapılması, tüzelkişilerin 
merkezlerinin 'bulunduğu iş davalarına bakmakla gö
revli mahalli mahkemelerce tayin olunacak 1 veya 3 
kayyım tarafından sağlanır.» 

Devam etmeyeyim müsaade ederseniz, 
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ıBAŞKAN— Ötekiler başta geçiyor.; 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu, !başta var. 
«Sendikal faaliyetleri hariç olmak üzere kanun ve 

tüzükler hükümlerine uygun olarak mallarının idaresi, 
menfaatlerinin korunması» hükmü vardır. Sendikanın 
kendi menfaatleri kadar, sendikaya bağlı olan işçilerin 
de menfaatleri açısından ele alırsak, kayyımın müraca
at hakkı olacağı izlenimine vardım; ama 'ben bu işin 
yetkilisi değilim. 

IBAŞKAN — Hayır, «veya» diyoruz zaitten; «ev
vela işçi, veya ilşiveren...» 

ORGENBRAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sdkrelfeırii) — Omlarım hepsi 
açık, Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Açık, evet 
«Veya Ibun'lanm meslekti teşekküllerimden biri 

veya 'kayyum tarafımdan işyerli toplu iş sözleşmeleri 
İçlin bölge çalışıma müdürlüğüne, işkolu toplu iş söz-
löşMelleri veya Ibir Ibölge çiaıllıişım>a müdürlüğümün yet-
k£ alamunı aşan işyeri toplu dış sözleşmeleri içim Çalış
ma Bakanlığına başivurullur. Başvurullar, Yüksek Ha
kem Kuruiu'na intikal öttiriılir. 

Çalışıma Bakainiığı veya bölge çalışma müldürlük-
leri de Yülkselk Hakem Kuruluma kenlaMğlimdten baş
vurabilir.» Onlar da baş vuralhiiıyor. 

Eğer işçi giderse za'tdn mesele yok; giltmezse, kay
yım eğer şey edecekse, ıbumllarım bM zamanı diiye 
(kayyum îlkaız edebilir. Kayyım toplu sözleşme yapa-
calk değil, o mama çıkimıııyor buıradam. Yani, o oitu-
racalk değil. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNER — 
Elfe'nldim, Ibenlim Ibalkımıilmldaln hiçbir sakımca yok. 
Sırf o kanunla herhangi Mir şekilde ters düşmemek 
için arz eMm. 

IBAŞKAN — Oralda zaltien açıkça söyllemftşliz; 
«senldikaS faaliyetler hariç olmak üzere demişiz. Bu, 
onu kaldırmıyor, yalnli mülsaalde ötmüyor senidilkal faa-
(lydtiler içlin, yalmız bilgi veriyor. 

ORGENERAL TAHSİN ŞAHlNKAYA — İşçi 
gelir klayyımıa slöyler, kayyum gilder ona söyler me-
selia. 

IBAŞKAN — Ve sonra mıasıl yapılacağı zaten, 
öbür ınlalddelerde gelecek. 

Bakam, sonraldam ilave dtmişlbr: «fBliır işyerinlde 
varisa liışyerii ve işkolu toplu iiş sözleşmıelerîmıin, ilkisi-
nıim de yürürlük süırösi scona ermedıilkçe, bumlardam 
ihMtoBn yenliden yürürlüğe konulması içim Yüksek He
lkem Kurulunla başvurulamaz.» 
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Yairii, iışyeri bM, işktolu geldi falan diye böyle 
ayrı ayrı zamanlarda başivurullalmaz. Bakımız devam 
eldliıyor: 

«Bu kanonum, yürürlüğü süresince toplu görüşme 
çağnisı yapılamaz ve yâtifci iisltemiimlde bulıumulıamaz.» 
O Ihalde kayyım böyle bir şeyde bulunaimlaz zaitten. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESBNER — 
Bfenldlkn, ibenlim 'balkımıımidan hiçbir sakıncası yok, 
ben sadece işaret dutum. Haltrtla İBitersenfiız bu kayyımı 
(l-a)tya da k'oyalbûlinsiinüz: demlim (1-a) maiddesimıde, 
hanli ipital işitiyordu ya... 

IBAŞKAN — Oraya kioymialdık artık. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESEINER — 

Pek önlemlDi deği^ 

Yalnız dfiemldimı burada1 çok ömielmü oltan, bu 2 nıoi 
malddenin sıom fıkralsııdir ki, bu biizlim Hükümet tek-
llflilnldelki 4 ncü maddeye tekabül eder, aynıldır bu
rnunla. 

ıBAŞKAN — Tamaim, buraya koyduk omu, 
ÇALIŞMA IBAKANI TURHAN ESElNER — 

Buraya koyduk, gaydt iyi. 
Yalnız efenldilm, orakla, siomraldam Sayım Albay 

bana işiarelt ettöi, bir nokta IhaMIkaltem önemli pratik
te, ( 

IBAŞKAN — HamıgM dfenldilm? Buyurum, 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN EjSENER — 

Elfenidim, şimdi IburialdaM (maksadımız şu: . 

IBugünie kafdar Ibir Jşyerlilnlde hem işkolu, hem iş
yeri toplu sözleşmeleri uygulanıyordu. Bu çok sa
kıncalı. ıBir lişyeeriiınlde 10 gün ısohra b&r tane daha ge
liyor. Şjilmfclli omum içliîn, yeniden yürüdüğe koyma söz 
komuisu olduğu zamata şöyle bir şey düşündük: Eğer 
bir HşyerÜmlde bir işyerli toplu sözleşımiâsi varisia, öteki 
işkolu 'bliltmlişse, o da gelip, «Seninki 'bM, gel be-
miimkiiıni de yürürlüğe koy» şeklimde, aynı amda bir 
tanle dalha oılmasan d'iye, ondan salkınmak içlim bu hük
mü geltiırdlik. Yallnız oralda şöyle bir salkımca ortaya 
çılkb: Uygullamiada öyle topllu işlkoları varmış M, 
yenli bir ücret zaimmuı götıirmliyorimuş. 3 senle içim ya-
pıilmıiyormuiş, hiç ücrelt zamm^nldan da balhsetlmiyor-
muş. O zalmıam bana »diyorllar M; «2 yıl iiçıim işyeri 
bM; ama işkolu devam ddiyor, bizi 1 sene daha mı 
malhrumı 'bırakafcalksımız?» Çülnlkü ücret zamhn getk-
müyormuiş işlkollu. Eğer Iböyle bir durum varsa, hia-
ikfilkaitemi.., 

'BAŞKAN — Alma, ücret Zammı getirem de var. 
[ÇALIŞMA IBAKANI TURHAN ESENER — 

GdtSıtdn de Var, geüiirtoieyen de var. Onum içîm, o za
man bana şöyle bir tekifltie bulunulldu, ki balkik'aiten 
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boş tok 'teklifti: «Eğer, işkloliu toplu sözleşmesi mal 
zaım geltinmülyor lise, o zaımıain ıbu hüıküm uygulianm'az. 
Vanli, sîa'deöe çerçeve artaşmalsıldır da herhangi bir 
zam 'Man getiirmfiyor. Amia 3 yıil için yapmıştır, nor
mali. 

BAŞKAN — 'Buraya mı Ikoyacağız şimdli? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Evet, onu bunun son satırımla koyarsak, o zarnian ola
bilir; deniz İki. «iîşkıolü toplu sözleşmelerinde mali hü-
ktülmllier geitiiırliılîmteldiiğıi zaman bu hüküm uygulanmaz.» 

IBAŞKAN — Koımfeyon m, 'der efendim? 
IFERISONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR

GIN (Sosyal Güvenİk, iş ve î'şçii İlişkileri Komisyon 
Başkanı) — Salyın Balşkanım, Ibu madde Hükümetçe 
ıdüzölleniip geldiğinde, Kotaiısyonumuzuin lineelemesi 
sonucunda mutaibalka'ta Valrılknışltır. Mevcut toplu söz
leşmeler yasalarımıza uygun olarak yapıllldığı takdir
de, böyle bir anormalliğin zuhur eltlmemösli gerekir. 
Çünkü, toplu sözleşmedin anaunsurlarandan birisi 
ücret, yanli dkçalı hükümlerdik*. Akçallı hükümler yer 
almayan bir topflü sözleşme imzalanmamış sayılır, 
batıldır ve fakat tatbikatta bazı işkolu toplusözleşme
lerinin bir de ikinci yıl ücret zamlarını geri alıp, üçün
cü yıl ücret zamlarını işkolu sözleşmelerinde birinci, 
ikinci yıl ücret zamlarını işyerinde yapıp, işkolunun 
ücrdt zamlarını işyeri toplusözleşmesine atfetmiş ol-' 
mak'ta'dırlar. Bunun amacı da, sendikal mücadelede 
rakip sendika varsa, onu bir yıl daha işkolunda yetki 
alma durumuna getirmemektir. 

Şirrîdi salt yasalar açısından düşündüğmüüz tak
dirde, böyle bir konunun olmaması gerekir. Tatbika
tın istisnai hallerinde, tatbikatı yürüten Çalışma Ba
kanlığının bir endişesi veya bir önerisi varsa Komis
yonumuz buna açıktır. 

Teşekkür ederim. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Yök. O zaman ben vazgeçtim. Eğer böyle bir şey 
uygulamada yoksa mesele yok. 

BAŞKAN — O takdirde, bu 2 nci madde üzerin
de söz almak isteyen var mı efendim?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, Türkçe bakımından bendeniz Hükümet 
metnindeki maddenin daha iyi olduğunu zannediyo
rum. Onu bir kez daha okuyalım mı acaba? 

BAŞKAN — Yalnız ona ilaveler var, aynı değil. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

İlave değil efendim, aynı. 4 ncü madde buraya aynen1 

gelmiş. Hükümet teklifindeki 4 ncü madde şöyle : 
«Bir işyerini kapsayan, işyeri veya işkolu toplu 

iş sözîleşnlesi yürürlükte iken veya bir işyerinde 1 nci 

ma'ddeye göre işyeri veya işkolu toplu iş sözleşmesi 
yeniden yürürlüğe konul'dükltan sonra, o toplu iş söz
leşmesinin süresi içinde ikinci bir toplu iş sözleşmesi 
yürürlüğe konulamaz.» 

Simidi o buraya gelmiş, müsaade ederseniz bura-
bakini okuyayım; yani 2 nci maddenin son fıkrası : 

«Bir işyerinde varsa işyeri ve işkolu toplu iş söz
leşmelerinin ikisinin de yürürlük süriesi sona erme
dikçe, bunlardan birinin yeniden yürürlüğe konulma-1 

sı için Yüksek Hakem Kuruluna başvurulamaz.» 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani her zaman 
ikisinin birden orad'a olmayacağı... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hangisi daha iyi anlaşılıyorsa onu koyalım. 

BAŞKAN — Ben dün de bunu, konuşurken sor
dum. Bu konuların içinde olmadığım için tabii beni 
de anlayamamıştım, o zaman Talât Albay bunu izah 
etti. Biri bitmeden, arka arkaya gelip de başvura-
maz. Bir işyerinde varsa, işyeri ve işkolu toplu iş 
sözleşmelerinin ikisinin de yürürlük süresi sona er
medikçe; yani o işyerinde hem işkolu ve hem işyeri 
şeyi varsa, bunların ikisi de sona ermedikçe, bun-' 
lardan birinin yeniden yürürlüğe konması için Yük
sek. Hakem Kuruluna başvurulamaz. Yani, muhak
kak öteki de bitecek. 

Anlaşılıyor. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — Bu Kanun uyarınca yeniden yü

rürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinden taraf işçi 
teşekkülünün üyesi olmayan işçilerin yararlanması, 
275 sayılı Kanunun 7 nci madidesinin 3 numaralı' 
bendi hükmüne tabidir. Bu hükmün uygulanmasın-ı 
da yetkisi kesinleşmiş yeni bir sendika yok ise, yü
rürlüğe konulmaya esas alınan sözleşmenin tarafı 
olan seridika, yetkisi kesinleşmiş, yeni bir sendikal 
vars^, bu sendika yürürlüğe konulan toplu iş sözfeş-
mösinin tarafı sayılır. 

BAŞKAN — «Yetkisi kesinleşmiş »Itlen sonra vir
gül olmaması lazım, değil mi? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet 

BAŞKAN — O virgül fazla orada, şaşırtıyor. 
«...esas alınan sözleşmenin tarafı olan sendika, 

yetkisi kesinleşmiş, yeni bir sendika varsa» şeklin-
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deki ifadede, «kesinleşmiş» ten sonraki virgülü kal
dırmak lazım. «...Devam ediyor : Bu sendika yürür
lüğe konulan toplu iş sözleşmesinin tarafı sayılır.» 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, Hükümet teklifindeki bu 1 nci maddenin 
5 nci bendindeki virgüllere riayet etmemiz gerekir. 

BAŞKAN — Evet, onu buraya aldık zaitten. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENıER — 

Evet, oradaki virgüller doğru. 
BAŞKAN — O virgülü kaldıralım oradan, za

ten arkadaşımız okurken de sıkıntı çekti. 

«Bu kanun uyarınca yeniden yürürlüğe konulan 
ıtJoplu iş sözleşmelerinden taraf işçi teşekkülünün 
üyesi olmayan işçilerin yararlanması, 275 sayılı Ka
nunun 7 nci maddesi 3 numaralı bendi hükmüne ta
bidir. Bu hükmün uygulanmasında yeltküsi kesinleş
miş yeni bir sendika yok ise yürürlüğe konulmasına! 
esas alman sözleşmenin tarafı olan sendika, yetkisi 
kesinleşmiş yeni bir sendika varsa, bu sendika yü
rüdüğe konulan toplu iş sözleşmesinin tarafı sayılır.» 
şeklinde oluyor. 

3 ncü madde üzerinde Komisyonla Hükümet ara
sında bir ihtilaf var mı efendim?.. Yok. 

3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı efendim?.. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Yürüdükte bulunan veya yeniden 

yürürlüğe konulan bir işkolu veya işyeri toplu iş söz
leşmesi, Yüksek Hakem Kurulunun görüşü alınarak, 
Bakanlar Kurulu Kararıyla tamamen veya kısmen 
yahut gerekli değişiklikler yapılarak o işkolunun ta
mamına veya bir kısmına yahut belidi işletme veya 
işyerlerine teşmil edilebilir. Bu takdirde 275 sayılı 
Kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü uy
gulanmaz. 

Teşmil kararı Resm'i Gazetede yayımlanarak yü
rürlüğe girer. Teşmil kararının yürüdüğe girme ta
rihi, yürürlük süresi ve yapılan değişiklikler Bakan
lar Kurulu Kararında belirtilir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde Sayın Ko
misyonun veya Sayın Bakanın bir diyeceği var mı 
efendimi?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Aynen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALAT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve tşçi ilişkileri Komis

yon Başkanı) — Burada ilave olan, dayanışma aida
tının uygulanmayacağı hususudur. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.., 
Etrrieyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — Toplu İş Sözleşmesi hüküml'eri-

riin yorumlanmasından doğan toplu hak uyuşmazlık -
ları, taraf işçi veya işveren teşekkülünün veya işvere
nin yahut bölge çalışma müdüriüğünün veya Çalış
ma Bakanlığının başvurusu üzerine Yüksek Hakem 
Kurulu tarafından çözümlenir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, bunun Hükümet teklifinden farkı, «uygu
lanmasından» demiştik, orada Komisyon uygulama
sını çıkarmış, «yorumlanmasından» demiş; bizim için 
de yeterli, maksat anlaşılıyor. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Affederseniz efendim, burada bizim bir 7 nci mad
demiz var, bu çıkmış, o maddenin çıkmasına pek ta
raftar değiliz. Kanun tasarısının 7 nci maddesi şu
dur : «Kanunlarda grev ve lokavt yasağı bulunan 
'hallerde de bu kanun hükümleri uygulanır.» 

Eğer müsaade ederseniz bunu açıklayayım. 
'BAŞKAN — Hükümet teklifinin 7 nci maddesin-

x de : «Kanunlarda grev ve lokavt yasağı bulunan hal
lerde de bu kanun hükümleri uygulanır.» deniyor. 
Bundan kasıt ne efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Bun
dan maksat şu efendim : Şimdi bizim bu getirdiğimiz 
kanun fevkalade bir durum için; sendikal faaliyetler 
durdurulmuş veya grev yetkileri yasaklanmış. Bir de 
Ibunun dışında, 275 sayılı Kanunda hangi hallerde 
greve gidilemeyeceği var. Bir de diğer kanunlarda, 
'Merkez Bankası Kanununda var, TRT'de var grev ya
saklan. Eğer bunu koymazsak, öyle zannediyorum ki 
o zaman bu grev yasağında süresi bitmiş olan söz
leşmeler buraya gelmeyecek, 275 sayılı Kanuna gide
cek, yani, 275 sayılı Kanundaki prosedür onlara uy
gulanacak. Onun için, öyle zannediyorum ki buraya 
bir madde koyarak, onu da bu Kanunun kapsamına 
almalıyız. 
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'BAŞKAN — Ama biz 1 nci maddede dedik ki : 
«İşçi veya işveren mesleki teşekküllerinin faaliyetleri
nim durdurulduğu veya grev ve lokavt yetkilerinin 
ertelendiği veya askıya alındığı...» Her yerde kaldır
dık. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Ha
yır efendim, o başka şey. Bizim orada kaldırdığımız 
grev ve lokavt yapma yetkileri. 

BAŞKAN — Esasen yok diyorsunuz onları. Ama 
olsa da kaldırdık, hepsini kaldırdık. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — Bir 
de 275 sayılı Kanunda şöyle bir hüküm var : Grev 
yasaklan. Mesela bir tanesi, okullarda grev olmaz, 
enerjide, hastanelerde grev olmaz. Hastanelerde, top
lu sözleşmeye gidildiği zaman, böyle bir hüküm koy
mazsak, acaba buraya mı gireriz, yoksa 275 sayılı 
Kanuna mı gireriz diye tereddüt edebilirler. 

iBAŞKAN — Yalnız, biz her türlü grevi yasakla
dık. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Orada zaten grev yok. 

İBAŞKAN — Olsun. Her türlü grevi yasakladık. 
iBuraya, birinci cümleye girer bu. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Bakanım 
şöyle arz ediyor : Grev yapmaya hakkı olmayan bir 
müessesedeki işçilerin... 

'BAŞKAN — Onda gene Yüksek Hakem Kuruluna 
gidecek. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bunların toplu 
iş sözleşmeleri uzatılacaksa, bu kanun kapsamına gir
miyor bu haliyle diyor. Çünkü, onların zaten grev 
yapmaya hakkı yoktu; ama toplu iş Sözleşmeleri iki 
yıllık peryotlarla devam ediyordu. Onu da başa şöyle 
alalım müsaade ederseniz : «Grev ve lokavt yetkile
rinin ertelendiği veya askıya alındığı hal...» 

•BAŞKAN — Bu, 7 nci madde olarak konabilir. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hay hay, koya
lım. Kanunların grev ve lokavtı yasak ettiği («haller» 
olmaz orada) yerlerde. 

BAŞKAN — «Kanunlarda grev ve lokavt yasağı 
bulunan yerlerde de bu kanun hükümleri uygulanır» 
değil mi? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
«Haller» demek lazım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «Haller» olunca 
sıkıyönetime girer. 
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ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hayır efendim, sıkıyönetime girmiyor. 275 sayılı Ka
nuna bakarsak «grev yasağı olan haller» diyor. 275 
sayılı Kanunu okursanız orada var : «Hal ve yer
lerde.» 

BAŞKAN — O zaman o maddeyi okuyalım. 
PERSONEL KIDEMLİ ALBAY (TALAT SAR

GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyo
nu Başkanı) — Sayın Başkanım, bir şey arz etmek is
tiyorum : Yüce Heyetiniz kanunun madde başlığıyla 
1 nci maddesinde değişiklik yaptığı için, bu maddenin 
yer almasında biz de zaruret görüyoruz. 

DENİZ ÖĞRETMEN YARBAY ERBERK İNAM 
(Sosyal GüVenlik, İş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Üye
si) Sayın Başkanım, Toplu tş Sözleşmesi Grev ve Lo
kavt Kanununun 20 nci maddesi grev ve lokavt ya
saklarını içeriyor : 

«Madde 20. — 1. Savaş halinde; 
2. Genel veya kısmi seferberlikte; 
3. İlaç imal eden işyerleri hariç olmak üzere, 

hastane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser, 
eczane, aşı ve serum imal eden müesseseler gibi sağ
lıkla ilgili işyerlerinde; 

4. Can veya mal kurtarma işlerinde; 
5. iKamu tüzelkişilerince veya Kamu İktisadi Te-

şeb'büslerince yerine getirilen su, elektrik ve havaga
zı istihsal ve dağıtımı işlerinde; ' 

6. Ya'bancı memleketlere yapmakta olduğu yol
culuğu bitirmemiş deniz, hava ve kara ulaştırma araç
larında; Türk sularında seyir halinde olan gemilerle 
Türkiye'de hareket halinde bulunan hava, demir ve 
karayolu ulaştırma araçlarında; 

7. Noterlik hizmetlerinde; 
8. Eğitim ve öğretim kurumlarında, çocuk bakım 

yerlerinde; 
9. 19 ncu maddenin 2 nci bendi gereğince özel 

hakeme başvurulması hususunda anlaşma olmuşsa, 
tahkimnamenin imzalanmasından veya eğer aynı mad
de gereğince mahkeme grev veya lokavtı dufdurma 
•karan almamışsa esas hakkındaki hükmün tebliğinden1 

sonra; 
10. 19 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri sak

lı kalmak kaydıyla, toplu iş sözleşmesi süresi içinde; 
Grev ve lokavt yapılamaz. 
İL ıMdffi Savunma Batarüığınca ve İçişleri (Ba

şkanlığı Jandarma Genel Komutanlığınca doğrudan 
doğruya lişleitiem liş yerlerînıdelkii işçieriın ücret vtetya: 
sair çalışma şartlarının, piyasiada benzeri liş yedlar'iını-
deki ücret veya saıir çalışma şartlarına nazaran işçilerini 
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aleyhinde olduğunun yetkili lişçi sendikası veya fede- ı 
rasyonun başvurması üzerimle Yüksek Hakem Kuru- I 
lumca tespit edilmesli halinde, bu >% yerlerimde greve I 
(karar verilebilir, I 

Yuıkandakıi fıkrada söz Ikonıusu iş yerlerinde uy
gulanan ücretlerim veya saik çalışma santiarımın aynı 
şekilde işverenin aleyhinde olduğunun .tespit ©dillme-
6ii halinde de, bu jş yerlerinde lokavta karar verille-
'biir, ' 

Bu bentte söz konusu iş yerlerimde bu bent hü- j 
kümleri dışında grev ve lokavt yapılamaz. 

12, Yanığın, su baskını, toprak veya çığ kayması 
veya depremlerin sebebiyet verdiği ve genel1 hayatı I 
felce uğratan felaket hallerinde, Balkanlar Kurulu, 
bu faallerin vukubulduğu yerlere iimfaliısar etmek ve 'bu I 
İhalenin devarra süreslince yürürlükte kalmak üzere, I 
gerekli gördüğü iş yedeni veya dş kollarında grev ve I 
lokavtım yasak lediildiğime dair ıfcaılarınaımıe çılkarıabi-
lir. 

13. Sıkıyönetim uygulandığı bölgelerde, Sıkıyö
netimi Komutanlığı, grev ve lokavt ydtkilierinlin kul-
lanılmıasını süneli veya süreısiiz olaraik askıda bıraka- I 
bilir ıveya izne bağlayabilir.\» \ 

Arz ederim, 
BAŞKAN — Hep «üş yerlerinde» tabiri kulllanı-

iıyor, Şöyle diyeceğiz o zaman : «Kanuınılarıda grev 
ve İdkavt yasağı bulunan üş yerlerimde de Ibu kamum 
hükümleri uygulanır. I 

Hükümet teMilfimdeki 7 nai malddenim girmlesimliı 
siz de uygun buluyor musunuz Komisyon Olarak.. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, İş ve İşe] İlişkileri Kornlis-
yonıu Başkanı) — Evet efendim. 

BAŞKAN — O halde, kaıbuıl ettiğimıiz 5 nci mad-ı I 
deden sonra 6 ncı madde olarak «Kanunlarda 'grev 
ve lokavt yasağı bulunan dşyerleriinde de bu kanun I 
hükümleri uygulanır, hükmü girecek. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yukarı
da «'hallerde» dedik. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Hallerde ide ge
çiyor, Komutanım. I 

BAŞKAN — Okurken dikkat ettim ben, hep «riış-
yenleriı» tabiri geçiyor, faal yok. /«ıiş yerlerimde» ola
cak, «hal» değil. O «faaller» ayrı. «iş yerlerinde bu 
kanun hükümleri uygulanır», değil mıi? Hep «iş yerle- I 
ni» talbiri. geçti. 

PERSONEL KIDEMLİ ALBAY TALÂT SAiR-
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve İşçi İlıijşikıiJisri Komfisıyo-
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mı Başkanı) — Sayın Başkanım, bilindiği üzene sa« 
vaş hali, kısmıi veya genel seferberlik hali... 

BAŞKAN — O Ihaü ayrı. Blizim şfimdü sözünü et
tiğimiz, kanunların «grev yapılamaz» dediği ecza
neler, hastanelerdir. Bunlar yerdir. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
En genliş şeklini koyalım efendim, «hal ve yerlerıdle» 
diyelim.; 

BAŞKAN — Haillerde deyince, sıkıyönetim gi
riyor lişin içime. Zaten o yasak, Yarii faizlim kastımız 
hal değil. Zaten yasakladık biz. Şimdi kamunun ya
sak saydığı yerleri, o yerler nenesi ise o yenleri tja-
dat ettli, hali belirtmedi. Hal ayrı. Büz zaten hal yasak 
dedik, O zaman baştalki iile tezat teşkil eder. Biz za
ten o halleri biliyoruz. Yukarıda dedik ya, işçliı, işve
ren, mesleki teşekküllerim faaliyeltlerimlim durdurul
ması!, grev ve lokavtların yasak edilmıesii falan bu 
o değil Bazı yerler var ki, saydı üışte 13'e kadar. O 
da garip ya; noteri yazmış, eczaneyi yazmış; daha1 

garip yerler de var; sağlığa aykırı yerler de var, 
onları yazmamış. Havagazını yazmış mleiseıla. Hava
gazı gelse ne olacak, gelmese ne olacak?. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mili Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, 1 neti 
maddede «faal ve yerlerde» dediniz. 

BAŞKAN — Öyle mi dedik? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Miiffi Gü

venlik Konseyi Genel Sekreterli) — '«Askıya alındığı 
hal ve yerlerde» olarak geçti. Tenıslip ederseniz bura
da da ona paralel olarak «faal ve yerlerde» ıdÜıyeüm, 

BAŞKAN — Peki efendim, zararı yok. 
Şimdi bunu 6 ncı madde olarak okutuyorum : 
MADDE 6. — Kanunlarda grev ve lokavt yasa

ğı bulunan hal ve yerlerde die bu kamum hükümleri 
uygulaınır. 

BAŞKAN — İlave edilen bu 6 ncı maidde üzenin
de söz almak isteyen var mı?.. Yok. 

Yeniden liılave edilen 6 ncı maddeyi oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler., Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi eskii 6 ncı madde 7 oldu efendim; 7 nci 
maddeyi dkultuyorum: 

MADDE 7. — Bu Kanunun uygulanlmıasunda Yük
sek Hakem Kurulu; 

Yargıtay'ım iş dâvalarına bakan dairesi başıkanı-
nım başkanlığında, 

Bakanlar Kurulunca; ekonomi, işletme veya sos
yal politika ve iş hukuku tamlarında blilgi ve tecrlü-
bo sahibi olanlar arasından seçilecek İki üye, 



M. G. Konseyi B : 27 

Çalışma iBakanlığı Çalıışma Oenıel Müdürü, 
Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama. Dai

resi Başkanı, 
(Kendisine mensup işçi sayısı en çok olıaın işçi koni-1 

federasyonu tarafından sediecıek jkü üye» 
İşverenler adına seçilecek iki üye (bunlardan biri 

en çok işveren ımensulbu oilan işveren konfederasıyo-
numoa, düğeri de kamu işverenlerini temslilien ıBakıan-
(liar Kurulunca seçilir) olmak üzere 9 üyeden teşekkül 
ederi 

Seçimle gelen hıer bir üye için ayım şekilde ikişer 
yedek seçilir, Kurul Başkanlığı için biırüncıi ve İklilnöi 
yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca 
Hu'kuık Daireleri Başkanları arasından seçilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, üyeleninıin tamamımın 
katılması ile toplanır, ancak başkan hariç üydllerdien 
ilto'Mnıin katılmaması toplantıya engeli olmaz. Karlar
lar toplantıya katılanlarım salt çoğunluğu île alınıu\ 
Lehlte ve aleyhte oylar eşitse, Başkanın bulunduğu 
taraf çoğunluğu sağlar. 

Yüıkselk Hakem Kurulu konuyu belgeler üzerlinidlen 
inceler, gerekli gördüğü kişileri dlMleyeibıiılîir. 

Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindi^ 
Yüksek Hakem Kurulunun yazışma ve uzmanlık 

görevlerini yürültmek üzere Yüksek Hatan Kurulu 
ıBaşjklanlığınıa bağlı olaralk bir Genel Sekreterlik ku
rulur, Çalışma Bakanının teklifli Başbakanın onayı 
ile bir Genel Sekreter görevlendirilir. Başbakanlılkça 
Genel Sekıreterilik emrine kamu kuaıulüşiarından ye^ 
teri fcadiar raportör, uzman ve diğer piersonel verilir. 

Genel Sekreterliğin görevleri, yetikleri ve çalışma 
tarzı Yüksek Hakem Kurulu Başkanının görüşü alına
rak Çalışma Bakanlığınca hazırlanacak bir yöneıtme-
llikte bellirlıenir. 

Yüksek Haikem Kurulu iBaşlkanı ve üyeleri üle ra-
pontörleriinıe ödenecek huzur ıhaikkı ve Genel Sekre-
terflilfcte görevlendirilecek personele verilecek tazmii-ı 
mat Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

BAŞKAN— 7 nci madde üzerinde söz ataaik is
teyen var mı ... Hükümetimiz bununla mutabık mı 
'efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Evet, bu madde metniyle tamamen mutabıkız. Bir 
cümle var; «Yüksek Hakem Kurulu kararları kesin
dir» ıdiyor. Yüksek Haikem Kurulunun burada Skü 
fonksiyonu vardır : 

Biirlincıisi; sünesi biten topluısözlıeşmıeyıiı yenliden 
yürürlüğe koyar, ikincisi"n,3 gelince; kendisine bazı 
'itürazllar yapılır, yorumlanmasından doüıayı. .Orada 
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verdiği kararlar kesin olmayabilir. Orada verdiği 
kararlar toplusözleşme hükmündedir 'ki, taraflar oma 
da itiiraz ederlerse mahkemeye gidebilirler, o yol 
açıktır onlara.; 

BAŞKAN — Ama siz evvelki faali anlatıyorsu
nuz. Yanıi normal, hallide, 275 Sayılı Kanuna göre... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hayır bugünkü hali. Bu anda da öyle. 

BAŞKAN — Daha çalışmadı bu Yüksek Hakem 
Kurulu; çalıştırmadık ki, 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Çalıştığı zaman bir karar verecek ya, ıbu kanar vere
ceği Ikarar değil; yenliden yürürlüğe koymadır, o ta
mam, o bitti. 

İkindi bir hususiyeti veya hareketli daihia var; o 
da taraflar arasında bir yorumdan, bir tefsirden İh
tilaf çıktığı zaman o tefsirinde «isen haklısın, sen 
haksızsın» diyebilir. Bu şekilde vereceği karar (ta-
blii yangı organı olmadığı için bu) kıesıinl değil, toplu
sözleşme hükmündedir. Amia ona rağmen işveren ve 
'işçi 'isterse her zaman mahkemeye gidebilir; mahkeme 
yolu açıktır, Buradaki «kesindir» terimi pek uymu
yor. 

'BAŞKAN — Danıştaya benzer. Şiiimdi, Yargıtay 
Hukuk Daireleri Başkanını seçtik; sonra bakın, eko
nomi, işfletmıe ve sosyal! politika ve iş hukuku konu
larında bilgi ve tecrübe sahibi olanlar anasındlan se
çilecek iki üye, Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Mü
dürü, Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Da
ire Başkanı, işverenlerden ve işçi temsliılbilerıiınden te
şekkül ediyor. Antıık buna da güvenmezsek, mahke
mede ikime güvemeöeğiz? İki hâkime mli? Dokuz ki
şiye güvenmedik de ilki kişiye mıi güveneceğiz? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, müddeti bitmiş toptaözleşjmelierl aynen 
yürürlüğe koyacak, Tamam, o biıtti, Şİimdi bunun 'bir 
'ilkindi görevi daha var; toplusözleşmeler yapılıp bit
tikten sonra taraflar arasında bir lihltilaf çıktı. Taraf
lar maddeyi anlamıyor; biri başka türlü anlıyor, bi
rli başka türlü anlııyor... 

iBAŞKAN — Tefsir oâııyor. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Evet, tefsir oluyor. Şimdi efendim, tef şiirden sanıra 
bu, Yüksek Hakemlin önüne geliyor. 

BAŞKAN — İşte o tefsiri yine Yüksek Hakem 
Kurulu yapsın. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Yüksek Hakem diyor ki, ben bu tsfısliro böyle yaptım. 
Simidi bu, 275 siaıyılı Kanun hükümlenine göre de 
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itoplu sözîeşrne hükmünldle. Çünkü biliyorsunuz, bizim 
Anayasamızda sadece mahkemeler karar verir. Ama 
ıbu uygulanıyor, böyle tefsir etitiim dliyor. Fakat ona 
rağmen olabilir ki işveren hayır diedii, o benlim hlak-
kım, mahkemeye her zamiaın gidlerilm. Mahkemeye gl-
'debiir, 

Onun içim «kesiklidir» demek beni teknik bakım
dan şüpheye düşürdü. Sırf teknik bakımdan. 

'BAŞKAN — Bu, Hükümet tekliflinde yok mu 
idi?. 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Yoktu efendilm. 

BAŞKAN — Bvet ne dersimiz Komisyon 

PERSONEL KIDEMLt ALBAY TALAT SAR
GIN (Sosyal Güvenlik, îş ve işçi ilişkileri Komis
yonu. Başkamı) — Sayın Başkianım, bilindiği üzere, 
275 sayılı Yasaldaki Yüksek Haikem Kurulu askıya 
alımmıştır ve bu kanun düzenlemıdiğindie yenli bir 
Yüksek Hakem Kurulu konulmuştur ve bu yeni Yük
sek Hakem Kuruluna da biraz evvel beliritlem görev
ler verilmektedir. 

Bu görevler eski Yüksek Hakem Kurulumda oldu
ğu gilbi toplusödesmielerıde, toplu halk uyuşmazMda-
rında müracaat ıburadla da vardır. Şimdi borada çok 
mühim bir husus var, Eski Yüksek Haikem Kurulu
num toplu hak uyuşrnazlıklarıında kanarı Ikösliınıdir. 
Maldde 36, dördüncü fılkra slom benldi : «Yüksek Ha
kem Kurulu kanlarları kesimidir.;» der. 

ÎElbötCeıkıi Yüksek Hakem Kurulunun, yürüdük 
süreslimii uzatmaya ilişkim verdiği karlarlar toplusöz
leşme riiteliğimldedlr. Kamunda da zaten bu 'beliritil-
mektedlir; yeniden yürürlüğe koymayı ifade etımeklte-
dir. Kanun açık. Burada «Yüksek Hakem Kurulu ka-
rarlain kesimdir» hükmünü tekrar getirmiödiğimiız 
takdirde; apayrı bir Yüksek Haikem Kurulu kurul
muş, yine toplu hak uyuşmazlıkları hakkımda karar: 
veriyor; ama kesimliği yoktur. Yanlış anıtaftılalara ve 
yanlış uygulamaılara neden olur enldişesıiımi gidermek 
içiim eski kanundaki bu hükmün tekrar burada yer 
alimiasıımı uygun gördük. 

Arz ederim. ' 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Sayın Başkanım, ben teklif imli geri alıyorum,. 
BAŞKAN — Peki. 
Buyurun Sayım Salıtık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

vendik Konseyi Genel Sekreteri) — Benıim Sayım Ba
kandan öğrenmek isitediğim "bir hunu's var. Bakamım 
tekliflinde de var, •şimdi burada da öyle. i 
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Bu kanunum uygulanmasında bir Yüksek Hakem
ler iKurulu var ve 275 sayılı Kamum da var. Omda 
başka türlü bunda başka türlü kurulmayacakısa..., 
Metinli okuyorum müsaade ederseniz : 

«Bu kanunun uygulamımasıımda 275 sayılı Kamu
nun 36 mcı maddesinde belirtilen Yüksek Hakem 
Kurulu şunlardan teşekkül eder» ıderlıer. Bu kamu-' 
nun uygulanmamasında, yani başka bir sebeplıe, 2i75 
sayılı Kamumda tadat edilen Yüksek Hakem Kurulu 
yürürlükte mi? Bilmiyorum, «Bu kanunum uygullamı-
/ma'sımıda» ibaresini! koymaya medem lüzum hissetti-
-ler? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim «Bu kanunun uygulanmasımıda» demıemftzlin 
maksadı, 36 ncı maddedeki teşekkül tarzı biraz baş
ka olduğu içim, oradaki Yüksek Hakem Kurulu «ben 
de varım» demesin; sırf bumun için. 

'BAŞKAN — Komisyon, 275 sayılı Kamumum 36 
ncı maddesiine atıf yapmamış; bu çıkan kamumun uy
gulanmasında Yüksek Hakem Kurulu şudur diye 
tasrih etmiş,. 

ORGENERAL NURETTİN ERSÎN — Bu yeni 
bir şey getiriyor. 

(BAŞKAN — Evet. 
.Efendim bu 7 nci madde üzerimde başka söz alr 

mak isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarımızla sunuyorum : Kalbul edemller.. 

iKaibul etmeyenler... Kalbul ed'ilimişt'ir. 

8 mci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 275 sayılı Topliu İş Sözleşmesi, 

Grev ve Lokavt Kanunu ile diğer kamıumlarım bu Ka
nuna aykırı hükümleri bu Kamunun yürürlüğü süre-' 
slimoe uygulanımaz. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerimde söz alımıak 
isteyen var mı efendim?. Yok. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul. edemller.. 
ıKabul etmeyenler... Kabul edilmişitlir. 

9 ncu malddeyii okutuyorum : 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

lElfönldlim, müsaaide ederse'nüz, o rnlaldde'den evvel ıbi-
ıziilm Hükümet teklifimde blir 9 ncu maldde var, o Itoallk-
mış. Hükümet ıteMlifİnlim 9 ncu mlalddesli, «Bu kamıu-
muln yürürlüğe girmesinden sonra süresli ''bitlen toplu 
iş sözleşmeleri halkkımlda da bu kamum mülkümlbrli 
uygulanır» şielklmldddir. Ya böyle bîr şey dememliz 
lazım Veiya em başa «süresi sona ermiş fculumıam veya 
soma erecek olan» giibi bir übare koymaimııız lazım. 
Aksi takdirde, samkii saldece süresi, soma ermiş bulu-
mamları getirtiyoruz da, bumldam sonra süresi sona 
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lereöekfled hSç dlemiyoruz gîbi bir şey orttaya çıkı
yor. Bence bu 9 ncu ımlaldkieyi koymalıyız. 

IBASKAN — Komisyon ne der efenldüto? 
(PERSONEL KIDEMDİ ALBAY TALÂT SAR

GİN (Sosyal Güvenlik, İş ve Işçü tişkSfleri Komisyo
nu Başkalnı) — Sayın Başkanım, 1 ncü madldbüe Ko
misyon «eMne göre değişiklik yandığı için ,bu 
(husus ıgerceklüen açık kalıyor. Sayın Başkanın teikilifi-
nse kiatıffiıyoıruz. 

(BAŞKAN — Büyürün., 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü

venlik Konseyi Geniel Sekreterli) — Sayını Başkanım; 
bu kanunla gefflkldÜgiimtiiz Metim, bu kanun yürüdük-
îte olduğu sürece devam edecekti". O babımdan ban, 
İerJdeMtefi db kapsayacaktır dliıye bir Miyaç oldu
ğu inancınca değilim. Bu kanun yürürlükte kaldıkça 
(bunun föçerMnldekli unsurlar devanı edecektir; «Yü-
füırlügü setresiince» dîye de 7 ndi mıaidldeye uyguia-
ma madldesM koydunuz. O bakımdan benlini bir en
dişem yok. Çünkü bu kanun var dlidiuğu ve ahval ve 
koşular bu kanundaki şartlara uyduğu takdirde, bü
zdün toplu sözleşmeler bu kanunla göre devam ettiri
lecektir. 

IHAŞKAN — «Yürürlük siüriesli sona ermiş bulu-
natn» deyünce, erlditkce... 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
«Eıtaiş veya erecek» düyelim. 

IBASKAN — Eirdii iri, o da ermiş olur. Başka tür
lü mania çıkarimak mümkün değil ama, Yani ona baş
ka buna başka zaitten... Bu Ibir garanti getiriyor. 

ÇALIŞMA HAKANI TURHAN EıSBNER — 
(Evet, açıklık getiiriiyor. 

(BAŞKAN — Nle olur ne »öllmaz; bizim hukukçu
lar 'başka (türlü de anlar. Çok gördük çünkü. 

O zataaln, 8 ndi malddldden sonra 9 ncu madde 
olarak kanunda yer alması istenen Hükümet teklifli!-' 
öiın 9 ncu maddesini (kli onu Komisyon çıkarmıştı) 
otkuftJuyoırum'rv ( 

MADDE 9. — Bu Kahunun yürürlüğe gktmesin-
Iden sonra süresi biten toplu iş sözleşmeleri hakkında 
da, bu Kanun hükümleri uygulanır. 

IHAŞKAN — Bu makide, bu hükmü ile bîr ga-
rianltt gdtliıriyoır. Madldbye Komisyon da kaltılıyor. 

8 ndi maddeden sonra 9 ncu madde olarak bu 
maddenin girmesini oylarınıza sunacağım efendim: 

1 Kalbul edenler.., Kabul e!tmeyenler..v Kalbul edlilmiş-
tir, 9 ncu maddJe bu oldu. 

I 'Simidi eski kanunun 9 ncu rnıaldldesli 10 ncu mald-
I de oldu, okutuyotrum: 
I IMA1DDE 10, — Bu Kanun yayımı tamirinde yü-
I rürlüğet girer, 
I IBAŞKAİN — 10 ncu rrtaldde üzerinde söz almak 

ilsteyeta var mı efendim?... Yok-
|Mladldleyi oylarınıza sunuyorum: Klaibul edenler...; 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 nöi rnalddbyi okultuyorum: 
MADDE İT. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

fültür, 
.BAŞKAN — İli nci maidde haktoirtdia söz almak 

feltielyen?... Yok. 
IMadldeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenter... Kalbul edlifcriiştiir. 
IBüuın bu dteglişlilklikle^yle beraber kanunun tü

münü oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.., 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bir da

kika efenüiirn, mülsaaıde buyurur musunuz? 

IBASKAN — Buyurun eferidim, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — 2 nci 

malddede demin bir düzeltme yapıldı. Sonradan be-
I nim dikkatimi çekti, kulağı tırmalıyor. 2 ndi madde-
| nlîn en son fıkriasıntia «Bir işyerinde varsa, işyerli ve 
I İşkolu» deniyor. Burialdakli «varsa» kelimesinin «jbir 
I Irşyeıiînlde işyeri ve işkolu varsa toplu iş sözleşme...» 
I şlekİrade yerlini degüştoek, o «varsa» kaimesini «ıtop-
I tu» dan evvelle geltirsdk olmaz mı? 

IBASKAN — Kalbul ettik malddeyiL 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Kelime-
I yi biraz sjey gördüm,] 
I IBASKAN — Doğru, öyle olması lazım; ama, oy-
I lamdı. Gerçli öyle de anlaşılır, öyle de anlaşılır, si-
I zin söylediğiniz daha garantili dur. 
I Tümünü oylarınıza sunuıyorum: Kalbul edenler... 
I Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
I Efendim teşekkür eldeniz. 
I Gündemirnüzde görüşecek başka madde kalmadı

ğından, 36 Araifc I19İ80 Ouma günü saialt 14.0101© top-
I lainılmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
I Teşekkür ederim, 

I Kapanma Saati : 19.44 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

27 NCt BİRLEŞİM 

24 Aralık 1980 Çarşamba 

Saat : 14.00 
I. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — (9/1) ve (9/2) esas numaralı Soruşturma ko-
miisyonîarına yeniden süre verilmesine dair komisyon, 
başkanlıkları tezkereleri (3/33, 3/34) 

II, — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Ver

gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(1/60),(S. Sayısı : 76; 76*ya 1 ve 2 nci ek) 

2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kainun Tasarısı ve 
Bütçe Plan Komisyonu Raporu. (1/63)' (S. Sayısı : 78) 

3. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile 
1005 sayılı istiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara 
Vatani Hizm'elt Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanm'alsı 
ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık 
Alanların Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkındaki Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Bütçie - Plan Köm'isyönu Raporu. (1/109, 
1/108) (S. Sayısı : 85) 

4. — Süresi Sona Eren Toplu iş Sözleşmelerinin 
Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Ko
nulması Hakkında Kanun Tasarısı ve thltisas Komis
yonu Raporu. (1/1116) (S, Sayısı : 86) 



MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 76'ya 2 nci Ek 

31 . 12 . 1960 Gün ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komis

yonu Raporu. (1 /60) 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 23 Aralık 1980 
Esas No. : 1/60 
Karar No. : 18 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Komisyon uırnuz tarafından incelenerek 18 Aralık 1980 tıarihiinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan 
«31 . 12 . 1960 gün ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı» 
nın çerçeve 74 ve 82 nci maddelerinin 22 Aralık 1980 tarihli 26 ncı Birleşiminde Komisyonumuza iadesi 
üzerine, anılan maddeler tekrar incelenerek yeniden düzenlenmiştir. 

Çerçeve 74 ncü maddeye 'bağlı aynı Kanunun «Tarh Zamanı» başlıklı 109 ncu maddesi, götürü vergilerde 
verginin tarhına ilişkin olup, tahsilat kapsamına girmediğinden, bu madde methinin değişmesine gerek görül
memiştir. 

Çerçeve 82 nci maddeye bağlı aynı Kanunun «Yıllık Beyana Tabi Gelirlerde Götürü Tespit Olunan Ti
cari ve Mesleki Kazançlar Üzerinden Tahakkuk Eden Vergilerde Ödeme» başlıklı 117 nci maddesi götürü 
usulde tespit edilen ticari ve serbest kazanç sahiplerinden takvim yılı içinde işe başlayanların, vergi yükünü 
hafifletmek için, işe başladıkları yıla alt olarak ödemeleri gereken Gelir Vergisini diledikleri takdirde, bir son
raki yılın Gelir Vergisi taksitleriyle birilikte 3 eşit taksitte ödenmesi daha uygun olacağı görüşü ile madde 
metni yeniden düzenlenmiştir. 

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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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNÎ 

MADDE 74. — Aynı Kanunun 109 ncu maddesi aşağıdalki şekilde değiştirilmiştir. 

Tarh Zamanı 

Madde 109. — Gelir Vergisi: 
1. Beyanname verilmesi icaıbeden hallerde, beyannalmenin verildiği günde, beyanname posta ile gönderil-

mişse, vergiyi tarh edecek daireye geldiği tarihi takibeden yedi gün içinde; 
2. Götürü usulde tespit edilen ücretlerde, hizmetin 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 olunduğu 

takvim yılının nisan ayımda, takvim yılı içinde işe başlanıılması 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 vergileri, memleketi terke tekaddüm eden 15 gün içinde tarh 
olunur. 

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

Yıllık Beyana Tabi Gelirlerle Götürü Tespit Olunan Ticari ve Mesleki Kazançlar Üzerinden Tahakkuk 
Eden Vergilerde Ödeme : 

MADDE 82. — Aynı Kanunun 117 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştİrilmiştiir. 

Madde 117. — Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi, mart tem
muz ve kasım aylarında; götürü usulde tespit edilen ticari kazançlar İle serbest meslek kazançları üzerinden 
tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi ise nisan, ağustos ve aralık aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 
Ancak götürü usulde tespit edilen ticari ve serbest meslek kazanç sahiplerinden takvim yılı içinde işe başla
yanlar, diledikleri takdirde, münhasıran işe başlaldıkları yıla ait olarak ödemeleri gereken Gelir Vergisini bir 
sonraki yılım Gelir Vergisi taiksıitleriyle birlikte ve üç eşit taksitte ödeyebilirler. 

Maliye Bakanlığı, gelirlerin büyük bir kısmını zirai kazanç teşkil eden mükellefler hakkında lüzum görü
len hallerde, üç taksitten fazla olmamak üzere, belli üretim bölgeleri ve ziraat ürünlerine göre, özel ödeme 
zamanları tayin edebilir. * 

• * -
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Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına ara Bakanlar KuriLUinca 
21 KJasun 1980 tarihinde kararlaştırılan «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda DeğiŞMük YapıSnua-
sma İlişkin Kamın Tasarısı» ile gerekçesi ekti olarak gönderfflnıiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Türk yengi sistemi genel olanak vergide adalet, genellik, eşitlik, verimlilik ve ekonomik düzenlemelerle 
paralellik prensipleri dikkate alınarak yeniden gözden ıgeçirilmiiş ve Kurumlar Vergisi Kanununda yapıl
ması gerekli görülen düzenlemeler de bu anailkeler ışığı altında yapılmış bulunmaktadır. 

ıBugün memleketimizin karşı karşıya bulunduğu en önemli (meselelerden ıbiri de ekonomimizin içine 
düştüğü ağır bunalımdır. Bu ekonomik darboğazın neticesi olarak, kalkınma hamlemiz büyük ölçüde sekteye 
uğnamıalkta, üretim azalmakta,, yatırımlar durmakta ve bütün bunlar enflasyonu körüklemekte, işsizliği 
önemli ölçüde artırmak suretiyle sosyal huzursuzlukların kaynağımı teşkil etmektedir. 

iBu meselenin köklü çözümü yatırımları hızlandıracak, üretimli ve istihdamı artırmaktan geçer. 

1950 yılında yürürlüğe konulmuş Kurumlar Vergisi Kanonu ile 'ilgili tasarı, söz konusu kanundaki boş-
luıklarıın giderüimıesi ve kapsam dışı kalan alanların vergiılendirümesii:, (ileri vergi sistemlerinde yer alan Ku
rumlar Vergisi mevzuatındaki gelişmelerin nazara alınması, uygulamada ortaya çıkmış aksaklıkların 
giderilmesi veya ıslahı ve özellikle önemli ekonomik teşvik tedbirlerine bünyesinde yer verilerek kurumlaş
manın teşvikinin sağlanması suretiyle yenii ve günün gereklerine uygun bir yapı getirilmek üzere hazırlan
mıştır. 

Kurumlar Vergisi Kanununda ekonomik ve sosyal zaruretlerin gerektirdiği, yatırımları özendirici, geri 
kalmış yörelere kaydırılmasını teşvik edici hükümlere geniş ölçüde yer verilmek suretiyle işsizlik ve üretim 
yetersizliği problemine çözüm getirilmek istenmiştir. 

Tasarıda yer alan temel 'değişiklikleri şöyle özetleyebiliriz : 

1. Kurumların birbirine iştirakine engel olarak büyümeyi ve kurumlaşmayı önleyici şartlar kaldırıla
rak iştirak kazançları istisnasına yaygınlık kazandırılmıştır. Böylece büyüme ve kurumilaşma teşvik edilmek 
istenmiştir. 

2. Kooperatifleşmeyi teşvik etmek üzere ve gerçek kooperatifçilik anlayışına uygun kooperatiflerde 
ortalklarla olan faaliyetleri koruyucu yolda tedbirler getirilmiştir. 

3. Sendikaların dernek hükmünde olduğu belirtilerek bunların iktlisadi işletmelerinin de vergiye tabi ol
duğu açıklığa kavuşturulmuştur. 
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4. İhracatta, diş piyasadaki rekabet dengesini yabancı kurumlar lehine bozan ve aynı zamanda döviz 
ve vergi kaybına sebep olan dar mükellef kurumlara ilişkin ihracat muaflığı kaldırılmıştır. 

5. Yerli müteşebbislerin uluslararası ihalelere katılmalarını, müteahhitlerim yurt dışında iş yapmaları
nı: ve memleketimize döviz getirmelerini teşvik etmek gayesiyle; Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye 
getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışımda yapılan inşaat, onarma ve montaj işleri ile teknik hiz
metlerden sağlanan kazançların tamamı Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur. 

6., Türkiye'ye döviz getirilmesini teşvik etmek gayesiyle dış navlun (gelirlerinin belli ıbir kısmimin ku
rum kazancından düşülmesi öngörülmektedir. 

7. Yaş meyve, sebze ve sanayi ürünler'inlin (ihracatını teşvik etmek gayesiyle, bunları ihraç edenlerin ka
zançlarının önemli ıbir kısmı bazı şartlarla Kurumlar Vergisinden müstesna tutulmuştur. 

8. Yatırım indiriminde öz sermaye kavramı kaldırılarak, harcama esası getirilmiş ve kurumlar açısından 
en büyük problem olan finansman meselesine çözüm getirmek için, yatırım indiriminden faydalanacak yatı
rımlarını önceden vergi ödeınmeksizliın teşkil edecekleri, fonlarla finanse etmeleri konusunda «Finansman fo
nu» kurulmuştur. Bu suretle yatırımcılara önemli bir finansman rahatlığı getirilmiştir. 

Yatırım indirimli nispetleri gerçek kişilerde olduğu gibi kurumlar açısından da indirimden faydalanacak 
yatırım miktarının % 40'ına yükseltilmiştir. Bu nispet zirai ve ziraate dayalı yatırımlar ile kalkınma planı 
'ile yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler veya gerice yöre olarak belirtilen yörelerde 
yapılan yatırımlarda % 60'a çıkarılmıştır. 

Ancak, kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile gerice yöre olarak 
belirtilen yörelerde yapılan yatırımılar dolayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri ile kooperatiflerin bu yatırımı-
ları (içiin yatırım indirimi nispeti % 70'e yüksdtilimliş tir, 

Böylece yatırımlar ve özellikle kurum yatırımları söz konusu sektör ve gerice yörelere doğru yönlendli-
rillmek istenmiştir. Ancak bu suretle bahsedilen yöreler için çok büyük bir problem olan işsizllik meselesliniiin 
yerinde halledilmesi ve bu yerlerden büyük şehirlere olan göçün asgariye indirilmesi mümkün olabilecektir.: 

9. Mükellefler ve vergi idaresi için uygulaması çok güç olan Gelir Vergisi Kanununun 96 ncı maddesi 
uyarınca yapılan stopaj kaldırılmış ve ilave bir vergi yükü getirilmeksizin Kurumlar Vergisi oranı serma
ye şirketleri ile kooperatifler İçlin % 25'dan %40'a çıkarılmıştır. Ayrıda Kurumlar Vergisi tarhına esas 
odan matrahlar üzerinden alınan Mali Denge Vergisi '% 2'ye indirilmiştir. 

10. Kurumlarda tasfiye dönemine ilişkin hükümler ıslah edilmiştir. 
İL Bazı muafiyetlerin sınırı daraltılmakta, bir kısım istisnalar ise kaldırılmaktadır. 
12. Dar mükellef kurumların münferit beyanname İile ilgili olarak 22 nci maddede Gelir Vergisi Kanu

nunda yapılan değişikliğe paralel yeni düzenleme yapılmaktadır.' 

13. Dar mükellefiyete tabı kurumlarda Kurumlar Vergisi tevkif atı yenliden düzenlenmekte ve vergi nis
petleri değiştirilmektedir. 

Yukarıda belirtilen temel değişikliklerden de anlaşılacağı üzere, Türk ekonomisinin içinde bulunduğu 
durum dikkate alınmış, kurumlaşmayı, yatırım ve ihracatı teşvik edici hükümler getirilmii'ştir. Bu değişüklik-
'İerle yatırımları ve dolayısıyla üretimi artırmak suretiyle bir yandan istihdamı artırmak diğer yandan enflas
yonu kontrol altına almak suretiyle ekonomimizin istikrara kavuşmasına Kurumlar Vergisi ile katkıda bu
lunmak gayesi güdülmüştür. 

Kuramlaşmayı, yatırımı ve ihracatı teşvik edici önemli hükümlerin yol açacağı vergi kaybına rağmen, 
ekonomiye olumlu katkıları neticesi milli gelirde önemli artışlar beklenmektedir. 

Ayrıca, belirtilmesinde fayda olan bir diğer husus da şudur; kurumlaşmayı, yatırım ve ihracatı teşvik 
edici hükümler kısa vadede bir vergi kaybına sebep olacak gibi görünmekte ise de, malkro açıdan bakınca 
durum çok farklı olacaktır. Şöyieki; söz konusu teşviklerle yatırımlar artacak, yatırımlar artınca üretim ar
tacağından, enflasyon vergi politikası ile etki altına alınmış olacaktır. Bunun yanında istihdam artınılmış 
olacağından işsizlik meselesinin çözümüne önemli; bir katkıda bulunulacaktır. Böylece Mili gelirin artışına 
da önemli derecede bir katkı sağlanmış olacaktır. 

Bütün bu neticeler dolaylı olarak gene vergi gelirlerinin artmasına yol açacaktır;. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 78) 
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Ayrıca, ısosyo-politik açıdan önemli oton, ekonomik sebebe dayalı yurt dçi göç meselesi gerice yöreleır-
de yapılacak yatırımlarla sağlanacak iş sahaları ile önemli ölçüde halledilmiş olacaktır. 

Sonuç olarak, Kurumlar Vergisinde yapılan değişikliklerle, verginin hem ekonomik, hıem sosyal, hem dte 
• mali gayeleri arasında bir uyum sağlanmış ve Türk ekonomisinin içlinde bulunduğu bunalıma çözüm ge

tirilmek istenmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1 % — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun (birinci Maddesi dieğiştiriılmiştir. 
Bilindiği üzere, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun birinci maddesi ile, sermaye şirketleri, koope

ratif şirketler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazançları kurumlar ver
gisi mevzuuna alınmış bulunmaktadır. 

Maddede yapılan değişikliklerle, yürürlükte bulunan birinci maddenin (B) bendinde, «kooperatif şir
ketler» tabiri yerine, «kooperatifler» ibaresi ikame olunmakta ve sendikaların dernek hükmünde olduğu be-
lirtillmektedir. 

Söz konusu değişiklikler ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
a) Yürürlükteki birinci maddenin (B) bendine göre, kooperatif şirketlerin kazançları vergi mev

zuuna alınmıştır. 1İ1İ63 sayılı Kooperatifler Kanunu ile, kooperatiflerin hukuki statüleri tayin edi
lerek, kooperatif şirket ibaresi yerine kooperatif tabiri {çullanılmış ve \Tiirk Ticaret Kanununun kooperatif şir
ketlere ilişkin 485 - 502 noi maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Sözü edilen Kanunun geçici maddesi ile, 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre 'kurulmuş ve faaliyette bulunan kooperatif şirketlerin de, anasözleşmderini 
üç sene içinde (10.8.1972 tarihine kadar) bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunda bulundukları, aksi 
hailde dağılmış sayılacakları, hükme bağlanmıştır. 

Bu nedenle yürürlükte bulunan madde metnindeki, «Kooperatif şirketler» ibaresi, «Kooperatifler» şeklinde 
değiştirilmiştir. 

b) Yürürlüklteki birinci maddenin (D) bendine göre «Dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri» nin kazanç
ları vergi mevzuuna alınmıştır. Ancak sendikaların iktisadi işletmelerinin madde metninde sayılmamış olması 
bunlarını vergilendirilmesinde tereddütlerin doğmasına neden olmuştur. Bu tereddütleri gidermek amacıyla Ku
ramlar Vergisi tatbikatında sendikaların dernek hükmünde olduğu madde metninde belirtilmek suretiyle bun
ların iktisadi işletmelerinin de vergiye tabi olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Madde 2. — Bu madde ile aynı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası değiştMlknektedir. Kurumlar Ver-
gM Kanununun meri 4 ncü maddesinin birindi fıkrasında, iktisadi kamu müesseselerinin mahiyeti açıklan
mış, ikinci fıkrada ise bunların kazanç gayesi gütmemelerinin tüzelkişiliklerinin olmamasının, müstakil muha
sebelerinin ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği 
hususu belirtilmiştir. 

Uygulamada, bir kısım iktisadi kamu müesseselerinıin vergilendirilmesi hususunda, müessesenin faaliyet 
konusunun kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması ve ayrıca müstakil bir işyerinin de bulunmama
sı nedenleriyle müşkülatla karşılaşılmakta ve ihtilaflar doğmaktadır. Halbuki, kanunda belirtilen şartlara sahip 
bir iktisadi işletmenin mevcudiyeti halinde, işletme konusu faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görev ölüp, ol
mamasının vergilemeyi etkilememesi gerekir. Maddeye bu bakımdan açıklık vermek ve dolayısıyla uygulama
da karşılaşılan ihtilafları önlemek amacıyla «faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler 'arasında bulunması» 
ve «işyerlerinin bulunmaması» keyfiyetlerinin mükellefiyete tesir etmeyeceği hususu, fıkra metninde açıkça 
belrtâltaJştür. 

Maldde 3. — Bu madde ile aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmektedir. Yürürlükteki 
6 ncı maddenin birinci fıkrasında yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi işletmelerin mahiyeti 
açıklanmış, ikinci fıkrasında ise bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzelkişiliklerinin olmaması, müstakil 
muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin bulunmamasının mükellefiyetl'erine tesir etmeyeceği 
hususu belirtilmiştir. 
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Uygulamada bıîr kısım yabancı kamu idare ve müesseselerinin vergilendirilmeleri konusunda müstakil bir 
işyerinin bulunmaması nedenleriyle müşkülatla karşılaşılmakta ve ihtilaflar (doğmaktadır. Halbuki kamumda 
belirtilen şartlan haiz ıbür (iktisadi işletmenin mevcudiyeitıi hafinde işyerinin bulunmıamasımım vergilemeyi etki
lememesi gerekir. Maddeye bu balkımdan açıklık vermek ve doğacak ihtilafları önlemde amacıyla, «işyer
lerinin buluınimaması1» keyfiyetinin mükellefiyete tesir etmeyeceği hususu fıkra 'metninde açıkça belirtJlImiştiir. 

Madde 4. — Bu madde ile aynı Kanunum yedinci maddesi değiştirilmektedir. Yürürlükteki yedinci mad
dede, Kurumllar Vergisi muafiyeti ile ilgili hükümler yer almaktadır. 

Yapılan değişiklikle, bazı muafiyetler getirilmekte, bazı muafiyetler kaldırılmakta veya daraltılmaktadır. 
Değişikliklere ilişkim hususlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
a) Yürürlükteki 7 nci mıaddeniin 9 numaralı bendi ile tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları Ku

rumlar Vergisümden muaf tutulmuş bulunmaktadır. 
Anılan hüküm uyarınca emekli ve yardım sandığı isimi altımda ve tüzelkişiliği haiz olmak üzere dernek ve 

vakıf statüsünde çok sayıda teşekkül kurulmuş ölüp, bu teşekkülllerce özellikle ticari olmak üzere çeşitli 'alan
larda geniş ölçüde gelir sağlayıcı faaliyetlere girişillmıiştir. Bu sebeple sözü edilen teşekküllerim Kuramlar Ver
gisi kapsamına girmeleri gerekirken, mevcut hüküm uyarınca buna imkân bulunamamaktadır. 

Bu durumu önlemek ve vergi muafiyetinin gerçek .anlamda emekli ve yardım sandığı niteliğimde olan te
şekküllere uygulanmasını sağlamak için bent hükmü, TC Emeklli Sandığı, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Memur 
Yardımlaşma Kurumu, Sosyali Sigortalar Kurumu gibi Kanunla kurulan emekli yardim sandıkları ile sosyal 
sigorta kuramları şeklinde değiştirilmiştir. 

b) Yürüdükteki 7 nci maddenin 11 numaralı bendinin (a) fıkrası ile il özel idareleri, belediyeler ve köy
ler ile bunlarım teşlfcil ettikleri, birlikler veya bunlara bağlı müesseseler tarafından işletilen su, elektrik ve 
havagazı işletmeleri kurumlar vergisinden muaf tutulmuştur. Aynıı idare, teşekkül ve müesseseler taraflından 
işletilen isoğuk hava depolarının da vergiden muafiyetini temin içim, (a) fıkrasında gerekli değişiklik yapılmış
tır. 

c) Yürürlükte bulunan 7 nci maddenin 15 numaralı bendi hükmüne göre, derneklere ait olup, üyelerimin 
istifadesine tahsis edilen ve allkollü içki verilmeyen lolkal, gaziino ve İoikanta işletmeleri kurumlar vergisinden 
muaf tutulmuştur. 

Derneklerin sayışımın son derece artması, kuruluş gayesi içinde faaliyet icra edip etmediklerinim kontrol 
edilemeyişi sebebiyle, bu muafiyet, dernekler tarafından geniş ölçüde istismar edilmiş ve bu yerler gerçekte 
üyeler dışındaki kimselerim de girebildiği, içki verilen yerler halime gelmiş ve neticede vergisiz ticari bir faali
yet alam doğmuştur. 

Bu durumda bentte yer alan muafiyet hükmünün devamına gerek görülmediğinden 15 numaralı bent mad
de [metnimden çıkarılmıştır, 

d) Yürürlükteki 7 mdi maddenin sonuma 903 sayılı Kanunun 5 nci maddesinin (A) fıkrası ile eklenen 18 
mulmaraJh bent hükmüyle, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyelti tanınan Vakıflar Kurumlar Vergisinden muaf 
tutulmuştur. 

Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesinde, mükellefler tadadi 'olarak belirttilmiş, olup, bunlar arasında 
vakıflar yer almamaktadır. Yani, vakıflar Kurumlar Vergisi mükellefi olmayıp, sadece iktisadi işletmeleri 
vergi kapsamına alınmıştır. 

Bu itibarla, vergiye tabi bulunmayan bir müessesenin kanun metninde muafiyetine yer vermek gereksiz 
bulunduğumdan, mezkûr fıkra hükmü madde metnimden çıkarılmakta ve uygulamadan doğan tereddütler gide
rilmektedir. 

Bu Kanunda yapılan değişikliklerle, Bakamlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflarım iktisadi işlet-
ımeleri % 40 müspetimde Kurumlar Vergisine tabi tutulmakta ise de, Gelir Vergisi Kanununda düzenlenen 
«vergi alacağı» müessesesi ile, alınan Kurumlar Vergisinin 3/4'ü söz konusu vakıflara iade edileceğimden, bu 
vakıf işetmelerinim nihai vergi yükü % 10'a inmiş olacaktır. 

Madde 5. — Bu madde ile aynı Kanonun 8 nci maddesi yeniden düzenlenmektedir. Yapılan düzenleme ile 
yürürlükteki maddenin 1, 2,' 4 ve 6 numaralı bentleri değiştirilmekte ve maddeye 7, 8 ve 9 numaralı bentler 
eklenmektedir.. 
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Değişikliklere ilişkin hususlar aşağıda sırasıyla açıklanmıştır. 
a) 8 nci maddenin 1 numaralı bendime göre, ibaşka bir kurumun sermayesinin asgari % lO'uma bu kuru

mun kuruluşu anında veya bilanço tarihinden en az bir yil evvelinden beri ısahip olduklarını ispat ve tevsik 
eden itam mükellefiyete tabi anakururnların, 'kuran iştiraklerinden ©İde ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergi
sinden müstesna bulunmaktadır. 

Tam mükellefiyete talbi ıbir kurumun, iştirak kazancı is'tisnâsıinldan yararlanabilmesi için, mevcut' hükümde 
yer allan sermayenin asgari yüzde onuna, kurumun kuruluşu anında veya bilanço tarihinden en az bir yıl ev
velinden beri sahip olma şartı, bir taraftan kurumların yekdiğerine iştirakine engel olmak suretiyle büyümeye, 
diğer taraftan iştirak yoluyla yeni şir'ketlenin kurulmasına engel teşkil etmek suretiyle bizaltlihi kurumlaşmaya 
olumsuz yönde etki yapmaktadır. Bu sebeple, yukarıda belirtilen mahzurları önlemek ve kurumlaşmayı teşvik 
etmek maksadıyla, bir numaralı bent hükmü, tam mükellefiyete tabi kurumların başka bir kuruma iştirakle
rinden sağladıkları kazançların, herhangi ıbir şarta bağlı olmaksızın Kurumlar Vergisinden müstesna tutulma
sını temin edecek şekilde yeniden düzenlentalişltir. 

b) Risturn istisnasnıa ilişkin yürürlükteki 8 nci maddenin 2 numaralı bent hükmünde yer alan «kooperatif 
şirketler» ifadesi yerine 1 nci madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle «kooperatifler» deyimi ikame edilmiş, 
risturn istisnasının kapsamı yeniden düzenlenmiştir. 

Mevcut metinde, risturn istisnası münhasıran istihlak, istihsal ve kredi kooperatiflerine tanınmış olup, bu 
mahiyette olmayan kooperatiflerin risturn istisnasından faydalanmaları mümkün bulunmamaktadır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre, kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarını ve özel
ikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp koru
mak amacıyla, kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli teşekküllerdir. 

Kanunda açık olarak belirtildiği gibi, kooperatifler, sosyal amaçlarla üyelerimin ihtiyaçlarını ucuza ve daha 
iyi bir tarzda temin etmeyi amaçlayan ortak dayanışma ilkesine dayalı, kuruluşlardır. 

!Bu bakımdan kooperatifleşmeyi teşvik etmek içim kanunda sayılan kooperatiflerin, ortaklarla yapılan mua
melelerden doğan ve ortaklara ristuırn olarak dağıtılan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. 

Ancak günümüzde istihlak, kredi ve istihsal kooperatifi olarak kurulan kooperatifler kâr amacı güden 
ticaret şirketleri 'haline dönüşmekte ve asıl amaçları dışına çıkarak tacir hüviyetini almaktadırlar. Yürürlük
teki hükümle 1163 sayılı Kanunda amaçlanan ilkelere uygun olarak istisna kapsamına alınan «ortaklarla ya
pılan muamelelerden doğan kazancın sınırı çizilmemiş olduğundan uygulamada müşkülatla karşılaşılmakta 
ve ihtilaflar doğmaktadır. Maddeye bu bakımdan bir açıklık vermek ve dolayısıyla uygulamada karşılaşılan 
İhtilafları bertaraf etmek amacıyla» ortaklarla yapılan muamelelerin, mahiyeti açıkça belirtilimiştir. 

Maddede ayrıca kooperatifin ortaklardan başka kimselerle veya ortaklarla ortaklık statüsü dışında yaptığı 
muamelelerden doğan kazançlar hakkında riSturnlara ilişkin istisna hükmünün uygulanmayacağı açıkça be-
İrtifaiıştir. 

c) Halen yürürlükte bulunan 8 nci maddemin 4 numaralı bendime göre, 927 sayılı Kanunun 1 nci mad
desine istinaden verilen -sıcak ve soğuk maden suları imtiyazının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ihale ta
rihini Itaikibeden yıldan itibaren beş yıl süre ile Kurumlar Vergisinden istisna edilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanununun tedvini sırasında' teşviki yerinde görülen bahse konu maden suyu işletme
ciliği için öngörülen istisna hükümlerime, bugün için, ödenen »imtiyaz bedeline nazaran işletmelerin kârlılık 
durumları mukayese edildiğinde, mahal bulunmadığı sonucuma varılmış ve bu nedenle 4 numaralı bent hük
mü madde metnimden çıkarılmıştır. 

d) 903 sayılı Kanunun 5 nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 8 noi maddesine eklenen 6 numa
ralı bent hükmüne göre, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların sermaye iştirakinde bulunduk
ları kurumların safi kazancından, mezkûr vakıflara sermaye iştirak nispetinde ödenecek miktarlar, kurumlar 
vergisinden istisna edilmiştir. 

Adı geçen vakıfları himaye etmek maksadıyla 903 sayılı Kanunla getirilen bu istisnadan, aslında vakıf 
değil, bumun ısermaye iştirakinde bulunduğu kurum istifade etmekte, vakfın iştirak sermayesine isabet eden 
kâr payı (mezkûr kurumun kurumlar vergisi matrahından tenzil edilmektedir. Böyle bir istisna hükmü vergi
lendirme prensiplerine ve tekniğine aykırı düşmektedir. Zira vakfın sermaye iştirakinde bulunduğu kurumun 
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(kazancı, faaliyet dönemine (ilişkin küimülaltif safi kurum kazancı olup, dagıltım yapılmadan önoe bu kazançtan 
valkfa pay ayriiması ile kurum matrahından indirilmesi aslında kuruma tanınan bir istisna mahiyetini kazan
maktadır. Kurumlar kâr dağıtmama kararı alarak vakfa intikal etmesi gereken fonları vergisiz olarak kendileri 
kullanmaktadırlar. Esasen 903 sayılı Kanunla getirtilen vergi muafiyetindin amacı vakıflara vergi muafiyeti yo
lu ile bütçeden fon aktarılarak kaynak sağlamak değil, oluşmuş olan vakıf fonlarının belli bir amaca yönlendi-
rilmıesinıde katkıda bulunmaktır. 

Bu nedenlerle, yürürlükteki 8 noi maddenin 6 numaralı bendinde yer alan istisna hükmünün devamına ge
rek bulunmadığından hüküm madde metninden çıkarılmıştır. 

e) 4 numaralı bentte yapılan değişiklikle yerli müteşebbislerin uluslararası ihalelere katılmalarını ve yurt 
dışımdan sağladıkları dövizleri yurda getirmelerini teşvik ötmek amacıyla, bunların yurt dışında yaptıkları 
inşaat onarma ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağladıkları kazançlar liçin bu kazançlara tekabül eden 
dövizim kambiyo mevzuatı gereğince yurda getirildiğinin tevsiki şartıyla Kuranlar Vergisinden müstesna fcu-
tıuıllması öngörülmüştür. 

f) 6 numaralı bentte yapılan değişiklikle sanayi ürünleniinıin imal ve (ihracının teşviki amacıyla bu ürün
lerin ihracından sağlaman hasılatın belli bir oranının bazı şartlarla vergi matrahınıdan düşülmesi esası geti
rilmiştir. 

Söz konusu istisna, kendi imal ettiği sanayi ürüMeriini ihraç eden kurumlarla, ihraç ettiği malı imal et
meyen ihracatçı kurumların belirli durumlarda ayrı ayrı yararlanabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. 

Fikra hükmüne göre, ilhraç ettiği sanayi ürününü kendi imal eden ve yılık ihracat tutarı 250 000 Ameri
kan Doları veya muadili yabancı para karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçılarım, ihracatın ilk yılı için bu ih
racattan sağladıkları hâsılatın % 20'si müteakip yılarda bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının % 30'u 
l e bakiyesinin % 15'i kurum kazancından indirilecektir. 

İhracat istisnasının tatbikatında kur farklarından dolayı mükelleflerin ihracat hâsılatlarında artışlar söz ko
nusu olabileceği ve bunun gerçek bir ihracat hâsılatı artışı olmayacağı dikkate alınarak, bir önceki yıla göre 
artan ihracat hâsılatının hesaplanması sırasında, bu tip suni artışların nazara alınmayacağı açıklığa (kavuştu
rulmuştur. 

İmal ettiği sanayi ürününü doğrudan ilhraç etmeyen imalatçılar da, bu ürünlerin ihracatçılarca ihraç edil
diğini tevsik ettikleri takdirde, ihracatçılara yaptıkları satışlar dolayısiyle aynı şartlarla istisnadan yararlana
bileceklerdir. 

İmalatçı olmayan ve ihraç ettiği malı imal etmeyen ihracatçı kurumlar bu istisnadan 1/4 oranında faydala
nabileceklerdir. 

g) 8 ncd maddeye eklenen 7 numaralı bent ile, yaş meyve ve sebze ihracatını teşvik etmek amacıyla bu 
ürünlerin ihracından sağlanan hâsılatın belli bir oranının vergi matrahından düşülmesi esası getirilmiştir. 

Fıkra hükmüne göre, yaş meyve, sebze ihracatçılarının bu ürünlerin ihracından sağladıkları hâsılatın ilk yıl 
için % 20'si, müteakip yıllarda ise bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının l% 30'u ile bakiyesinin ı% 15'i 
kurum kazancıdan indirilecektir. Ürettiği yaş meyve ve sebzeyi doğrudan ihraç edemeyen üreticiler de bu 
ürünlerinin ihracatçılarca ihraç edildiğini teşvik etmeleri halinde, ihracatçılara yaptıkları satışlar dolayısiyle 
aynı oranlar dahilinde bu istisnadan yararlanabileceklerdir. 

İhracat istisnasının tatbikatında kâr farklarından dolayı mükelleflerin ihracat hâsılatlarında artışlar söz ko
nusu olabileceği ve bunun gerçek bir ihracat hâsılatı artışı olmayacağı dikkate alınarak, bir önceki yıla göre 
artan ihracat hâsılatının hesaplanması sırasında, bu tip suni artışların nazara alınmayacağı açıklığa kavuştu
rulmuştur. 

h) 8 nci maddeye eklenen 8 numaralı bent ile Türkiye'ye döviz getirilmesini teşvik etmek gayesiyle dış 
navlun gelirlerinin belli bir kısmının kurum kazancından indirilmesi imkânı getirilmiştir. 

i) Kanunun tedvin tarzı yönünden hatalı bulunan ve 5 numaralı bentde yer alan yatırım indirimine iliş
kin hüküm aynı esaslar çerçevesinde 9 numaralı bent olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Mezkûr ' bentte parantez içinde yer alan hükümle, yatıramların hızlandırılması, geliştirilmesi ve istihdamın 
arttırılması ile plan ve programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ve gerice yöre olarak belirtilen 
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yörelerde yatırım yapacak sermaye şirketleri ile kooperatiflere bu yatırımları için (% 70 nispetinde yatırım 
indirimi uygulama imkânı tanınmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanununda yapılan yeni düzenleme ile yatırım indiriminde harcama esası getirilmiş ve öz 
sermaye kavramı kaldırılmıştır. Diğer taraftan Kurumlar Vergisi Kanunu ile getirilen finansman fonu uygu
laması nedenleriyle mükelleflerin bentte belirtilen alanlara yatırım yapmaları özendirilmiş bulunmaktadır 

Madde 6. — Bu hükümle Kurumlar Vergisi Kanununa sekizinci maddeyi takiben «Finansman Fonu» na 
ilişkin Mükerrer Madde eklenmiştir. 

Yatırım indirimi istisnasından yararlanan sermaye şirketleri ile kooperatiflere Kurumlar vergisi matrahı
nın !% 25'ine kadar «Finansman Fonu» ayırma imkânı getirilmektedir. 

Sermaye şirketleri ile kooperatifler yatırım indiriminden faydalandırılması kabul edilmiş bulunan yatırımla
rının finansmanında kullanılmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım siçin öngörülen süre ile sınırlı kalmak 
kaydıyla aşağıdaki şartlarda finasman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirebileceklerdir. 

Ayrılacak «Finansman Fonu» Kurumlar Vergisi matrahının '% 25'ini ve yapılacak yatırım tutarım aşama
yacaktır. 

Mezkûr fon T C Merkez Bankasında kurum adına açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet tahvili hesa
bına yatırılacaktır. 

Böylece, yukarıda adı geçen kurumların yatırım indiriminden yararlanacak yatırımlarını vergi ödemeksizin 
ayrılacak fonlarla finanse etmeleri mümkün olabilecektir, 

Ayrılan fonların teşviki uygun görülen ve planın öngördüğü memleket ekonomisine yararlı alanlara ka-
nalize edilmesi konusundaki disiplini temin etmek ve kullanılmasında • kolaylık getirmek amacı ile T C 
Merkez Bankası'nda açılan her an paraya çevrilebilir Devlet tahvili hesabına yatırılması uygun görülmüştür. 

Fona ayrılacak miktar Kurumlar Vergisi matrahının '% 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını aşamaya
caktır. Böylece kurumların yapacakları yatırım miktarını aşan miktarda gereksiz fon ayırmaları önlenmiş ol
maktadır. 

T C (Merkez Bankası'nda açılan hesaptan ödeme Teşvik ve Uygulama Dairesince düzenlenecek çekiş 
belgelerine dayanılarak yapılacak ve bu belgelerde gösterilecek miktar, yıl içinde fiilen yapılan ve yatırım in
diriminden faydalanan yatırım tutarını aşamıyacaktır. 

!Bkı önceki yıl safi kurum kazancından «Finansman Fonu» olarak ayrılan meblağlar hesap dönemi sonun
da kurumun safi kazancına eklenecektir, 

Madde 7. — Bu madde ile aynı kanunun indirilecek giderlere ilişkin 14 ncü maddesine 7 numaralı bendi 
takiben 8 numaralı bent eklenmektedir. 

«8 nci îslâm Ülkelerinin kurduğu «İslâm Kalkınma Bankası» ülkelere sağladığı krediler için Faiz tahak
kuk ettirmemekte olup, Banka faaliyetini sürdürebilmesi için açılan kredi karşılığında belli bir nispete göre 
kâr payı almaktadır. Faizsiz olarak alınan krediler için ödenen söz konusu kâr payları Gelir Vergisi Kanunu
nun 75 nci maddesinin 12 numaralı bendinde menkul sermaye iradı kapsamına alınmıştır. Maddeye eklenen 
8 numaralı bent ile kurumların faizsiz olarak kredi veren kuruluşlardan sağladıkları krediler için bu kurum
lar adına tahakkuk ettirdikleri kâr paylarım vergi matrahından gider olarak indirmeleri öngörülmektedir. 

Özellikle son gelişmeler muvacehesinde önem kazanan bu faizsiz kredi mekanizması ile sağlanan kâr pay
larının böylece vergilendirilmesi ve diğer taraftan ilgili kuruluşlarca gider yazılması sağlanmış olmaktadır.» 

Maidde 8. — Bu madde ile aynı kanunun 15 nci maddesinin 7 numaralı bendi değiştirilmekte ve 8 nu
maralı benlt maddeye eklenmektedir. 

a) Kurumlar Vergisi Kanununun, yürürlükteki 15 nci maddesinin 7 .numaralı benlt hükmü, hâsılattan in
dirilemeyecek olan ve ihraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak 
vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz 
ve ikramiyelerine isabet eden giderlerin gerçek miktarının tespit edilemeyişi halinde, söz konusu gider mik
tarının Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, Banka Kredileri 
Tanzim Komitesince tespit olunacak, ortalama gider emsalinin uygulanması suretiyle hesaplanacağım amir 
bulunmakladır. 
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Ancak, 7129 sayılı Bankalar Kanununun 47 nci maddesi ile teşekkül eden Banka Kredileri Tanzim Ko
mitesi 14 . 1 . 1970 gün ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Mer'kez Bankası Kanunu ile kaldırılmış ve görev 
ve yetkileri banka meclisine devredilmiş bulunduğundan bu husus madde metninde belirtilmek suretiyle ilgili 
hüküm açıklığa kavuştumlhıusjtur. 

fo) Maddeye eklenen 8 numaralı bent ile, yurt dışında inşaat, onarma ve montaj işleriyle teknik hizmetler
de bulunan müteşebbislerin bu işlerden sağladıkları gelirlerin bazı şartlarla vergi dışı bırakılması nedeniyle bu 
işlere ilişkin giderlerin de masraf yazılması öngörülmüştür, 

Madde 9. — Bu madde ile aynı Kanunun 17 nci maddesinin 1 numaralı bendi değiştirilmektedir. 
Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 15 nci maddesinde; sermaye şirketlerince dağıtılan örtülü 

kazançların, matrahın tespiti sırasında hâsılattan indirilemeyeceği belirtilmiş ve 17 nci maddede, örtülü kazanç 
dağıtımının mahiyeti 4 bent halinde açıklanmıştır. 

Yürürlükteki 1 numaralı bent hükmüne göre «yüksek veya düşük bedeller üzerinden veya. bedelsiz olarak 
imalat, inşaat işlemlerinde ve hizmet ilişkilerinde bulunulması» hali, örtülü kazanç dağıtımı kapsamına gir
memektedir. 

Bu yüzden, emsaline göre yüksek veya düşük bedelle veya bedelsiz olarak imalat, inşaat işlemlerinde veya 
hizmet ilişkilerinde bulunulması yoluyla uygulamada büyük ölçüde vergi kaybına sebebiyet verildiği müşahe
de edilmiş olup, bu sakıncanın ortadan kaldırılması için, bahse konu durumlarda da örtülü kazanç dağıtımının 
mevcudiyetini öngörmek üzere 1 numaralı bent hükmünde gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 10. — Bu madde ile aynı kanunun 12 nci maddesinin 1,6 ve 7 numaralı bentlerindeki parantez 
içi hükümlerinde ihracat muaflığı, mevduat faizleri ve menkul kıymet satışı istisnalarına ilişkin olarak yer 
alan hükümler kaldırılmakta ve 19 ncu maddeyi takiben mükerrer 19 ncu madde eklenmektedir. 

IBİlindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin 1 numaralı bendi ile 5422 sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendi hükümlerine göre, dar mükellefiyete tabi 
gerçek kişilerle, kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları, Türki
ye'de saltmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden doğan kazançlar Türkiye'de elde edilmiş sayılma
makta ve vergiye tabi bulunmamaktadır. 

Bu hükümler uyarınca ihracat muaflığından yararlananı dar mükellefiyete tabi kurumların gerek finans
man kolaylıklan ve gerekse Türkiye'de vergi ödememek suretiyle sağladıkları avantajlar, dış piyasalarda 
yerli ihracatçıların rekabet imkânlarını olumsuz yönde etkilemekte ve ayrıca mezkûr muafiyetin bütün geniş
liği ile uygulanması bir taraftan vergi kaybına, diğer taraftan da döviz kaybına neden olmaktadır. 

Bu nedenlerle, yürürlükteki 12 nci maddenin bir numaralı bendinde yer alan ihracat muaflığına ilişkin hü
küm kaldırılarak bu konuda, dar mükellef kurumların Türkiye'deki faaliyetlerine isabet eden kazanç kısmının 
vergilendirilmesi amacıyla, Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ncu maddesini takibeden mükerrer 19 ncu madde 
hükmü düzenlenmişlttir. 

Mükerrer 19 ncu madde hükmüne göre, sözü edilen kurumların vergi matrahı ihraç edilen malların mali
yet bedeli ile dışarıya taşınmak üzere kara, deniz veya hava nakil vasıtalarına teslim edildikleri ana kadar 
yapılan, bunlarla ilgili her türlü giderler toplamına ortalama kazanç oranlarının uygulanması suretiyle bulu
nacaktır. 

Madde 11. — Bu madde ile aynı kanunun 12 nci maddesi değiştirifaııektodir.. 
Yürürlükteki 22 nci maddede dar mükellefiyete tabi yabancı kurumların vergiye tabi kazancı gayrimen-

kullerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlairdan veya ortizi ka* 
zançlardan ibaret 'bulunduğu takdirde, bu gibi kazançların, iktisap tarihinden (itibaren 15 gün içinde özel be
yanname ile maddede belirtilen vergi dairesine bildirileceğine amir bulunmaktadır. 

Ancak, dar mükellefiyete giren yabancı kurumların vergiye tabi olup özel beyanname ile bildirilmesi zo
runlu olan değer artışı kazançları ile arizi kazançlarına ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanununda yeni düzenle
me yapıldığından bu düzenlemeye paralel olmak üzere sözkonusu kazançlar için Gelir Vergisi Kanununun 
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mükerrer 80 ve 82 nar maddelerine atıfta bulunulmuştur. Yabancı kurumların vergiye tabi kazancı Mezkûr 
maddelerde belirtilen kazançlardan İbaret bulunduğu takdirde, yabancı kurum veya Türkiye'de namına ha
reket ©den kimse bu gibi kazançları iktisap tarihinden itibaren 15 gün 'içinde Gelir Vergisi Kanununun 1Ö1 nci 
maddesinde 'belirtilen vergi dairelerine ibüdirmeye zorun lu oldukları açıklanmıştır. 

Madde 12. — Bu madde ile aynı kanunun 24 ncü maddesi değiştirilmektedir. 
Yürürlükteki 24 ncü madde hükmüne göre dar mükellef kurumlarca sağlanan ve maddemin 1 ve -5 nu

maralı bentlerinde yazılı kazanç ve iratlar gayrisafi1 tutarlar üzerinden % 20 (4 numaralı bent kapsamına gi
ren ve Gelir Vergisi Kanununun. 75 noi maddesinin 1 ve 3 numaralı bentlerinde yazıüı kâr paylarında % 35) 
nisbetinde kurumlar vergisi tevkifatına tabi olup bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve 
iratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre beyanname ve rilmesi veya 'bu madde kapsamına girmeyen kazanç ve 
İralar için verilecek beyannamelere mezkûr kazanç ve iratların ithali ihtiyari bulunmaktadır. 

Yapılan değişiklikle, tevkif at kapsamına 12 nci mad dede yapılan değişikliğe paralel olarak mevduat faizleri! 
de alınmaktadır. Maddede sayılan kazanç ve iratların jdar mükellef kurumlara nakden veya hesaben ödenmesi 
halinde gayrisafi tutarları üzerinden yapılacak tevkifat oranları, Gelir Vergisi Kanununda dar mükellef gerçek 
kişilerce elde edilen aynı kazanç ve iratlar üzerinden değiştirilen yeni oranl'ara göre yapılan vergi tevkif at 
oranlarına paralellik sağlamak ve farklılık yaraıtmıamak ^maçıyla yeniden düzenlenmiştir.; 

Kurumlar Vergisi tevkif atı; 
a) Ücretlerden •% 30, 
b) Serbest meslek' kazançlarıından % 30, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 25, 
d) IMenkul sıermaye iratlarından? 
aa) Gelir Vergici Kanununun 75 nci maddesinin 5, 7 ve 12 numaralı fıkralarında yazılı bentlerinde yazı

lı 'ödemelerden % 25 (Bu nisbeti;% 30'a kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.) 
bb) Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesiinin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden' % 30, bunun 

dışında kalan menkul sermaye raflarından % 20, 
e) 5 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 35,. nisbetine göre yapılır. 
Maddede ayrıca, uluslararası para piyasasından ha zina garantisi l e alınacak orta ve uzun vadeli krediler 

için ödenecek faizlerdeki tevkif at oranını sıfıra kadar, indirmeye Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 

Madde 13. — Bu madde ile, yürürlükteki hükme gö re sermaye şirketleri ile kooperatiflerde % '25, diğer ku
rumlarda % 35 olan 'Kurumlar Vergisinin oranı sermaye şirketleri ile kooperatiflerde '% 4ü'a çıkarılmakta 
ve kurumlarca halen yapılmakta olan gelir vergisi tevkifatına son verilmektedir. 

Diğer taraftan, bu sisteme tamamlayıcı mahiyette olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununda öngörülen de
ğişiklikle kazancın dağıtılması halinde, ortak gerçek kişilerce Gelir Vergisi beyannamelerinde Mdıiriliecek oto. 
kâr payları üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, bu kâr paylarına, ilişkin olarak ödenmiş bulunan Kurumlar 
Vergisiînin 3/4'ünün mahsubu esası getirilmektedir. 

Öngörülen bu sistemde, tam mükellefler bakımından kurum kazancının dağıtılması halinde, nihaıi vergi yü
künde hugünkine nazaran bir azalma meydana getirilmek suretiyle gerçek Gelir Vergisi mükelleflerinin ver
gi yükleri ile paralellik sağlanarak kurumlaşma, teşvik edilmektedir. Bu durum, kurum kazancımın 100 ve ka
zanç dağıtımı halinde gelir vergisi beyannamesinde beyan edilecek gelire uygulanacak Gelir Vergisi niısbetinin 
% 60 olarak alındığı örneğe göre bugünkü ve getirilen sisteme göre nihai vergi yükleri açısından aşağıda tajblo 
halinde gösterilmiştir. (Yapılan hesaplamalarda Malil Denge Vergisi ihmal edilmiştir.) 
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Yürürlüteki mevzuata1 göre ıniihaî vergli yükü <: 
Kurum kazancı) 
Kurumlar vergisi (% *25) 

Katad 
Gelir vergisi stopajı (% 20) 

Ortağa dağıtılan kâr payj 

Gerçek kişi ortak tarafımdan Gelir Vergisi beyan
namesinde bildirilecek gelir üzerinden hesaplanan gelir 
vergisi (75 X % 60) 

Kurumda kâr payı üzerinden ödenen Gelir Vergisi 
«£opajı mahsubu 

Gelir Vergisi beyannamesinde ortakla ödenecek ge
lir vergisi 

Nihai vergi yükü : 
Kurumlar Vergisi 
Gelir Vergisi Stopajı 
Ortakça ödenecek gelir vergisi 

Getirilen sisteme göre nühai vergi yükü : 
Kurum kazana 
Kurumlar vergisi (% 40) 

Ortağa dağıtılan kâr payı 

Ortağın: Gelir Vergisi 'beyannamesinde ıbifldiireceği, 
şirketten elde ettiği kâr payı (60) ile ibu kâr payı üzerinden 
ortağı bulunduğu kurumda ödenen kurumlar vergisinlin 
3/4^ (3/4 X 40 = 30) yani vergi alacağı toplamı üze
rinden hesaplanan Gelir Vergisü (90 X % 60) 

Beyan edilen gelir üzerinden evvelce ödenen Kurum
lar Vergisinin 3/4'ü (3/4 X 40 = 30) mahsubu 

Gelir Vergisi beyannamesinde ortakça; 'ödenecek ge« 
İk vergisi 

Nihai vergi yükü : 
Kurumlar Vergdd 
Ortakça ödenecek gelir vergjid 

Toplam vergi yükü 
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Görüldüğü gibi, Gelir Vergisi beyannamesinde be yan edilen gelire uygulanacak nisbet ne oîiursa olsuını 

vergi yükünde bugünk'ine nazaran bîr azalma olacaktır. 
Böylece, öngörülen bu değişiklikte bir taraftan müket lefler esas itibariyle Gelir Vergisi Kanununun 96 n a 

maddesi uyarınca ve uygulaması güç 'bir usulde stopaj matrahı tespit ve 'beyanname düzenleme, diğer taraftan 
da vergi idaresi anılan beyannameleri alma, takip ve bunlara ilişkin, tarh, tahakkuk ve tahsil işlemlerini yap
ma külfetinden kurtarılmaktadır. Öte yandan vergi yükü azaltılarak kurumlaşma teşvik edilmektedir. 

Bu sistemde dağıtılmayan kurum kazançlarında, vergi yükü ise aynen muhalfaza edilmektedir. 
Madde 14. — Bu madde ille aynı kanunun, tasfiye dönemine ilişkin 30 ncu maddesi hükmü değiştirilmek

tedir, 
Yürüdükteki madde hükmünde, üç yılh aşmayan tas fiyelerde tasfiye döneminin, kurumun tasfiye haine gir

diği tarihten başlayıp tasfiyenin bittiği tarihe kadar de vam edeceği beMrıtillm'ek suretiyle, 3 yıla toadarki dönem 
bir tasfiye dönemi 'sayılmış ancak tasfiyenin 3 yıU aş ması halinde, bu ilk dönemi takip eden' her takvim yılı 
da müstakil tasfiye dönemi kabul edilmiştir. 

Tasfiye döneminin böylece uzun bir süre olarak kabul edilmesi uygulamada tasfiye işlemlerinin' sürünce
mede bırakıtanası ve dolayısıyla vergi alacağının geç tahsil edilmesi 'sonucunu doğurduğundan, ıbu mahzuru 
bertaraf etmek üzere her takvim yılının müstakil bir tasfiye dönemi sayılmasını teminen madde metalinde ge
rekli değişiklikler yapılmıştır. 

Madde 15. — Bu madde ile aynı Kanunun tasfiye beyannamesine ilişkin 31 ncıi maddesi değiştiırimektedlir. 
Her takvim yılının müstakil bir tasfiye dönemi kabul edilmesi nedeniyle fıkra metninde buna uygun olarak 

gerekli değişiklik yapılmıştır, 
Madde 16, — Bu madde ile aynı kanunun 45 nci maddesinde değişiklik yapılmalkta ve kıyas yoluyla uy

gulanacak hükümler iki bent halinde madde metninde gösterilmektedir. 

Madde 17. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin durumlarına göre çe
şitli geçici maddeler düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 1. — Mezkûr maddede bu Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci 
maddesinde yazılı vergi nispetinin kurumların 1980 takvim yılı kazançları hakkında da uygulanması öngörül
mektedir, 

Geçici Madde 2. — Bu maddede 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten, bu 
Kanunun yürürlük tarihine kadar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonlarının, bunların sermaye
ye ilavesi veya ortaklara dağıtılması hallerinde, sermayeye ilave edildiği veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari 
kazancına vergilendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden ilave olunacağı teşebbüsün tasfiyesi halinde ise 
tasfiye kârının hesaplanmasında nazara alınacağı ve bu ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden öden
miş bulunan Kurumlar Vergisi ile tevkif yoluyla ödenen Gelir Vergilerinin ödenecek Kurumlar Vergisinden 
mahsubu hükme bağlanmıştır. 

Geçici Madde 3. — Bu maddede dar mükellef kurumlarca Türkiye'de satışı yapılmaksızın mal ihracında 
uygulanacak ilk ortalama kazanç nispetlerinin Maliye Bakanlığınca bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içinde tespit ve ilan edilmesi öngörülmektedir. 

Geçici Madde 4. — Bu madde ile, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıp da, yürürlük 
tarihine kadar sonuçlandırılmamış olan tasfiyelerde, tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi bakımından eski 
hükümlerin uygulanması sağlanmaktadır. 

Geçici Madde 5. — 1.1.1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırım indirimine konu yatırım harcama
larına yatırım indirimine ilişkin eski hükümler ve eski nispetler, bu tarihten sonra yapılacak yatırım harca
malarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler ve yeni nispetler uygulanması öngörülmüştür, 

Ancak, 1.1.1981 tarihinden önce başlandığı halde henüz bitmemiş olan yatırım indirimine konu yatırımlar 
nedeniyle uygulanacak yatırım indirimi tutarı yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler toplamını geçe
mez, 
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Geçici Madde 6. — Bu maddede bu kanunla değiştirilen 24 ncü maddesinin 4 numaralı bendinde yazılı 
vergi nispetlerinin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk 
ettirilen iratlar hakkında da uygulanması öngörülmektedir. 

Madde 18. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklik ve yeni getirilen hükümle
rin yürürlük tarihleri düzenlenmiştir. 

Madde 19. — Yürütme maddesidir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe -Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/63 23 Aralık 1980 
Karar No., : 16 

MİİULÎ G Ü V B N U K KONSEYİ B1A#KAINLIĞINA 

ıBaJk'anılar Kurulu tarafımdan 25 . 111 . 1980 tarihinde Milli Güvenlik (Konseyine sunulan «5422 Sayılı Ku
rumlar Vergisi Kanununda Değişiiklıifc; Yapılmasına İlişkim Kanun Tasarısı» ıKomfeyonıulmıuızca iricelenmıiş-
tir. 

3 . 6 . 1949 tarih ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kamunu 1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe konulmuş, 
30 . 12 . 19160 tarih ve 192 sayılı, 1 8 . 2 . 1963 tarih ve 199 sayılı kanunlarla bazı maddeleri değiştirilerek gü
nümüze k'adaır uygulaması sürdürülmüştür. 

Hazırlanan Kurumlar Vergisi Kanon Tasarısında; yatırımların özendirilerek kalkınmada öncelikli bölgele
re kaydırılmasını teşvik edici hükümlere yer verildiği, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların gjiderilmeye ça
lışıldığı, kooperatifçiliği teş'vik edıici hususların düzenlendiği, veırgi kaybının lömlenmesii malksadıyla bağlayıcı 
hükümler getirildiği görülmüiş ve maddelerin incelenmesine geçilmiştir., 

Madde 1. — Türk Ticaret Kanununda ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda «Kooperatif şirketler» 
yerine («Kooperatifler» 'olarak düzenlenmesi üzerime, bu değişikliklere paralel olarak kurumlar vergisine tabi 
olan kurumlar arasında «Kooperatif şirketlerim», «Kooperatifler» olarak düzenlenmesi ayrıca sendikaların 
ikitisadi 'işletmelerin «Dernek» olarak mütalaa olunmuştur.' 

ıMadde 2. — Tasarımım birimci maddesinde «Kooperatif şirketler» ibaresi yerine «Kooperatifler» ibaresi 
konulduğundan, 5422 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde de aynı düızenlemıenıi'n yapılması zorunlu görülerek, 
tasarıya ilave edilmiş ve sonra gelen maddelerin numaraları buna göre teselsül ettirilmiştin 

IMadde 3. — Tasarımın likıinci maddesi üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 4. — Dar mükellefiyete tabi olan yabancı kamu idare ve müesseselerine ait iktisadi işletmelerin, 

Türkiye'de müstakil işyerlerinin bulunmaması halinde, vergilendirme hususunda tereddütlerin meydana gel
mesi nedeniyle, metne açıklık getirmek amacıyla, mükellefiyete tesir etmeyecek hususlar arasına «işyerle
rinin bulunmaması» ibaresinin konulması uygun görülmüş ve tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 4 ncü madde başlığı, değişen maddelere uyum sağlayacak şekilde değiştirilmiş, aynı 
kanunun muafiyetleri düzenleyen 17 nci maddenin 9. İl1, 15, 16 ve 17 nci bentleri yeniden aşağıdaki şekilde 
düzenlenmiştir. 

9 ncu bendinde yer alan emekli ve yardım sandıklarına açıklık getirmek maksadıyla muaflıktan yararla
nacak kuruluşlar sayılmıştır. 

11 nci bendine, soğuk hava depoları ilave edilmiştir, 
15 nci bendinde, derneklere ait olup, üyelerinin istifadelerine sunuDan ve allkbllü içflcli verilmeyen lc&anta 

ve gazino gibi işletmelerin gayelerinden saptığı dikkate alınarak, bunların muafiyetleri kaldırılmış; bunun 
yerine «Balkanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar» konulmuştur. 
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16 ncı bendinde yer alan «kooperatif şirketler*, yerine «kooperatifler» ibaresi konularak, bent yeniden 
düzenlenmiştir, 

17 nci bent, daha açık bir şekilde tanzim olunmuştur, 
Madde 6. — Aynı Kanunun istisnalarla ilgili 8 nci maddenin 3 ncü bendinde yer alan metin yeniden 

düzenlenmiş, «Devletle akdolunan mukavelenamelere göre» ibaresi «Devletin kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak akdettiği mukavelenamelere göre» şeklinde değiştirilmiştir. 9 ncu bendinde «gerice yöre olarak 
belirtilen yörelerde» ibaresi «kalkınmada öncelikli bölgelerde» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 7. — Finansman fonu ile ilgili mükerrer 8 nci maddenin 3 ncü bendinde yer alan «Teşvik ve 
Uygulama Dairesi»; «Devlet Planlama Teşkilatı» olarak değiştirilmiştir. ' 

Madde 8. — Dar mükellefiyet mevzuuna giren hususları düzenleyen 12 nci maddesinin 1, 6 ve 7 numa
ralı bentleri parantez içindeki hükümleri metlinden çikarilmış ve madde numaraları buna göre teselsül et-
t'irifaişliir. 

Madde 9. — Safi kurum kazancını 'düzenleyen aynı Kanunun 13 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının paran
tez içi hükmü kaldırılmış ve 3 ncü fıkrası «Gelir Vergiısli Kanununun ortalama kâr haddi ve asgari gayri 
safi hâsıla esası hakkındaki hükümleri Kurumlar Vergisi mükellefleri için de uygulanır» şeklinde değiştıiril-
mliştir. 

Madde 10. — İndirilecek giderlerle ilgili 14 ncü .maddenin 7 noi bendi yeniden düzenlenmiş, 5 yıllık 
süre 3 yıla indirilmiş ve 7 numaralı bentten sonra gelmek üzere «faizsiiz olarak kreidü verenlere ödenen kâr 
paylam» nın da indirilecelk giderler arasında yer alması amacıyla 8 nci bent eklenmiş ve tasarının 7 noi mad
desi 10 ncu madde olarak kabul edilmiştıir. 

Madde 11. — Tasarının 8 nci maddesiyle, aynı Kanunun 15 noi maddesinin 7 »numaralı bendinde yapılan 
değişiklikler aynen benimsenmiş, anoalk «Devletle akdolunan» ibaresinin «Devletin 'kanunların verdiği yetkiye 
dayanarak akdettiği» sekinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. 

Madde 12. — Tasarının 9 ncu maddesi 12 noi madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 10 ncu maddesi 13 ncü madde olarak değiştirilmiş ve «aynı Kanunun 12 nci mad
desinin 1, 6 ve 7 numaralı bentlerindeki parantez içi hükümlerde ihracat muaflığı, mevduat faizleri ve men
kul kıymet satışı istisnalarına ilişkin olarak yer alan hükümler kaıldırııllmış» cümlesi 8 noi madde ile düzenlen-
rniiş olduğundan; madde metalinden çıkarılmıştır. 

Madde 14. — Tasarının 11 noi maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiş, ancak «özel beyan za
manı» madde başlığı ilave edilmiştir. 

Madde 15. —Tasarımın 12 noi maddesi 15 nci madde olarak değiştirilmliş; ve aynı (kanunun 24 ncü mad
desi i(Aı) fıkrası 5 nıoi bendinden sonra galen «!Bu madde gereğince Kuramlar 'Vergisi tevkif atı yapılan kurum 
kazançları üzerinden bu kazancı elde eden kurumlar tarafından ayrıca geliir vergisi tevkifatı yapılmaz» iba
resi metinden çıkarılmış ve Kurumlar Vergisi tevtkifatı başlığı altında yer alan (e) bendi «Telif, imıtıiıyaz, ihti
ra, işletme, ticaret unvanı, alaımıetıi farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, deviir ve temliki mukabilin
de alınacak bedellerden '% 35» olarak düzenilenmıiışıtir. 

Madde 16. — Verginin nispetini düzenleyen aynı kanunun 25 nci maddesinde yer alan sermaye şirketleri 
ile 'kooperatiflerin kazancıları üzerinden verilen % 40 oranındaki kurumlar vergisi % 50 oranına yükıseMîmıiş-
tir. 

Madde 17. — Tasarının 14 ncü maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
Madde 18. — Tasarının 15 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
Madde 19.-— Tasarının lı6 ncı maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20. — 'Aynı Kanunun geçici maddelerle ilgili başlığı değiştirilmiş ve «Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 1, 2, 3 ve 4 wcü geçidi maddeleri ile 1137 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü (geçici maddeleri ve 192 sayılı Kanu
nun 1 nci geçici maddesi Sürürlükten kaldırılmış ve kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.» sekinde 
değiştirilmiş ve kurumların mali bilançolarında. yer alan zararların üç yıl süre ,ile gider yazılması, 1 . 1 . 1981 
tarihinden önce ve ıgider olarak (gösterilmeyen zararlar için beş yıl olarak uygulanacağına ilişkin «İndirtecek 
giderler» başlığı altında geçici 7 nci madde eklenmiştir. 

Mill'i Güvenlik KonSeya (S. Sayısı : 78) 
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Madde 21. — Yürürlükle ıi%ü!i ımaıddenıin başlığı yeniden düzenlenmiştir.! 
(Madde 22. — Yürütme ile ilgili 19 ocu madde 22 nci mıadde olarak aynen Ikıalbul ledlilimiştıir. 

Baişfcıan Üye Üye 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Turhan AKPORAY 

Etn< Amiral Dz/.Kd. Kur. Alb. Mfly, KId. Alto. 

Üye N Üye 
Haşmet YURTAL Tahsin EKİNCİ 

Mfly, Kd. Al'b. Mly, Kd, Bm>. 

IM'iHi Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 78) 





— 16 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Mevzuu : 

Madde 1. — Aşağıda yazılı kurumların kazançları Kurumlar Vergisine tabidir. 
A) Sermaye şirketleri; 
B) Kooperatifler; 
C) iktisadi Kamu Müesseseleri; 
D) Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler; 
Bu Kanunun tatbikatında sendikalar dernek; cemaatler vakıf hükmündedir. 
Kurum kazancı, Gelir Vergisi mevzuuna giren gelir unsurlarından terekküp eder. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması, tüzelki

şiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bu
lunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 6 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, tüzelkişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tah

sis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerine tesir etmez. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 7 nci maddesinin 9 ve 11 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 
15 ve 18 numaralı bentleri kaldırılarak 17 numaralı bent 15 olarak numaralanmıştır. 

9. TC Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Memur 
Yardımlaşma Kurumu gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal sigorta kurumlan; 

11. İl özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettiği birlikler veya bunlara bağlı müesse
seler tarafından işletilen; 

a) ıSu, elektrik, havagazı ve soğuk ıhava deposu işletmeleri; 
b) Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri; 
c) Mezbahalar (Kesim, taşıma ve muhafaza işlerine münhasır olmak şartıyla); 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 78) 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONU METNİ 

5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — 5422 sayıllı Kuranlar Vergisi Kanununun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değinilmiştir. 
Kooperatifler : 

IMa'dde 3. — Kooperatifler, 111(03 sayılı Kooperatif ler Kanununa göre kurulan istihlâk, istihsal, kredi, sa
tış, yapı ve sair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflendür. 

Okull (kooperatifleri glıbi dernek veya adi ışiriket mahiyetinde olanlar bu kanunun uygulanmasında koope
ratif addolunmaz. 

MADDE 3. — Tasarınım 2 ınıoi maddesi 3 moü madde olarak aynen kabul 'edilmiştir. 

MAİDDE 4. — Tasarının 3 ncü maddesi 4 /ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Aynı Kamumun 7 nci maddesinin 9, 111, 15, Ü6 ve 17 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değişüirilmiiş, 903 sayılı Kanunla eklenen İS numaralı bent kaldırılmıştır. 

9.-, TC Emelkli Sandığı, .Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ - Kur, Ordu Yardımlaşma Kurumu ve Memur 
Yardımlaşma Kurumu gibi kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları il'e Sosyal (Sigorta Kurumları; 

111, İli özel idareleri, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil 'ettikleri birilikler veya bunlara bağlı mües
seseler tarafından işletilen : 

a) ISu, 'elektrik, havagazı ve soğuk hava deposu 'işletmeleri; 
!bj (Belediye sınırları içindeki yolcu taşıma işletmeleri;1 

c) (Mezbahalar ı(kesim, taşıma ve muhafaza işlerime münhasır olmıalk şartıyla); 
15. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan, vakıflar.. 

1I6„ Esas mukavelelerimde sermaye Üzerimden kazanç dağıtılmaması, idare meclisi başkan ve 'üyelerine 
kazanıç ülzerinıden hisse verilmemesi, ihtiyat akçelerimin ortaMara dağıtılmaması ve 'münhasıran ortaklar ile iş 
görül'mes'ine dair hükümler bulunması şartı iile kooperatifler i(Esas mukavelelerde yukariki şartlar mevcut ol
makla beraber 'filen 'bu kayit ve şartlara uymayan kooperatifler muafi'yettem faydalanamaz). 

17.. Özel kanunlarla veya Devletin, kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktettiği mukavelelerle Kurum
lar Vergisinden ıveya her türlü vergi ve resimden muaf tutulan kurumlar. , 

(Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 78) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İstisnalar : 

Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum kazançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 
1. Tam mükellefiyete tabi kurumların başka bir kurumun sermayesine iştiraklerinden elde ettikleri kazanç

lar (iştirak kazançları istisnası); 
2. Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlardan; 
a) İstihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsi ve a;levi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın 

aldıkları malların kıymetlerine göre hesaplanan risturnlar, 
b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederek kooperatife sattıkları veya kooperatiften istihsal faa

liyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan risturnlar, 
c) Kredi kooperatiflerinde; ortaklarının kullandıkları kredilere göre hesaplanan risturnlar, 
d) Ortakların idare ıgideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan sarfolunmayarak iade edilen kısımlar, 
Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mani değildir. Or

taklardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında 
yapılan muamelelerden doğan kazançlar hakkında risturnlara müteallik istisna hükmü uygulanmaz. Bun
ların genel kazançtan tefrikinde, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan nispeti esas tutulur. 

3. İhraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaf
lığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyeleri; 

4. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışında yapılan 
inşaat, onarma ve montaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar; 

5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığının ıtekelinde bulunan ulaştırma işlerinden elde ettiği kazanç
lar, 

6. «Sanayi ürünü» ihraç eden ve yıllık ihracat tutarı 250 000 Amerikan doları veya muadili yabancı para 
karşılığı Türk lirasını aşan imalatçı kurumların ihracatın ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si, 
müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin % 15'i kurum kazan
cından indirilir. 

Bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen artışlar 
nazara alınmaz, 

İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan satışlar yıllık ihracat tutarının hesabında ihracat sayıiır. 
İhraç ettiği malı imal etmeyen ihracatçı kurumlarda bu istisnalar 1 /4 oranında uygulanır. 

7. Yaş meyve ve sebze ihracatçılarının ihracatın ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si, 
müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin % 15'i kurum kazancın
dan indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan satışlarda yaş meyve ve sebze üreticisi ku
rum yönünden ihracat sayılır. 

Bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen artışlar 
nazara alınmaz, 

8. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış nav
lun hâsılatının ilk yıl için % 20'si, müteakip yıllarda bir önceki yıla göre artan navlun hâsılatının % 30'u ile 
bakiyesinin % 15'i kurum kazancından indirilir. 

Bir önceki yıla göre artan hâsılatın hesabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen artışlar nazara 
alınmaz, 

9. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yatırım indiriminden istifade eden kazançları (Gelir Vergisi Ka
nununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri sermaye şirketleri ile kooperatifler hakkında da uygulanır. Ancak 
İKalkınma Planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile gerice yöre olarak belirtilen 
yörelerde yapılan yatırımlar dolayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri ile kooperatiflerin bu yatırımları için yatı
rım indirimi nispeti % 70'dir.) 

Milli Gülvenî'ilk Konseyi . (S. Sayısı : 78) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

IMİAİDOE 6. — (Aynı Kanunun 8 mei maddesi aşağıdaki şekilde değiştMmiştlir. ' 

«İstisnalar : 

Madde 8. — Bu maddede yazılı kurum kazançları Kurumlar Vergisinden müstesnadır : 
1. Tam mükellefiyete talbi kurumların başka 'bir 'kurumun sermayesine iştiraklerimden elde ettikleri ka

zançlar (iştirak kazancıları istisnası); 
2. (Aşağıda yazılı kooperatiflerin ortakları için hesapladıkları risturnlardaın; 
a) istihlak kooperatiflerinde; ortakların şahsi ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın 

aldıkları malıların kıymdtlerine güre hesaplanan risıturnlar; 
b) İstihsal kooperatiflerinde; ortakların istihsal ederelk kooperatife sattıkları veya kooperatiften istihsal 

faaliydüimde kullanmak üzere satın aldıkları malların kıymetine göre hesaplanan ristuırnlar, 
c) Kredi Kooperatiflerinde; ortaklarının kullandıkları kredilere göre hesaplanan nisturnlar, 
d) Ortakların idare gideni karşılığı olarak Ödedikleri paralardan sarMunnıayarak iade edilen kısımlar, 

'Bu risturnların nakden veya aynı kıymette mail ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına mani değldir. Ortak-
lardan başka kimselerle yapılan muamelelerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık .statüsü dışında yapılan 
muamelelerden doğan kazançlar »hakkında ıristurnlara müteallik istisna hükmü uygulanmaz. Bunlaon genel 
kazançtan tefrikindi, ortaklarla yapılan iş hacminin ge nel iş hacmine oilan nispetli esas tutulur. 

3. ilhraç kanunlarına veya (Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak aktetidiği mukavelenameilere gö
re mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiye
leri; 

4. Kambiyo mevzuatı gereğince TürkÜye'ye getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla, yurt dışımda yapılan 
inşaat, onarma ve monitaj işleri ile teknik hizmetlerden sağlanan kazançlar; 

5. Denizcilik ıBahkası Türlk Anonim Ortaklığının tekelinde bulunan ulaştırma işlerinden elde ettoiği ka
zançlar, 

6. .«Sanayi ürünü ihraç idden ve yıllık ihracat tutan 250 000 Amerikan doları veya muadili yabancı para 
karşılığı Türk Orasını aşan imalatçı kurumların ihracatın ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları hâsılatın 
% 20'si, müteakip yıllarida bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının % 30'u ile bakiyesinin '% 15'i ku
rum kazancından indirilir. 

IDir öncdki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen artış
lar nazara alınmaz. 

İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan satışlar yıllık ihracat tutarınım hesabında ihracat sa
yılır. 

İhraç ettiği malı imâl etmeyen ihracatçı kurumlarda bu istisnalar 1 /4 oranında uygulanır.» 

7. «'Yaş meyve, sebze ihracatçılarının ihracatın ilk yılı için bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si, 
müteakip yıllarda bir öncdki yıla göre artan ihracat hasılatının % 30'u ile bakiyesinin '% 15'i kurum ka
zancından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yapılan satışlarda yaş meyve ve sebze üreti
cisi kurum yönünden ihracat sayılır.» 

Bir önceki yıla göre artan ihracat hâsılatının hesabında kur değişmelerinden dolayı meydana gelen artış
lar nazara lalınmaz. 

3, Kambiyo mevzuatı gdreğiınce Türkiye'ye döviz olarak getirildiğinin -tevsik edilmesi kaydıyla dış navlun 
hâsılatının ilk yıl için '% 20'si, müteakip yıllarida bir öncdki yıla göre artan navlun hâsılatının % 30'u ile 
bakiyesinin % 15'i kurum kazancından indirilir. 

^Bir önceki yıla göre artan hâsılatın besabırılda kur değişmelerimden dolayı meydana gelen artışlar nazara 
alınmaz. 

9. «Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin yatırım indiriminden isitiifade eden kazançları (Gelir Vergisi 
Kanununun yatırım indirimine ilişkin hükümleri sermaye şirketleri ile kooperatifler hakkında da uygulanır. 
Ancak Kalkınma planı ve yıllık programlarda özel önem taşıdığı belirtilen sektörler ile kalkınmada öncelikli 

IM'üli Güfvenİlk Konseyi (S. Sayısı : 78) 
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(Hükümetin ıteMM) 

10. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi almış olan ku
rumların elde ettikleri döviz gelirlerine tekabül eden kazançların ilk yıl için % 20'si, müteakip yıllarda bir ön
ceki yıla göre artan aynı nitelikteki kazancın % 30'u ile 'bakiyesinin % 15'i mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda 
bozdurulduğunun tevsiki şartıyla kurum kazancından indirilir. 

Bir önceki yıla göre artan kazancın hesabında kur değişikliklerinden dolayı meydana gelen artışlar naza
ra alınmaz, 

MADDE 6. — Aynı kanunun 8 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 8 nci madde eklenmiştir. 

Finansman Fonu : 

MÜKERRER MADDE 8. — Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiriminden faydalanması ka
bul edilmiş bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım indirimi 'belgesinde bu yatınm için 
öngörülen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlarla finansman fonu ayırarak safi kurum, kazan
cından indirebilirler; 

1. Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının % 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını ge
çemez. 

2. Finansman fonunun T, C Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrilebilir Devle't tahvili he
sabına yatırılması mecburidir. 

3. T C Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Teşvik ve Uygulama Dairesince düzenlenecek çe
kiş (belgelerine dayanılarak yapılır ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım' tutarını aşamaz. 

4. Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ hesap dönemi sonunda 
safi kurum kazancına eklenir. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 14 ncü maddesine 7 numaralı 'bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 8 nu
maralı bent eklenmiştir. 

8. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr payları. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 15 nci maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddenin sonuna 8 numaralı bent dklenmiştir. 

7. îhraç kanunlarına veya Devletle akdolunan mukavelenamelere göre mevcut ve çıkacak vergilerden mu
aflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden istisna edilen temettü, faiz ve ikramiye
lerine isabet eden giderler, (Gerçek giderlerin kata olarak tespit edilememesi halinde, bahis konusu gerçek 
giderkir, Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer toplamına, T C Merkez 
Bankası Meclisince menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara alınarak tayin olunacak ortalama gi
der emsalinin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün itibari değer top
lamı, ilgili hesap dönömine dahil ayların son günündeki vergiden muaf menkul kıymetler portföyünün orta
laması esas alınmak suretiyle tespit olunur.) 

İMİM Güvenlik Kon&öyi (S. Sayısı : 78) 
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(Bütçe Plan Komisyonu trnetnii) 

bölgelerde yapılan yatırum'lar Id'olayısıyla yatırımcı sermaye şirketleri i'le koıoperatMıerin bu yatırımları için 
yatırım iimldirimi nispeti % 60'dır.) 

10, Turizm Endüstrisini Teşvılk Kanunu hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi almış olan 
kurumların elde ettiiklöri döviz gefflirlerine t©ka!büll eden kazançların 'ilk yâ liçiin %. 20'si, müteakip yıllarda bir 
önceki yıla göre artan aynı n'itelilkteki kazancın <% 30'u ile halk iyesinin ı% 15'i meızikûr dövizlerin yetikili banka
larda ^bozdurulduğumun tevsiki şartıyle kurum 'kazançlından indiirül'ir. 

IBiır 'önceki yıla göre artan kazancın hesabında Ikur değişMi'kllorinlden dolayı meydana gelien artışlar nazara 
alınmıaız. 

İli, ıSafi 'kurum 'kazancından, gelirlerinin tamamını amaçlarına tahsis elden ve 'Balkanlar Kurulunca vergi 
muafiyeti tanınan vakılflaıra sermayeye iştirak nispetlinde ödenecek ırniikbarfar. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 8 nci maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 8 nci madde eklenmiştir. 

«Finansmanı Fonu : 

Mükerrer Madde 8. — Sermaye şirketleri ile kooperatifler, yatırım indiminden faydalanması kabul edilmiş 
bulunan yatırımlarının finansmanında kullanmak ve yatırım indirimi belgesinde bu yatırım için öngörülen süre 
ile sınırlı kalmak kaydıyla aşağıdaki şartlarla finansman fonu ayırarak safi kurum kazancından indirilebilirler; 

1. Ayrılacak finansman fonu Kurumlar Vergisi matrahının % 25'ini ve yapılacak yatırım tutarını ge
çemez. 

2. .Finansman fonunun TC Merkez Bankasında açılacak her an paraya çevrilebilir Devlet Tahvili hesa
bına yatırılması mecburidir, , 

3. TC Merkez Bankasında açılacak hesaptan çekişler Devlet Planlama Teşkilatınca düzenlenecek çekiş 
belgelerine dayanılarak yapılır ve yıl içinde fiilen yapılan yatırım tutarını aşamaz, 

4. Bir önceki yıl safi kurum kazancından finansman fonu olarak ayrılan meblağ hesap dönemi sonunda 
safi kurum kazancına eklenir.|» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 1, 6 ve 7 numaralı bentlerindeki parentez içi hüküm
ler kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Aym Kanunun 13 ncü maddesinin ikinci fıkrasının parantez içi hükmü kaldırılmış, üçün
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Gelir Vergisi Kanununun ortalama kâr haddi ve asgari gayrisâfi hâsıla esası hakkındaki hükümleri Ku
rumlar Vergisi mükellefleri için de uygulanır.» 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye 8 numaralı bent eklenmiştir. , 

7. Üç yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararlar 
(Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.) 

8. Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylan. 

MADDE 11. — Aym Kanunun 15 nci maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu 
maddenin sonuna 8 numaralı bent eklenmiştir. 

«7, İhraç kanunlarına veya Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak akdettiği mukavelenamelere 
göre mevcut ve çıkacak vergilerden muaflığı kabul edilmiş olan menkul kıymetlerin Kurumlar Vergisinden 
istisna edilen temettü, faiz ve ikramiyelerine isabet eden giderler, (Gerçek giderlerin kati olarak tespit edile
memesi halinde, bahis konusu gerçek giderler, Kurumlar Vergisinden muaf menkul kıymetler portföyünün 
itibari değer toplamına, TC Merkez Bankası Meclisince menkul kıymetler portföyü ile ilgili giderler nazara 
alınarak tayin olunacak ortalama gider emsalinin uygulanması suretiyle bulunur. Vergiden muaf menkul 
kıymetler portföyünün itibari değer toplamı, ilgili hesap dönemine dahil ayların son günündeki vergiden muaf 
menkul kıymetler portföyünün ortalaması esas alınmak suretiyle tespit olunur.)» 
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8. 8 nci maddenin 4 numaralı bendinde yer alan istisna kapsamına giren kurum kazançlarının elde edil
mesi için yapılan bilumum giderler. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 17 nci maddesinin 1 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
1. Şirket kendi ortakları, ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek ve tüzel .kişiler, idaresi, murakabesi veya 

sermayesi bakımlarından vasıtalı vasıtasız olarak ıbağlı bulunduğu veya nüfuzu altında bulundurduğu gerçek 
ve tüzel kişiler ile olan (münasebetlerinde emsaline göre göze çarpacak derecede yükse'k veya düşük fiyat veya 
bedeller üzerinden yahut bedelsiz olarak alım, satım, imalat, inşaat muamelelerinde ve hizmet ilişkilerinde 
bulunursa; 

MADDE 10. — Aynı kanunun 12 nci maddesinin 1, 6 ve 7 numaralı bentlerindeki parantez içi hüküm
lerde ihracat muaflığı, mevduat faizleri ve menkul kıymet satışı istisnalarına ilişkin olarak yer alan hüküm
ler kaldırılmış; 19 ncu maddeyi takiben aşağıdaki müke'rrer 19 ncu madde eklenmiştir. 

Türkiye'de Satış Yapılmaksızın Mal İhracında Kurum Kazancının Götürü Usulde Tespiti : 

MÜKERRER MADDE 19. — Türkiye'de satınaldıkları, ya da imal, istihsal veya istihraç ettikleri maları, 
Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderen dar mükellefiyete tabi 'kurumların vergiye matrah ola
cak kurum kazancı, ihraç edilen malların maliyet bedeli ile dışarıya taşınmak üzere kara, deniz ve' hava ulaş
tırma araçlarına teslim edildikleri ana kadar yapılan her türlü giderler toplamına, ortalama kazanç emsal
lerinin uygulanması suretiyle bulunur. 

Bu maddenin uygulanmasında maliyet bedeli dar mükellefiyete tabi kurumun Türkiye'de yaptığı bilumum 
giderlerin toplamını ifade eder. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin 
Türkiye'de yapılmasıdır. 

Ortalama kazanç emsalleri mal çeşitleri itibari ile Maliye Bakanlığınca belli edilir. Ortalama kazanç em
salleri Resmi Gazetede yayınlanır ve yayımlanma tarihini izleyen takvim yılı başından başlayarak uygulanır. 
Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, uygulanmakta», olan ortalama kazanç emsallerini en az bir yıl uy
gulanmış olmalk şartiyle değişebilir. 

İMADDE 11. — Aynı kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 22. — Dar mükellefiyete giren yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanunu
nun müke'rrer 80 nci ve 82 nci maddelerinde yazılı değer artış kazançları ve anizi kazançlardan (Kurumlar 
Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin (A) bölümünün 5 numaralı bendinde sayılanlar hariç) ibaret bulun
duğu takdirde, yabancı kurum veya Türkiye'de namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihin
den itibaren 15 gün içinde Gelir Vergisi Kanununun 101 nci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyanna
me ile bildirmeye' mecburdur. 

MADDE 12. — Kurumlar Vergisi Kanununun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tevkif yolu ile alınan Kurumlar Vergisi tevkifat yapmaya mecbur olanlar ve tevkifata ait muhtasar be
yanname : 

Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları Kurumlar Vergisi 
tevk'ifatına tabidir. 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; 
3 < Gayrimenkul sermaye iratları; 
4. Menkul sermaye iratları (Her nevi alacak faizleri dahil); 
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«8. 8 nci maddenin 4 numaralı bendinde yer alan istisna kapsamına giren kurum kazançlarının elde edil
mesi için yapılan bilumum giderler.» 

MADDE 12. — Tasarının 9 ncu maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı Kanuna 19 ncu maddesini takiben aşağıdaki mükerrer 19 ncu madde eklenmiştir. 

«Türkiye'de satış yapılmaksızın mal ihracında kurum kazancının götürü usulde tespiti : 

Mükerrer Madde 19. — Türkiye'de satın aldıkları, ya da imal, istihsal veya istihraç ettikleri malları, 
Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere gönderen dar mükellefiyete tabi kurumların vergiye matrah 
olacak kurum kazancı, ihraç edilen malların maliyet bedeli ile dışarıya taşınmak üzere kara, deniz ve hava 
ulaştırma araçlarına teslim edildikleri ana kadar yapılan her türlü giderler toplamına, ortalama kazanç emsal
lerinin uygulanması suretiyle bulunur. 

Bu maddenin uygulanmasında maliyet bedeli dar mükellefiyete tabi kurumun Türkiye'de yaptığı bilumum 
giderlerin toplamını ifade eder. 

Türkiye'de satmaktan maksat, alıcı veya satıcının ya da her ikisinin Türkiye'de olması veya satış akdinin 
Türkiye'de yapılmasıdır. 

Ortalama kazanç emsalleri mal çeşitleri itibari ile Maliye Bakanlığınca belli edilir. Ortalama kazanç 
emısallleri Resmi Gazetdcta yayınlanır ve 'yayımlanma tarihini izleyen takvim yılı başından başlayarak uygu 
lanır. Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, uygulanmakta olan ortalama kazanç emsallerini en a? 
bir yıl uygulanmış olmak şartıyla değiştirebilir,:» 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı 

Özel Beyan Zamanı : 

Madde 22. — Dar mükellefiyete giren yabancı kurumların vergiye tabi kazancının Gelir Vergisi Kanu
nunun mükerrer 80 nci ve 82 nci maddelerinde yazılı değer artış kazançları ve arizi kazançlardan (Kurumlar 
Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin A bölümünün 5 numaralı bendinde sayılanlar hariç) ibaret bulun
duğu takdirde, yabancı kurum veya Türkiye'de namına hareket eden kimse bu gibi kazançları iktisap tarihin
den itibaren 15 gün içinde Gelir Vergisi Kanununun 101 nci maddesinde belirtilen vergi dairelerine beyan
name ile bildirmeye mecburdur. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Tevkif yolu ile alınan Kurumlar Vergisi tevkif at yapmaya mecbur olanlar ve tevkif ata ait muhtasar be
yanname, 

Madde 24. — A) Dar mükellefiyete tabi kurumların aşağıda yazılı kazanç ve iratları Kurumlar Vergisi 
tevkifatına tabidir. , 

1. Ücretler; 
2. Serbest meslek kazançları; , 
3. Gayrimenkul sermaye iratları; 
4. (Menkul sermaye iratları (Her nevi alacak faizleri dahil) 
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5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi hakların, satışı, 
devri ve temliki mukabilinde alınan bedeller. 

Yukarıda yazılı kazanç ve iratlar vergi tevkifatmda gayri safi miktarları üzerinden nazara alınır. 
Bu madde gereğince Kurumlar Vergisi tevkifatı yapılan kurum kazançları üzerinden bu kazancı elde 

eden kurumlar tarafından ayrıca gelir vergisi tevkifatı yapılmaz. 
Kurumlar Vergisi tevkifatı; 
a) Ücretlerden % 30, 
b) Serbest meslek kazançlarından % 30, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 25, 
d) Menkul sermaye iratlarından; 
aa) Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin 5,7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden 

% 25 (Bu nispeti % 30'a kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir). 
bb) Gelir Vergisi, Kanununun 75 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 30, bunun 

dışında kalan menkul sermaye iratlarından % 20, 
e) 5 numaralı bendinde yazılı ödemelerden ;% 35, 
Nispetine göre yapılır. 
Uluslararası para piyasasından hazine garantisi ile alınacak orta ve uzun vadeli krediler için ödenecek 

faizlerdeki tevkif at oranını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 20 ve 22 nci maddelere göre be

yanname verilmesi veya bu madde şümulüne girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere mez
kûr kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef durumunda olan kurumlara (A) fıkrasında yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar bu 
kazanç ve iratlardan Kurumlar Vergisi tevkifatı yapmaya mecburdurlar. 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, Kurumlar Vergisi tevkifatına tabi kazanç ve iratları nakden veya hesa-
ben ödeyen veya tahakkuk ettiren gerçek veya tüzelkişilerdir, 

Bu madde gereğince vergi tevkifatı yapanlar bir ay zarfında nakden veya hesaben ödedikleri veya tahak
kuk ettirdikleri kazanç ve iratlar ile bunlardan kestikleri Kurumlar Vergisini müteakip ayın yirminci günü 
akşamına kadar, bağlı bulundukları vergi dairesine muhtasar beyanname ile bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, bu maddeye göre yap
tıkları vergi tevlk'iıflajtıni ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) Kurumlar Vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannamede aşağıda yazılı malumatın gösterilmesi lâ
zımdır. 

a) Tevkifatı yapanın adı, soyadı veya unvanı ile iş adresi, 
b) Beyannamede gösterilen tevkifatın yapıldığı ay, 
c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun unvanı, iş merkezi adresi, 
d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın nevi, 
e) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın miktarı,, 
f) Yapılan vergi tevkifatının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesinin adı, 
Beyannamenin şekli muhtevası ve ekleri Maliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

MADDE 13. — Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin Nispeti •' 

Madde 25. — Kurumlar Vergisi bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından; 
1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde % 40; 
2. Diğer kurumlarda % 35; 
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5. Telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi hakların, satışı, 
devri ve temliki mukabilinde alınan bedeller. 

Yukarıda yazılı kazanç ve iratlar vergi tevkifatında gayrisafi miktarları üzerinden nazara alınır. 
Kurumlar Vergisi tevkifatı; 
a) Ücretlerden % 30, 
b) Serbest meslek kazançlarından % 30, 
c) Gayrimenkul sermaye iratlarından % 25, 
d) Menkul sermaye iratlarından; 
aa) Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin 5, 7 ve 12 numaralı bentlerinde yazılı ödemelerden 

% 25 (Bu nispeti c/r 30'a kadar yükseltmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.) 
bb) Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 30, bu

nun dışında kalan menkul sermaye iratlarından % 20, 
e) Telif, imtiyaz, ihtira, işletme,,ticaret unvanı, alâmeti farika ve benzeri gayri maddi hakların satışı, devir 

ve temliki mukabilinde alınacak bedellerden c/c 35, 
Nispetine göre yapılır. 
Uluslararası para piyasasından hazine garantisi ile alınacak orta ve uzun vadeli krediler için ödenecek 

faizlerdeki tevkif at oranını sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir, , 
Bu maddeye göre vergisi tevkif suretiyle alınan kazanç ve iratlar için 2Q ve 22 nci maddelere göre beyan

name verilmesi 'veya Ibu maddede ışumülüne 'girmeyen kazanç ve iratlar için verilecek beyannamelere mezkûr 
kazanç ve iratların ithali ihtiyaridir. 

B) Dar mükellef dürumunlda olan kurumlara (A) fılkrasınîda yazılı kazanç ve iratları sağlayanlar bu ka
zanç ve iratlardan Kuruimlar Vergisi tevk'ifaltı yapmaya medbıılrldürtar. 

Kazanç ve iratları sağlayanlar, Kurumlar Vergisi tevkifatına talbı kazanç ve iratları nakden veya hesa-
ben ödeyen veya tahakkuk eıtitiren gerçelk veya tüzelkişileridir. 

Bu maldde gereğünce vergi teviki'fatı yapanlar bir ay zarfında nakden veya hesa'ben ödedikleri veya taîhak-
fcuk ettirdilkleri kazanç ve iratlar ile bunlardan, kestikleri Kuruimlar Vergisini mü'teakip ayın yirminci günü 
alkşamına kadar, bağlı bulundukları vergli dairesine muhtasar beyanname Be bildirirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre defter tutmak meöburiyetinide olanlar, bu m'addeye göre yap
tıkları vergi tevkifaltını ayrıca kayıt ve hesaplarında gösterirler. 

C) iKurümilar Vergisi tevkifatına ait muhtasar beyannam'elde aşağıda yazılı malumatın gösterilmesi la
zımıdır.. 

a) Tevkif atı yapanın aldı, soyadı veya unvanı ile iş akires'i, 
b) Beyannamede gösterilen tevkif atın yaprildığı ay, 
c) Vergi mükellefi olan yabancı kurumun unvanı, iş merkezi adresi, 
d) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın' növli, 
ie) Ödenen veya tahakkuk ettirilen kazanç ve iradın miktarı, 
f) Yapılan Vergi tevklifatının miktarı, 
g) Beyannamenin tanzim tarihi ve vergi kesenin imzası, 
h) Beyannamenin verildiği vergi dairesinin adı, 
Beyannamenin şekli muhtevası ve ekleri Malliye Bakanlığınca tayin ve tespit olunur. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 25 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Verginin Nispeti; 

Madde 25. — Kurumlar Vergisi bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancından; 
1. Sermaye şirketleri ile kooperatiflerde % 50; 
2. Diğer kurumlarda % 35; 
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Nispetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 30 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tasfiye Dönemi : 

Madde 30. — Her ne sebeple olursa olsun, tasfiye haline giren kurumların vergilendirilmesinde hesap 
dönemi yerine tasfiye dönemi Jkaim olur. 

Tasfiye dönemi kurumun tasfiye haline girdiği tarihten başlar, bu tarihten aynı takvim yılı sonuna ka
dar olan dönem ile bu dönemden sonraki her takvim yılı müstakil bir tasfiye dönemi sayılır. 

Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde sona ermesi halinde tasfiye dönemi, kurumun tasfiye haline girdiği 
tarihten başlar ve tasfiyenin bittiği tarihe kadar devam eder. 

Tasfiyenin nihayet bulduğu dönemin sonunda tasfiye kâr veya zarararı kati olarak tespit ve evvelce ve
rilmiş olan tasfiye beyannameleri bu neticeye göre ıslah edilir. Tasfiye zararla kapanırsa, evvelce verilmiş 
tasfiye beyannamelerine müsteniden tahsil edilmiş vergiler iade olunur. 

Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde tarh zaman aşımı, tasfiyenin nihayet bulduğu dönemi takibeden yıl
dan itibaren başlar. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 31 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren 21 nci mad

dede yazılı süreler içinde, tasfiye dönemi içinde tasfiye de neticelenmişse, bilançonun veya nihai hesabın 
kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kıyas Yoluyla Uygulanacak Hükümler : 

Madde 45. — Bu kanunda sözü geçen; 
a) «Kazanç veya iradın ve gelir unsurlarının Türkiye'de elde edilmesi» ve «Türkiye'de daimi temsilci 

bulundurulması» hususlarında, Gelir Vergisi Kanununun 7 nci ve 8 nci maddelerinin hükümleri cari olur. 
b) «Gayrimenkullerin ve hakların satışından, iştirak hisselerinin devir ve temlikinden doğan kazançlar» 

ve «arızi kazançlar» tabirleri, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 ve 82 nci maddeleri şümulüne giren 
kazanç ve iratları ifade eder. 

MADDE 17. — Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci madde
sinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1980 takvim yılı kazançları hakkında da uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu kanu
nun yürürlük tarihine kadar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları, bunların sermayeye ek
lenmesi veya ortaklara dağıtılması hallerinde, sermayeye eklendiği veya dağıtımın yapıldığı yılın ticari ka
zancına vergilendirilmeden önceki brüt tutarları üzerinden ilave edilir. Teşebbüsün tasfiyesi halinde ise tas
fiye kârının hesaplanmasında nazara alınır. 

Bu ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden ödenmiş bulunan Kurumlar Vergisi ile tevkif yo
luyla ödenen Gelir Vergileri, ödenecek Kurumlar Vergisinden mahsup edilir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Dar mükellefiyete tabi kurumlarca Türkiye'de satışı yapılmaksızın mal ihracın
da kurum kazancının tespitinde uygulanacak ortalama kazanç nispetleri, Maliye Bakanlığınca, Kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tespit ve ilan olunur. 

'Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 78) 
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(Bütçe Han Komisyonu tridtrii) 

nispetinde alınır. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır». 

MADDE 17. — Tasarının 14 ncü maddesi 17 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 .— Tasarının 15 nci maddesi 18 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 16 ncı maddesi 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Kurumlar Vergisi Kanununun 1, 2, 3 ve 4 ncü geçici maddeleri ile 1137 sayılı Kanu
nun 3 ve 4 ncü geçici maddeleri ve 192 sayılı Kanunun 1 nci geçici maddesi yürürlükten kaldırılmış ve 
Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunla değiştirilen Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci mad
desinde yazılı vergi nispeti kurumların 1980 takvim yılı kazançları hakkında da uygulanır. 

GEÇtCt MADDE 2. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanu
nun yürürlük tarihine kadar ayrılmış olan ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları, bunların sermayeye ek
lenmesi veya oritalklara, dağıltulıması hallerinde, sermayeye dklendliği veya dağıftımın yapıldığı yılın ticari ka
zancına vefğitendlirlmeden öncdki brült tutarları üzerin'den iave ekJilir. Teşebbüsün tasfliyesi halinde ise tas
fiye kârının hesaplanmasında nazlara alınır. 

Bu ihtiyat akçeleri ve banka provizyonları üzerinden öldenımliş bulunan Kurumlar Vergisi ile tevkif yo
luyla ödenen Gelir Vergileri, öideneceik Kurumlar VergMnlden mahsup ddiir. 

GEÇİGÎ MADDE 3. — Dar mükellefiyöte tabi kurumlarca Türlkiyelde saltışı yapümaksızın mal ihra-
cınlda kurum kazancının tespitlinde uygulanacak ortalama kiazanç nispetleri, Maliye Bakanlığınca, Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde tespit ve ilan dünür. 

Mill'i Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 78) 
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(Hülkümfatin teklifi) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanıpta yürürlük tarihine kadar 
sonuçlandırılmamış olan tasfiyelerde, tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi hakkında eski hükümlerin uy
gulanmasına devam olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5. — 1 . 1 . 1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırım indirimine konu yatırım harca
malarına yatırım indirimine ilişkin es'ki 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 ne
deniyle uygulanacak yatırım indirimi tutarı yukarıdaki hükme göre hesaplanacak indirimler toplamını ge
çemez. 

GEÇİCf MADDE 6. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 24 ncü mad
desinin 4 numaralı bendi hükmü bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce nakden veya hesaben ödenen 
veya tahakkuk ettirilen iratlar hakkında da uygulanır, 

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri : 

MADDE 18. — Bu kanunla değiştirilen 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun; 
1. 24 ncü maddesi yayımı tarihinde, 
2., 25 nci maddesi 1980 yılı kazançlarına da uygulanmak üzere 1 . 1 . 1981 tarihinde, 
3. Diğer maddeleri 1 . 1 .1981 tairihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

21 . 11 . 1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdeş 
Dışişleri Bakanı 

/. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakanı 

/. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Mentes 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Milli Güiveriîilk Konseyi (S. Sayısı : 78) 
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(Bütçe Plan Komisyonu ımetai) 

ÖEÇİCt MADDE 4. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihtten önce başllanıpta yürürlük tarihine ka
dar sonuçlankiınllrnamış olan tasfiyelerde, tasfiye dönemi ve tasfiye beyannamesi hakkında esıkıi hükümle
rin uygulanmasına devamı olunur. 

GEÇİCİ MADDE 5, — 1.1.1981 tarihinden önce yapılmış olan yatırını indirimine konu yatırım har
camalarına yaitınm inldirimine ilişkin eski hükümler ve eslki nlispetfler, bu tarihten sonra yapılacak yatırım 
harcamalarına ise yatırım indirimine ilişkin yeni hükümler ve yenli riispetiler uygulanır. 

1,1.1981 tarihinden önce başlandığı hailde henüz bitmemliş olan yaptırım indirimine konu yatırımlar ne
deniyle uygulanacak yatırım indirimi tutarı yukarıdaki 'hükme göre hesaplanacak irMiriımler toplamını geçe
mez. 

GEÇİCİ MADDE 6, — 5422 sayılı Kurumlar Vergjisi Kanununun bu kanunla değiştirilen 24 ncü mad
decinin 4 numaralı bendi hükmü bu Kanunun yürürlüğe girtdliği tarilhiten önce nakden veya hesaben ödenen 
veya tahakkuk ettirilen iratlar halk'kında da uygulanır. 

İndirilecek Giderler : 

GEÇİCİ MADDE 7. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin 7 ndi bendinde indirtilecek giderlerle ilgili ola
rak kurumların mali bilançolarında yer alan zararların üç yıl süre ile gider yazılması, 1.1.1981 tarihinden 
önce meydana gelen ve gider olarak gösiterilemeyen zararlar idin beş yıl olarak uygulanır. 

Yürürlük : 

MADDE 21. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bu kanunla değiştirilen; 
L 24 ncü maddesi yayımı tani'hinldie, 
2. 25 ndi maiddesi 1980 yılı kazançlarına da uyguftanlmalk üzere 1.1.1981 tarihinde, 
3. Diğer maddeleri 1.1.1981 tarihimde, 
Yürürlüğe gireri 

Yürütme : 

MADDE 22. — Tasarımın 19 ncu maddesi 22 nci maldde olaralk aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenİk Konseyi (S. Sayısı : 78) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 85 

5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı ve 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe-

Plan Komisyonu Raporu. (1 /109, 1/108) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15 Aralık 1980 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-728107781 

MtLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 10 . 12 . 1980 tarihinde karar
laştırılan «5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı 
maddeler eklenmesi hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

|TC EMEKLİ SANDIĞINCA ÖDENEN BAZI AYLIKLAR HAKKINDA KANUN TASARISININ 

GEREKÇESİ 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere; çeşitli Personel kanunlarına göre ödenen görev aylıkları, bu kanunlara ekli gösterge tab
lolarında her derece ve kademe için yer alan gösterge rakamlarının her yıl bütçe kanunları ile tespit edilen 
katsayı ile çarpılmak suretiyle hesaplanmaktadır. 

TC Emekli Sandığınca bağlanan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının hesabına 
da ilgililerin aylık bağlanmasına esas derece ve kademelerinin TC Emekli Sandığı Kanununa ekli emekli 
gösterge tablosundaki belli gösterge rakamlarının aynı katsayı ile çarpılması sonunda bulunan tutarlar esas 
alınmaktadır. 

Emekli aylıklarının artırılabilmesi bütçe kanunu ile tespit edilen katsayının, emekli aylıklarının bağlanma
sına esas gösterge rakamlarının veya aylık bağlama oranlarının artırılması suretiyle mümkün bulunmakta
dır. 

Bu defa, 1981 yılı Bütçe Kanunu Tasarısında 1980 yılına ait katsayı aynen bırakılmış olup, bunun yerine, 
çalışanların aylıklarında Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılarak, ele geçen net miktarlar bakımından 
artış sağlanması cihetine gidilmektedir. 

Emekli, dul ve yetim aylıkları Gelir Vergisinden muaf bulunduğundan bu yolla aylıkları artırılamamak-
tadır. O halde, bu aylıkların artırılması için, emekli, dul ve yetim aylıklarının hesaplanmasına esas olan diğer 
iki unsurun, ki bu da Emekli Gösterge Tablosundaki rakamların, çalışanlara sağlanan artışa paralel olacak 
şekilde değiştirilmesi ve aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi zaruretini ortaya çıkarmıştır. 
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Diğer yönden, çeşitli Sosyal Güvenlik kuruluşlarında aylık bağlama oranı 25 yıl için % 70'dir. TC Emekli 
Sandığınca 30 yıl için % 70 olarak uygulanan aylık bağlama oranının değiştirilmesi suretiyle Sosyal Güven
lik kuruluşlarının yürürlükteki mevzuatları arasındaki farklardan birinin ortadan kaldırılması düşünülmüştür. 

Bu nedenlerle aylık bağlama oranları 25 hizmet yılı için % 65'ten % 70'e çıkartılmak suretiyle % 5 artı
rılmış, her fazla yıl içinde % 1 eklenmek suretiyle azami oran 40 ve daha fazla yıl için % 85 olarak tespit 
olunmuştur. 

Aynı zamanda, Personel kanunlarına ekli gösterge tablosu ile emeklilik gösterge tablosundaki her derece 
ve kademenin gösterge rakamları arasındaki oran ve organik ilişki korunarak, emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylığa ait gösterge tablosundaki rakamlar artırılmıştır. 

Keza, kanunlarında belirtilen gösterge rakamlarının bütçe kanunlarında gösterilen katsayı ile çarpımı so« 
nunda bulunan ve 27 . 4 . 1976 tarihli ve 1985 sayılı Kanunla değişik 20 , 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı 
Kanunun değişik 1 nci maddesine göre, Milli Mücadeleye veya Kore'de savaşa katılmış olan Türk vatandaş
larına, 15 . 6 . 1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanunla bütçe kanunlarına bağlı (ç) işaretli cetvelde ismen yer 
alanlara, ödenen vatani hizmet aylıklarının miktarları da katsayının aynı kalması nedeniyle değişmemektedir, 
Bu aylıkların da artırılmasını teminen, sözü edilen kanunlardaki gösterge rakamları yükseltilerek, yeniden 
tespit edilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulunun çeşitli kararları ile çalışanlara «Yakacak Yardımı)» emekli, dul ve yetimlere 
«Avans» adı altında (1 - 4) derecelerde olanlara 1 750 TL., (5 - 15) derecelerde olanlara 2 000 TL ödenmek
tedir. 

Çalışanlara yakacak yardımının dışında başka ödemeler de yapılmakta olup, bu ödemeler nedeniyle emek
lilerle dul ve yetimlerin aynı ödemelerden yararlanma isteği ile karşılaşıldığından ve geniş bir kitleyi ilgilen
diren «Avans» ödemesinin kararnamelerle devamlı olarak ödenmesi sakıncalı görüldüğünden ve sosyal 
yardım niteliğinde olan bu «Avans» uygulamada çalışanlara Personel Kanunlarına dayanılarak ödenen 
«Yakacak Yardımına» benzetilerek, aynı adla anıldığından, «Sosyal Yardım Zammi|» adı altında tedvin 
edilmiş, bu arada «Avans» ödemesinin uygulamada ortaya çıkardığı aksaklıkların da giderilmesine çalışıl
mıştı^ 

Çalışanlara ödenen «Yakacak Yardımı» nm artırılması da söz konusu olduğundan, sosyal yardım zam
mı da artırılmıştır.ı 

Diğer yandan, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarının yaklaşık % 30 artırılması 
nedeniyle, TC Emekli Sandığının ödemelerinde aleyhe bir dengesizlik meydana gelmektedir. Bu dengesizliği 
gidermek için kesenek, karşılık ve diğer benzer gelirlerle % 1 ek karşılıkların aynı oranda artırılması zarureti 
hâsıl olmuştur., 

Bundan başka, 1980 yılı Bütçe Kanununun 85 nci maddesi ile Devlet hesaplarında kuruş işlemleri kal
dırılarak Devletin; Mahkemelerce hükme bağlanan para cezaları da dahil olmak üzere, her türlü gelir ve 
giderlerinin tarh, tahakkuk, tahsil ve tediyesi ile emanete alınıp, geri verilmesinde ve Devlet kayıtlarında, 
yasalarında ve diğer mevzuatında saptanmış tutar ve oranlar değişmemek koşuyluyla lira esas kabul edi
lerek, elli kuruş ve daha aşağı kesirlerin atılması, elli kuruştan farla kesirlerin liraya çıkarılması öngörül
müştür. 

5434 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre, TC Emekli Sandığı her türlü gelir ve giderlerin tahakkuk, 
tahsil ve ödenmesinde lira kesirleri üzerinden işlem yapılmasına devam edilmektedir. 

Bu şekilde işlem yapılması ödeme Ve tahsilat sırasında, işlemlerin mekanize haline getirilmesinde, ban
kalarla olan karşılıklı hesaplaşmalarda güçlükler meydana getirdiği için, TC Emekli Sandığınca yapılan 
tahsilat, ödeme ve hesaplaşmalarda lira kesirlerinin liraya çıkartılması uygun görülmüştür. 

Milli Güvenlik Ko'nlseyii '(S. Sayısı : 85) 
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MADDE GEREKÇELERİ 

1. Mudde ile «Emeklilik Gösterge Tablosu» değiştirilmektedir. 
Bu değişiklik sırasında Personel kanunlarına ekli gösterge tabloları ile emeklilik gösterge tablosu ara

sındaki organik ilişki ve her derece ve kademe için tespit ddlilen gölsiterige reklamları arasınıdaiki oran ko
runmuştur. 

2. Madde ile 30 yıl için % 70 olan aylık bağlama oranı 25 yıl için % 70 olarak belirlenmiş olup, bu 
oran her yıl için % 1 artırılmak suretiyle 40 ve daha fazla hizmet yılı için '%. 85 olarak tespit edilmiştir. 

3. Madde ile 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 4 ncü maddedeki % 8 emeklilik 
keseneği % 10'a, % 14 kurum karşılığı '% 18'e yükseltilmek suretiyle emekli aylığı bağlanmasına esas 
ayllığa a'it gösterge talblosunda yapılan değişdlklik ve aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi nedeniyle, 
emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarında yaklaşık olarak meydana gelen % 30 
oranınidalki aftışltan dolayı TC ElmeMi Saridığı'nın bozulan ödeme dengesinin düzeltilmesi cihetine gidil
miştir. * 

4. Madde ile 5434 sayılı Kanuna ek maddeler eklenmiştir. 

1. Ek Madde ile 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (f) fıkrasındaki; aynı Kanunun 55 nci mad
desine göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre bağlanacak dul 
ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin % l'i ora
nında alınan ek karşılık % 2'ye çıkarılmaktadır. 

2. Ek Madde ile TC Emekli Sandığından emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı 
alanlara her ay 3 500 TL. «Sosyal yardım zammı,» ödenmesi öngörülmüştür. 

Ayrıca, sosyal yardım zammının sözü edilen aylıklarla birlikte peşin ödenmesi ve dul ve yetim sayısı 
birden fazla olan haberde, zammın tamamının dul ve yetimlere eşit olaralk bölüştürülmesi yoluna gidilmiş 
olup aylılk alan bir kişi iisıe bu zammın tamtamı ödenedelkltîir., 

Sosyal yardım zammının kapsamı ve ödemenin kimlere yapılacağı net ve kesin olarak saptanmış ve 
iki yönden veya yerden sosyal yardım zammı ödenmesi kesinlikle önlenmiştir. 

Bu cümleden olarak, . maddede TC Emekli Sandığınca sosyal yardım zammı ödenmeyeceklere yer ve
rilmiş ve bu husus; 

a) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı almakta iken, emeklilik hakkı şarta 
bağlı olan Yasama Organı Üyeliğine, Belediye Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyeliğine ve emeklilik hak
kı şarta bağlı diğer görevlere seçilenlere veya atananlara, 

b) Sözü edilen aylıkları kesilmeksizin görev verilenlere, 
c) TC Emekli Sandığı dışındaki çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından aylık bağlananlara, 
TC Emekli Sandığınca sosyal yardım zammının ödenmeyeceği şeklinde hükme bağlanmıştır. 

Ayrıca, gerek her iki aylığı TC Emekli Sandığınca, gerekse bir aylığı TC Emekli Sandığınca öteki ay
lığı diğer bir kamu kuruluşunca, 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak ayrı ayrı bağlanan aylıklarını 
(iki aylığı) birlikte alanlara ancak, emekli aylığı bağlanmasına esas aylık derecesi yüksek olan aylıkları 
için sosyal yardım zammı ödenecektir. 

Diğer taraftan çeşitli sosyal güvenlik kurumlarınca müşterek olarak bağlanan aylıklar için ödenen sosyal 
yardım zammı hizmet sürelerine orantılı olarak, aynı nitelikte zammı ödeyen diğer sosyal güvenlik kurumun
dan tahsil edilecektir. 

Dul ve yetim aylığı almakta iken başka cihetten tekrar dul ve yetim aylığına ayrı ayrı zamanlarda veya ay
nı zamanda müstehak duruma girenlerin, 5434 sayılı Kanunun 94 ncü maddesi uyarınca, tercih edecekleri fazla 
olan aylığın tespitinde, her iki aylığın mukayesesi, bu aylıklara ayrı ayrı sosyal yardım zammının eklenmesi 
suretiyle yapılacak, sosyal nitelikte olan bu zam evlenme, emeklilik ikramiyesi veya ölüm yardımlarının he
sabında dikkate alınmayacaktır. 

Keza maddede, sosyal yardım zamlarının Hazineden karşılanacağına, sosyal içerikli olduğu için haciz edi
lemeyeceği gibi her türlü kesintiden muaf olduğuna yer verilmiş ve ölüm halinde peşin ödenen sosyal yardım 
zamlarının geri alınmaması sağlanmıştır. 
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3 ncü ek madde ile 5434 sayılı Kanunda yer alan hükümlere göre, TC Emekli Sandığının her türlü gelir ve 
giderlerinin tahakkuk, tahsil ve ödemelerindeki (Her türlü kesenek ve karşılıkların tahsilinde, dul ve yetim ay
lıklarının ödenmesinde, kesenek iadeleri ile toptan ödeme işlemlerinde, emekli ikramiyesi ve evlenme ikrarni-
yelerindeki) lira kesirlerinin, liraya iblağ edilerek her lödeme, şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere tahakkuk 
ve tahsil edilmesi ve ödenmesi sağlanmıştır. 

5 nci madde ile vatani hizmet tertibinden bağlanan şeref (Madalya) aylıkları ile Kore'de savaşa katılan 
Türk Vatandaşlarına bağlanan aylıkların hesaplanmasına esas alınan gösterge rakamı (125) rakamına yüksel
tilmiştir. 

6 ncı madde ile, vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmış olup da Bütçe Kanunlarının (ç) işaretli cetve
linde ismen gösterilenlere bağlanan aylıkların hesabına esas alınan gösterge rakamları sırasıyla (600), (450), 
!(300) rakamlarına yükseltilmiştir. 

7 nci madde ile de Bakanlar Kurulu kararlarına dayanılarak ödenmiş ve ödenecek olan avanslara hukuki 
bir nitelik kazandırılmaktadır. 

8 nci madde kaldırılan hükümleri göstermektedir. 
9 ve 10 ncu maddeler yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar Ve Kararlar Tetkik 9 Aralık 1980 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-721j07686 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan Ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 4.12.1980 
Itarihiinde kararlaştırılan «5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Yasasının yürürlüğe girdiği 1 .3 . 1970 tarihinde görevde bulunanların, hiz
met süreleri öğrenim durumlarına bakılmaksızın her yıl için bir kademe, her üç yıl için bir derece verilmek 
suretiyle değerlendirilmiş ve aynı yasa ile getirilen tavanları, geçecek biçimde intibaklarının yapılmasına ola
nak sağlanmış ve emekli olduklarında da intibak ettirildikleri yeni dereceler esas alınarak aylıkları bağlan
mıştır. 

Oysa, 1 . 6 . 1976 gün ve 2013 sayılı Yasa ile 1 .3 . 1970 gününden önce emekli olanlara bağlanmış olan ay
lıkların, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına göre hizmete giriş derece ve kademesi başlangıç alınmak, fiili 
•hizmetin her yılı için bir kademe ve her üç yıl için bir derece verilmek suretiyle yükseltilmesi benimsenmiş 
ancak, yapılacak intibaklarda aynı yasanın 36 ncı maddesinde öğrenim durumuna göre saptanmış olan yükse-
linebilecek derece ve kademeleri geçmeme koşulu getirilmiş bulunmaktadır. 

'Bu tasarıyla, 1 .3 . 1970 gününden önce emekli olanların hizmetlerinin de tavan sınırlamasına bakılmaksı
zın değerlendirilmesi sağlanmakta ve 1970 öncesi ve sonrası emeklileri arasındaki dengesizliğin giderilmesi 
amaçlanmaktadır, 
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen geçici madde 1970 öncesi emeklileri ile 
ıbu tarihten sonra emekli olanlar arasındaki eşitsizliği önlemektedir, 

Madde 2. — Madde ile Kanunun yürürlük tarihinin TC Emekli Sandığının çalışma şartları dikkate alı
narak 1 . 3 .1981 olması öngörülmüştür. 

Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında K]anun Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

«Geçici Madde — 5434 sayılı Kanuna 1.6.1976 fgünlü ve 2013 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile ekle
nen ek 1 nci madde uyarınca aylıkları yükseltilenlerin, öğrenim durumları itibariyle 657 sayılı Devlet Me
murları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 ncı maddesinde belirtilen yükselebilecekleri derece ve ka
demeler dikkate alınmaksızın, sözü edilen ek maddedeki esaslara göre intibakları yeniden yapılır ve bu Kanu
nun yürürlük tarihinden geçerli olmak üzere aylıkları yükseltilerek ödenir. Bu maddeye göre yapılan yükselt
me işlemi 2182 sayılı Kanundan ayrıca yararlanma hakkını ortadan kaldırmaz.» 

MADDE 2. — Bu Kanun 1 . 3 .1981 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar (Kurulu yürütür. 
4 Aralık 1980 

Başbakan 
B, Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yr<L 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdaş 
Dışişleri Bakanı 

1. Türkmen 
Ticaret Bakanı 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Turizm ve Tanıtma Bakam 

/.. Evliyaoğlu 

Devlet Bak. • Başbakan 
YrcL 

7Y Özal 
Adalet Bakanı 

Çj Mentes 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sos. Yrd, Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S, Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü, Hf Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakanı V, 
K. Cantürk 

Köy İşleri ve Koop. Bakam 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C Baban 

Devlet Bakam 
M. özgünes 

İçişleri Bakam 
S, Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V* Özgül 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

T.C. 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 23 Aralık 1980 
Esas No. : 1/109,1/108 

Karar No. : 19 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulu tarafından 9 . 12 . 1980 ve 15 . 12 . 1980 tarihlerinde Milli Güvenlik Konseyi Başkan
lığına sunulan «5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» ile «5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı» birbirleriyle ilgili görüldüğünden 'birleştirilmiş ve 1/109 
numaralı tasarı esas alınarak incelenmiş ve Komisyonumuzun görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

Çift Meclis sistemine geçildiği tarihten itibaren 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yapılan de-
ğişikHikler, genelKilkıle, konıu ile ilgili maddelerde yaıpılamamış, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa ek 
ve ek geçici maddeler eklenmek suretiyle yapılmıştır. 

Bu (kez, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda yapılan değişiklikler ilgili maddelerinde değişiklik 
yapılmak suretiyle sağlanmış, ancak, gerekli görülen hallerde dk ve ek geçici maddeler eklenmiştir. 

Emekli aylıklarının artırılabilmesi Bütçe Kanunu ile tespit edilen katsayısının, emekli aylıklarının bağ
lanmasına esas gösterge rakamlarının veya aylık bağlama oranlarının artırılması suretiyle mümkün bulun
maktadır. 

1981 mali yılı Bütçe Kanunu Tasarısında aylıkların hesaplanmasına esas teşkil eden katsayı rakamı, 1980 
yılı düzeyinde bırakılmış, ancak çalışanların net aylıkları Gelir Vergisi Kanununda yapılması öngörülen de
ğişiklikle1 artırılmaya çalışılmıştır. Buna paralel olarak emekli, dul ve yetim aylıklarında bir artış sağlanması 
amacıyla; emekli gösterge tablosundaki rakamlann yeniden düzenlenmesi, sosyal yardım zammı verilme
si ve ayrıca aylık bağlama oranlarının, hizmet yıllarına göre yükseltilmesi yoluna gidilmiştir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının yürürlükteki mevzuatları arasındaki farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla, 
aylık bağlama oranları 25 hizmet yılı için % 65'ten ;% 70'e çıkarılmak suretiyle ;% 5 artırılmış, her fazla 
yıl için de ;% 1 eklenmek suretiyle, azami oran, 40 ve daha fazla yıl için ;% 85 olarak tespit olunmuştur. 

Ayrıca, kanunlarında belirtilen gösterge rakamlarının Bütçe Kanunlarında gösterilen katsayı ile çarpımı 
sonunda bulunan ve 27 . 4 . 1976 tarihli ve 1985 sayılı Kamunla değişik 20 . 2 . 1>968 tarihli ve 1005 sa
yılı Kanunun değişik 1 nci maddesine göre, Milli Mücadeleye veya Kore'de savaşa katılmış olan Türk va
tandaşlarına 15 . 6 . 1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanunla Bütçe Kanunlarına bağlı (c) işaretli cetvelde ismen 
yör alanlara, ödenen vatani hizmet aylıklarının artırılmasını sağlamak amacıyla, sözü edilen kanunlardaki 
gösterge rakamları yükseltilerek yeniden düzenlenmiştir. 

Ancak, emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü, dul ve yetim aylıklarının yaklaşık c/c 30 artırılması ne
deniyle, T.C. Emekli Sandığının ödemelerinde meydan a gelen dengesizliği gidermek için kesenek, karşılık ve 
diğer benzer gelirlerle ;% 1 ek karşılıkların da artırılması yoluna gidilmiştir. 

Kanun Tasarısının başlığı yeniden düzenlenmiş ve değişıtlirilen kanunlarım adlarına uygulamada yanlış bir 
anlamaya yol açmaması için metinde açıkça yer verilmiştir. 

Tasarı maddelerinin, 5434 sayılı T.C, Emekli Sandığı Kanununun esas maddelerine olan ilişkisi kurula
rak, tasarı ile getirilen değişiklikler buna göre yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemede önce' anakanundaki 
değişikliklere, sonra diğer ek ve geçici maddelerle getirilen düzenlemelere yer verilmiştir. 

Madde 1. — Tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle çerçeVe 2 nci maddesine bağlı Ek 4 ncü madde ile geti
rilen değişiklik; 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 41 nci maddesi ile ilgili olduğundan, bu Ka
nunda bir değişiklik yapılması yoluna gidilmiş ve bu nedenle tasarının çerçeve 1 nci maddesiyle çerçeve 2 nci 
maddesine bağlı ek 4 ncü madde 1 nci madde olarak düzenlenmiştir. 
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Bu madde ile 30 yıl için ı% 70 olan aylık bağlama oranı 25 yıl için ;% 70 olarak belürienımıiş olup, bu 
oran her yıl için !% 1 artırılmak suretiyle 40 ve daha fazla hizmet yılı için 1% 85 olarak tespit edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının 3 ncü madesi ile getirilen Ek 4 noü madde iîe Tasarının 4 ncü maddesi ile geti
rilen Ek 1 nci maddede düzenlenen iştirakçiler ve kurumlarca verilecek karşılıklar yeniden düzenlenmiş ve 
bu düzenleme ile 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendi 
ile (d) ve (f) fıkralarındaki değişiklikler yapılmıştır. 

Bu düzenleme ile 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununa 1101 sayılı Kanunla eklenen Ek 4 ncü mad
dedeki % 8 emekli keseneği •% 10'a, % 14 kurum karşılığı % 18'e yükseltilmek suretiyle emekli aylığı bağ
lanmasına esas aylığa ait gösterge tablosunda yapılan değişiklik ve aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi 
nedeniyle, emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylıklarında yaklaşık olarak meydana gelen 
ı% 30 oranındaki artıştan dolayı T. C. Emekli Sandığının bozulan ödeme dengesinin düzeltilmesi cihetine gi
dilmiştir. 

Ayrıca, 5434 sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (f) fıkrasındaki.; aynı Kanunun 
55 nci madesine göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 nci maddesinin (ç) fıkrasına göre bağla
nacak dul ve yetim aylıkları için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya ücret bölümlerindeki ödeneklerin ı% l'i 
oranında alınan ek karşılık % 2'ye çıkarılmaktadır. 

Madde 3. — Ek Madde 1 : Tasarının 3 ncü maddesine bağlı Ek 4 ncü maddenin ilkindi fıkrası Madde 
3 — Ek Madde 1. olarak düzenlenmiş ve bu düzenleme ile ve fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi 
ile 55 ten eksik yaş farkları karşılıkları, emekli keseneği ve karşılığı toplamına yükseltilmiştir. 

Madde 3. — Ek Madde 2 : Tasarının 4 ncü maddesine bağlı Ek 3 ncü madde Ek Madde 2 olarak düzen
lenmiş ve böylece T. C. Emekli Sandığının her türlü gelir ve giderlerinin tahakkuk, tahsil ve ödemelerin
deki (her türlü kesenek ve karşılıkların tahsilinde, dul ve yetim aylıklarının ödenmesinde, kesenek iadeleri 
-ile toptöan ödeme işlemlerinde, emelklİ ikramiye ve evlenme ikramiyelerindeki) lira kesirlerinin, liraya iblağ 
edilerek her ödeme, 

Şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere tahakkuk ve tahsil edilmesi ve ödenmesi sağlanmıştır. 

Madde 3. — Ek Madde 3 : Tasarının 4 ncü maddesine bağlı Ek 2 nci maddesi 3. Ek Madde 3. ola
rak değiştirilmiş ve getirilen düzenleme ile halen verilmekte olan yakacak yardımı yerine, Sosyal Yardım 
Zammı ödenmesi öngörülmüştür. 

Bu düzenleme ile T. C. Emekli Sandığından emekli.adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı 
alanlar her ay 3 500 TL. «Sosyal Yardım Zammı» verilecektıir. 

Kuşkusuz nakdi tazminat ve aylık bağlanması hakkındaki kanun hükümlerine göre emekli sandığınca ay-
hık bağlananlara da maddedeM esaslar dalhillinde sosyal yardım zammı verilecektir. 

Ayrıca, Sosyal Yardım Zammının sözü edilen aylıklarla birlikte peşin ödenmesi ve dul ve yetim sayısı bir
den fazla olan hallerde zamın tamamının duâ ve yetimlere eşıit olarak bölüştürülmesi yoluna gidilmiş olup 
aylılk alan bir küşİ ise bu zammın tamamının ödenmesi öngörülmüştür. 

Sosyal Yardım Zammının kapsamı ve ödemenin kimlere yapılacağı net ve kesin olarak saptanmış ve 
iki yönden veya yerden Sosyal Yardım Zammı ödenmesi kesinlikle önlenmiştir. 

'Böylece T. C. Emekli Sandığınca Sosyal Yardım Zammı ödenmeyecekler; 

a) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı almakta iken, emeklilik hakkı şarta bağlı 
olan Yasama Organı Üyeliğine, Belediye Başkanlığına, Yönetim Kurulu ve emeklilik hakkı şarta bağlı diğer 
görevlere seçilenlere veya atananlara, 

b) Sözü edilen aylıkları kesümeksizin görev verilenlere, 
c) T. C. Emekli Sandığı dışındaki çeşitli sosyal güvenlik kurumlarından aylık bağlananlara, 
Şeklinde hükme bağlanmıştır. 
Ayrıca, gerek her iki aylığı T. C. Emekli Sandığınca,» gerekse bir aylığı T. C. Emekli Sandığınca öteki 

aylığı diğer bir kamu kuruluşunca, 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak ayrı ayrı bağlanan aylıklarını 
(iki aylığı) birlikte alanlara ancak, emekli aylığı bağlanmasına esas aylık derecesi yüksek olan aylıkları için 
Sosyal Yardım Zammı ödenecektir. 
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Madde 4. — Tasarının 5 nci madesi, 4 ncü madde olarak düzenlenmiş ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası 
verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakındaki Kanunun 27 . 4 . 1976 
tarihli ve 1985 sayılı Kanunla değişik 1 noi maddesinin 1 nci fıkrası değiştirilerek, bunlara uygulanan gösterge 
rakamı (85) den (125) e çıkarılmıştır. 

Madde 5. — Tasarının 6 nci malddesti 5 nci madde olarak düizenlenm'iş ve 'Vatani Hizmet Tertibinden aylık 
bağlanmış olup da bütçe kanunlarının (ç) işaretli cetvelinde ismen gösterilenlere 'bağlanan aylıkların hesabına 
esas alınan gösterge rakamları sırasıyla (600), (450), 300) rakamlarına yükseltilmiştir. 

Madde 6. — Ek Geçici Madde 1 : Bakanlar Kurulunca 9 . 12 . 1980 tarihinde Milli Güvenlik Konseyi 
Başkanlığına sunulan ve 1 . 6 . 1979 tarih ve 20113 sayılı, 1970 yılından önce emekliye ayrılan 657 sayılı 
Devlet Memurları Yasasına tabi personelin durumlannın 1970 yılından sonra emekliye ayrılan personel 
düzeyine getiren tasarı, bu tasarı ile birleştirilerek, 6 nci madde Ek Geçici Madde 1. olarak oluşturulmuştur. 

Madde 6. — Ek Geçici Madde 2 : Tasarının 7 nci maddesinde yer alanı Geçici Madde, 6 nci maddenin 
Ek Geçici 2 nci maddesi olarak düzenlenmiş ve Bakanlar Kurulu kararlarına dayanılarak ödenmiş ve ödene
cek olan avanslara hukuki bir nitelik kazandırılmıştır. 

Madde 7. — Tasarının yürüdükten kaldırılan hükümlerle ilgili 8 nci madesi 7 nci madde olarak düzenlen 
mistir. 

Madde 8. — Tasarının yürülükle (ilgili 9 ncu maddesi 8 noi madde olarak düzenlenmiştir. 
Yürürlük tarihi 1 . 3 . 1981 fcariiih olarak ibM^tMmişJtıir, 
Madde 9. — Tasarının' yoMiıtırnıe ille otUgüi 110 ncu maddesi 9 ncu maldde olarak düzenlenmiştir. 
Miilli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü Küçükahmet 

ıEm. Amiral 

Üye 
Tanju Erdem 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Üye 
İsmet Onur 

Hâkim Kd. Alt». 

Üye 
Turhan Akporay 
Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Haşmet Yurtal 
Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Yasar Çiftçioğlu 

Hâkim ATb. 

Üye 
Ersin Eserol 
Hâkini Yb. 

Üye 
Tahsin Ekinci 
Mly. Kd. Bnb, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8.7.1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanuna dkîJi Ve 3.7.1975 tariMi ve 1922 sayılı Kanunla, 
24.10.1978 tarihli ve 16 sayılı, 27.2.1979 tarMi ve 26 sayılı Kanun hükmünde kararnamelerle değiştirilen 
«Etaelkllk Gösltenge Talblosu» aşağıdalki şeMlkte değiştiriil'mlî tiir.i 

Emekli Aylığı Bağlanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosu 

Dereüeâ'er 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

n ri! 
12 
13 
14 
15 

1 

(895 
'800 
715 
645 
582 
537 
497 
465 
425 
400 
380 
360 
340 
320 
300 

2 

925 
825 
730 
660 
593 
547 
505 
473 
435 
405 
385 
365 
345 
325 
305 

3 

955 
850 
745 
675 
604 
557 
513 
481 
445 
410 
390 
370 
350 
330 
310 

1 
% 
1 
1! 
1 

4 

985 
875 
760 
690 
615 
567 
521 
489 
455 
415 
395 
375 
355 
335 
315 

200 + 50 
200 
200 
200 
200) 

1! 200 
1 

5 

90Ö 
775 
705 
'626 
577 
529 
497 
465 
4201 
4O0İ 
380 
3i60( 
340 
320 

'için 1 
+ 100ı Üçün 1 
+ 150 içto I 
+ 200 içîn 1 
+ 30R içfin 1 
+ 400 için 1 

200 + 500 üçinl 1 
1 20Û + '600 
1 
1 
1 

20P + 700 
200 + 80(0 
200 + 900 

için 1 
için 1 
içlini 1 
dç'in 1 

6 

925i 

79a 
720 
637 
587 
537 
505 
473 
425 
405 
385 
365 
345 
325 

Ö15 
045 
075 
10(5. 
1-601 
215 
270 
325 
380 
435 
490 

Kaidemder 
7 

805 
735 
648 
597 
545 
513 
481 
430 
410 
390 
370 
350 
330 

8 

820 
750ı 
659 
607 

• 553 
521 
489 
435 
415 
395 
375 
355 
335 

9 

765 
67Q 
617 
561 
529 
497 
440 
420 
4001 
380 
360 
340 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

5434 Sayılı T. C. EmekM Sandığı Kanunu ile 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani 
Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması ve 2150 Sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların 

Aylıklarının Yükseltilmesi Hakkındaki Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun • Tasarısı 

MADDE 1. — 5434 Sayılı T. C. Emekli Sandığı Kanununun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 41. — Emekli, adi malûllük, vazife malûllüğü aylıkları; aşağıda gösterilen, Emekli Aylığı Bağ
lanmasına Esas Aylığa Ait Gösterge Tablosunda her derece ve kademe için tespit edilen gösterge rakamla-
irının her yıl Bütçe Kanununda tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak tutarın, fiili ve iti
bari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 70'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olan
lara da her tam yıl için % '1 f azlası, üzeninden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet süreleri toplaımındaki ay kebirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için 
emekli aylığı bağlanmasına, esas aylık tutarının ı% linin 12 de biri emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak ayitikların toplamı, emekli, aidi malûllük aylıklarında, emekli aylığı bağlanmasına 
esas aylıklarının % 85'ini geçemez. 

Vazife malûllüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz. 

EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMASINA ESAS AYLIĞA AİT GÖSTERGE TABLOSU 

Dereceler 

n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
İli 
12 
13 
14 
15 

l1 

895 
800 
715 
645 
582 
537 
497 
465 
425 
400! 
380 
360 
340 
320 
30Ö 

2 

925 
825 
730 
660 
593 
547 
505 
473 
435 
405 
385 
365 
345 
325 
305 

3 

955 
850 
745 
675 
604 
557 
513 
481 
445 
410 
390 
370 
350 
330 
310 

4 

985 
875 
760 
690 
615 
567 
521 
489 
455 
415 
395 
375 
355 
335 
315 

5 

900 
775 
70S 
626 
577 
529 
497 
465 
420 
4Öİ0! 
3180 
3601 
340 
320 

6 

925 
790 
720 
637 
587 
537 
505 
473 
425 
405 
3185 
365 
345 
325, 

Kademeler 
7 

805. 
735 
648 
597 
545 
513 
481 
430 
410 
390 
370 
350 
330 

8 

820 
750 
659 
607 
553 
521 
489 
435 
415 
395 
375 
355 
335 

9 

765 
675 
617 
561 
529 
497 
440 
420 
400) 
380 
360 
340 

1 200 + 50 için 1 015 
1 200 + 100ı içlin 1 045 
1 200 + 150 içim 1 075 
1 200 + 200 îçSta li 105 
1 2Û0 + 300 için 1 160 
1 200 + 400 için 1 215 
1 200 + 500 SçiW 1! 270 
1 200 + 600 için 1 325 
1 200 '+ 650 için 1355 

1 20)0 + 700 (için 1 380| 
1 200 + 800 içini 1 435 
1 2001 + 900 içlin 1 490! 

Milli GüVenlik Kotolse'yİ (S. Sayısı : 85) 
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(Hükümetin teklifi) 

7 . 1971 günlü ve 1425 sayılı Kanunla eklenen ök 4 ncü madde aşa-

Bk Madde 4. — Emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıklarının nispeti, fiili ve itibari hizmet 
sürelerinin toplamı 25 yıl olanlar için emekli aylığı bağlanmasına esas aylığın % 70'i olarak uygulanır. 

Fiili ve itibari hizmet süreleri toplamı 25 yıldan az olanlara, ıher taim yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da 
her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanır. 

Fiili ve itibari hizmet süreleri top'lamındaki ay kesirleri tam ay sayılır. Yıl kesirlerinin her ayı için emekli 
aylığı bağlanmasına esas aylık veya ücret tutarının % İlinin 12'de bitli emekli aylığına ayrıca eklenir. 

Ancak, bağlanacak: ayliMarın toplamı, emekli, adi malullük aylıklarında, emekli aylığı bağlanmasına esas 
aylıklarının % 85'ini geçemez. Vazife malullüğü aylıkları hakkında bu tahdit uygulanmaz. 

MADDE 3. — 7 . 2 . 1969 tarihli ve 1101 sayılı Kanunla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa ek
lenen ek 4 ncü madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ek Madde 4. — İştirakçilerden alınmakta olan % 8 nispetindeki emeklilik keseneği % 10'a, kurumlardan 
alınmakta olan % 14 nispetindeki karşılıklar da % 18'e çıkarılmıştır. 

5434 isayıdı Kanunun 34 ncü maddesi ile, geçici 15 ve 16 nci maddeleri gereğince alınan fiili hizmet zam
ları (karşılığı, 38 nci maddesi gereğince aünan itibari hizmet müddetleri karşılığı ve 39 ncu maddesi gereğince 
alınan 55'ten eksik yaş farkları karşılığı, yukarıda belirtilen emeklilik keseneği ve karşılığı toplamiina yüfcsel-
tillmişltir. 

MADDE 4. — 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler 'eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 14 ncü maddenin (f) fıkrasındaki % 1 nispeti % 2'ye yükseltilmiştir. 

Milli Güvenlik KonSeyi (S. Sayısı : 85) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 2. — 5434 Sayılı TC Emeldi Sandığı Kanununun 14 ncü maddesinin (a) fıkrasının 1 nci bendi 
ile, (d) ve (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) (Iştrakçilerin emeklilik keseneğine esas aylık tutarları üzerinden her ay keısiecek ı% 10 emeklilik kese--
inekleri; 

d) (a) fıkrasında yazılı % 10 emeklilik keseneğine karşılık % IS, (b, c ve ç) ıfikrıalarında yazılı paralara 
•eşit olarak kurumlarınca verilecek karşıllıMaır. 

i) 55 nci maddeye göre bağlanacak vazife malullüğü aylıkları ile 66 ncı maddenin (ç) fıkrasına göre 
bağlanacak dul ve yetim aylıktan için her yıl kurum bütçelerinin aylık veya 'ücret bölümlerindeki ödeneklerin 
% 2'si oranında verilecek ek karşılıklar. 

ıMADDE 3. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki üç ek madde ekllenmıiştir, 

IEK MADDE 1. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 34 ncü maddesi ite geçici U5 ve 16 ncı 
maddeleri gereğince alınan fiili hizmet süresi zammıı 38 nci maddesi gereğince alman itilbari hizmet süresi 
ve '39 ncu maddesi gereğince alınan 55 ten eksik yaş farkları karşılıkları; emeklilik keseneği ve karşılığı top
lamına yükseltilmiştir. 

Ayrıca aynı kanunun diğer maiddelerinde yer alan, kesenek oranları % ılO, % 5, % 6, % 14 kurum karşı
lıkları \% 18; kesenek ve karşılık toplaımtarMiia ait oranlar da «Kesenek ve karşılık toplamı» olarak değiştiril
miştir. 

EK MADDE 2. — TC 'Emekli Sandığınca, emıekıli, adi malul, vazife malulü olanlara, dul ve 'yetimlerin her 
birine ödenecek aylıklar ile emekli ve evlenme ikramiyeleri, kesenek iadeleri, ıtoptaaı ödeme işlemleri ve 
bunların farkllarıındaki lira kesirleri liraya çıkartılarak Ödenir. Giriş keseneği, emeklilik keseneği, artış farkı 
ve bunlara ait kurum karşılıkları,'% 2 ek karşılıklar, itibari hizmet süreleri 'ile fiili hizmet süresi zaımları, hiz
met İhyaları, hizmet 'borçlanmaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü, ıpaıralardaki lira kesirleri (her Ödeme, 
şahıs ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) liraya çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 85) 
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(Hükümetin teklifi) 

BK MADDE 2. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu dle ek ve değişiiklilklerine göre, bağlanan, emek
li, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ayrıca her ay için 3 500 lira sosyal yardım 
zammı verilir. Bu zamlar, aylıklar ile birlikte ve peşin olarak ödenir. 

Dul ve yeüim sayısı birden fazla olan hallerde bu zammın tamamı dul ve yetimlere eşit oranda bölüştü
rülür. 

a) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı almakta iken emeklilik hakkı şarta bağlı 
görevlere seçilen veya atananlara, 

b) TC Emekli Sandığına tabi daire, kurum ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanununa tabi 
işyerlerinde emeki, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve ydtfitm aylığı kesilmefcsizin daimi kadrolu, ücretli, 
geçici kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre ücret veyahut yevmiye ödenmek suretiyle görev 
alanlara, 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan sandık 
statüleri ile Bağ - Kur'dan aylık alanlara, 

TC Emekli Sandığınca sosyal yardım zammı ödenmez. 
5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak suretiyle ayrı ayrı bağlanan iki aylığı (son hizmet zammı dahil) 

birlikte alanlara yalnız emekli aylığı bağlanmasına esas aylık derecesi yüksek olan aylıkları için sosyal yardım 
zammı ödenir. 5 . 1 . 1961 günlü ve 228 (1214) sayılı Kanun ite ek ve değişik hükümleri gereğince aylık 
bağlananlara ödenen sosyal yardım zammı hizmet sürelerine göre orantı ile tespit edilerek aynı nitelikteki zam
mı ödeyen ilgili sandık veya kurumdan tahsil edilir. 

Sosyal yardım zammı, 5434 sayılı Kanunun 94 ncü maddesinde belirtilen durumlarda, emekli veya dul -
yetim aylıkları ile biırleşitirilmelk suretiyle işleme tabi tutularak fazla olan aylık tespit olunur. Ancak; evlenme 
ikramiyesi ve ölüm yardımı tahakkuklarında hesaba alınmaz. 

Emeklilikleri iptal edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenmiş sosyal yardım zammının tamamı, 
ilgililer veya kurumlarından tahsil edilir. 

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında peşin ödenen aylıklara illişlkin hükümler uygulanır. 
Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resim ve 'harçtan muaftır. 
TC Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yardım zamları Hazinece karşılanır. 

EK MADDE 3. — TC Emekli Sandığınca, emekli, adi malul, vazife malulü olanlara, dul ve yetimlerin her 
birine, ödenecek aylıklar ile emekli ve evlenme ikramiyeleri, kesenek iadeleri, toptan ödeme işlemleri ve bun
ların farklarındaki lira (kesirleri liraya çıkartılarak ödenir; giriş keseneği, emeklilik keseneği, artış farkı ve 
bunlara ait kurum karşılıkları, % 2 ek karşılıklar, itibari hizmet süreleri ile fiili hizmet süresi zamları, hizmet 
ihyaları, hizmet borçlanımaları ve 55 yaş farkına ilişkin her türlü paralardaki lira kesirleri (her ödeme, şahıs 
ve ay için ayrı ayrı olmak üzere) liraya çıkartılarak tahakkuk ve tahsil edilir. 

MADDE 5. — 20 . 2 . 1968 tarihli ve 1005 sayılı Kanunun 27 . 4 . 1976 tarihli ve 1985 sayılı Kanunla 
değişik 1 ncii maddesindeki vatani hizmet tertibinden aylılk bağlanmasına esas alınan (85) gösterge rakamı 
(125) olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6. — 1 5 . 6 . 1978 tarihli ve 2150 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«b) Gösterge rakamları kendileri için 600, dul eşleri için 450, yetim ve diğer yakınları için 300'dür.» 

MiMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 85) 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

EK MADDE 3, — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kamunu ile ek ve değişiklMerirae göre, 'bağlanan, emek
li, adi malullük, Vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı .alanlara ayrıca her ay için 3 500 lira Sosyal Yardım 
zammı verilir. Bu zamlar, aylılklaır ile bidilkte ve peşin olarak ödenir. iDul ve yetim saynsı birden fazıla olan 
haillerde hu zammın tamamı dul ve yetimlere eşit oranda bölüştürülür. 

5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanmak suretiyle ayrı ayrı bağlanan iki aylığı 
(son hizmet zammı dahil) birlikte alanlara yalnız emekli aylığı bağlanmasına esas aylık, derecesi yüksek olan 
aylıkları için sosyal yardım zammı ödenir. 

Sosyal yardım zammı, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununun 94 ncü maddesinde belirtilen durum
larda, emekli veya dul - yetim aylıikları ile bir eştir ilimde suretiyle işleme tabi tutularak, fazla olan aylık tespit 
olunur. Ancak; evlenme ikramiyesi ve ölüm yardımı tahakkuklarında hesaba alınmaz.-

Ölüm halinde peşin ödenen zamlar hakkında peşin ödenen aylıklara ilişkin 'hükümler uygulanır. 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 228 sayılı Kanun ile ek ve değişik hükümleri gereğince aylık bağlanaınilara ödenen 

sosyal yardım zammı hizmet sürelerine göre orantı ile tespit edilerek aynı nitelikleri zammı ödeyen İlgili san
dık veya kurumdan tahsil edilir. 

Emeklilikleri iptal .edilenler ile yersiz ödeme yapılmış olanlara ödenmiş sosiyal yardım zammının tamamı, 
ilgililer veya kurumlarımdan tafhlsil edilir. 

Sosyal yardım zammı; 
a) Emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul veya yetim aylığı almakta iken 'emeklilik hakkı şarta bağ

lı görevlere seçilen veya atamanlara, 
!b) FTC Emekli Sandığına tabi daire, kurum' Ve ortaklıklar ile bunların Sosyal Sigortalar Kanunuma tabi 

işyerlerinde emekli, adli malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı kes'iîmeksfein daimi kadrolu ücretli, 
geçıic'i kadrolu, yevmiyeli, sözleşmeli veya yapılan işe göre ücret veyahut yevmiye ödenmek suretiyle görev 
alanlara. 

c) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu veya aynı Kanunun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulan san
dık statüleri ile BAĞ - K'UR'dan aylık alanlara, 

TC Emekli Sandığınca ödenmez. 
Bu zamlar haciz edilemeyeceği gibi, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. 
TC Emekli Sandığınca ödenecek sosyal yardım zamları Hazinece karşılanır. 

MADDE 4. — 20 . 2 . 1968 tarih ve 10015 sayılı İstiklal Madalyası verilmiş bulunanlara Vatani Hizmet 
Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanunun 27 . 4 . 19'Tö tarihli ve 1985 sayılı Kanunla deği
şik 1 nci maddenin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Milli Mücadeleye iştirak eden ve bu sebeple kendilerine 'İstiklal Madalyası verilmiş 'bulunan Türk vatan
daşları ile 1950.yılında Türk Tugayının Kore'ye ayak bastığı ekim ayında başlamak ve 1953 yılı Pan - Mun-
jon Ateşkes Anlaşimasına kadar Kore'de fiilen savaşa katılmış olan Türk vatandaşlarına, hayatta bulunduk
ları sürece, vatani hizmet tertibinden 125 gösterge rakamının her yıl bütçe kanunu ile tespit edilen kat sayı ile 
çarpılmasından bulunacak miktarda aylık bağlanır. 

MADDE 5. — 15 . 6 , 1978 tarih ve 2150 sayılı Vatani Hizmet Tertibinden Aylık Alanların Aylıkları
nın Yükseltilmesi Hakkında Kanunun 1 nci maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

b) Gösterge rakamları kendileri için 600„ dul eşleri için 450, yetim ve diğer yakınları için 300'dür. 

Milli Güvenlik Konseyi <S. Sayısı : 85) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 7. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki geçici madde 'eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — 27 . 10 . 1977 tarihli ve 7/13986 sayılı, 7 . 11 . 1979 tari'Mi ve 7/18320 saydı 
Bakanlar Kurulu kararları uyarınca, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişıMiMerine göre 
emekli, adi malullüık, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenmiş ve ödenmesi gereken avanslar 
Hazineden karşılanır. 

MADDE 8. — 5434 sayılı Kanunun 7 . 2 . 1969 gün ve 1101 sayılı Kanunla eklenen ek 1 nci madde 
ile 5434 sayılı Kanunun ve ek ve değişiıkJMerMn bu Kanuna aykırı hükümleri yürürl'üiklten kaldırılmıştır. 

MADDE 9. — Bu Kanunun ek 3 noü maddesi 1 . 1 . 1981 tarihinden, diğer maddeleri 1 .3 . 1981 tarihin
den geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
10 . 12 . 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Enerji ve Tabiî Kay. 
'Bakan V. 

M. R. Güney 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Bay kara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

D »şişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Tioaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T. Esener 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Mili Savunma Bakam V. 
Z Bay kara 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Ş._ Kocatopçu 

Turizm ve Tanıtma Bakam îmır ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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(Bütçe Plan Komisyonu metni) 

MADDE 6. — 5434 'sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa aşağıdaki iki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 1 . 6 . 1976 tarihli ve 2013 sayılı 
Kanunum 3 ncüi maddesi ile eklenen ek 1 nci maddesi uyarınca aylıkları yükseltilenlerin, öğrenim durumları 
itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı Kanunla değişik 36 nci maddesinde belirti
len yükselebilecekleri derece ve kademeler dikkate alınmaksızın. sözü edilen ek maddedeki esaslara göre inti
bakları yeniden yapılır ve 1 . 3 . 1981 tarihinden itibaren geçerli olmak 'üzere aylıkları yükseltilerek öde
nir. Bu maddeye göre yapılan yükseltme işlemi 2182 sayılı Kanundan ayrıca yararlanma hakkını ortadan 
kaldırmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — 27 . 10 . 1977 tarihli ve 7/13986 sayılı, 7 . 11 . 1979 tarihli ve 7/18320 sa
yılı Bakanlar Kurulu kararlan uyarınca, 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanunu ile ek ve değişikliklerine 
göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlara ödenmiş ve Ödenmes'i gereken avans
lar Hazineden karşılanır. 

MADDE 7. — 5434 Sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa 7 . 2 . 1969 tarihli ve 11Ö1 sayılı Kanunla 
eklenen ek 1 ve 4 ncü maddeler, 8 . 7 . 1971 tarihli ve 1425 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin (c) fıkrası 
ile aynı Kanunla 5434 sayılı TC Emekli Sandığı Kanununa eklenen ek 4 ncü madde ve 5434 sayılı TC 
Emekli Sandığı Kanununun ve ek ve değişikliklerinin bu Kanuna aykırı diğer hükümleri yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

MADDE 8. — Bu Kanun 1 . 3 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 86 

Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk 
Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Kanun Ta

sarısı ve İhtisas Komisyonu Raporu. (1 /116) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 29 Kasım 1980 

Başkanlığı 
Sayı : 101-662/07464 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulun
ca 29.11.198Q tarihinde kararlaştırılan «Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk 
Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekti olarak gönderilmiş
tir. • • . 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

SÜRESİ SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SOSYAL ZORUNLULUK HALLERİNDE 
YENİDEN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDAKİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

îşçi veya işveren mesleki teşekkülerinin faaliyetlerinin duriduratoasım^ı veya grev ve lokavt yetkilerinim 
eoMerumösiinün veya askıya alınmasının ortaya çıkardığı sosyal zorunluluk hallerinde; süresi sona eren toplu 
iş sözleşmelerinin kolaylıkla yapJma&ını ve işçilerin, toplu sözteşmeler'in getindiğli menfaatlerden yoksun kal
mamalarını sağlamak amacıyla bu kanun tasarısı hazırlanmışltır. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde; 275 sayılı Kanunda gerekİ değişilMilkler yapılarak yürürlüğe konuluncaya 
kadar uygulanacak'tuv 

Bu kanun, esas itibariyle, tarafların aralarında serböslt pazarlık ısonucu akdetmiş bulundukları toplu [ş söz
leşmelerinin sürelerinin bitim tarihinden itibaren yeniden canlandırılması imkânını vermektedir. Bu şekilde 
yeniden yürürlüğe konulacak olan toplu sözleşmelerin, günlün koşularına uygun hale getirilmesi de sağlan
mış olaCalkltır. 

iBu Kanunda düzenlenen Yüksek Hâkem Kurulu, işçi, işveren ve Hükümet temsü'Miferimden oluşan Kar
ma Komisyon niteliğini taşımakta Ve geniş yetkilere sahip (kıtamakltadır. 

Dalha önce toplu sözleşme yapılmamış işyerlerinde çalışan işçilerin, toplu sözleşmesiz kalmamalarını sağ
lamak amacıyla, tasarıda, toplu iş sözleşmelerinin teşmili yenikten düzenlenmiş bulunmaktadır. 

http://29.11.198Q
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Beş bentten oluşan bu maddenin birinci bendinde kanunun uygulama alanı gösterilmiştir. Bu 

Kanun, ancak, soisyal zorunluluk hallerinde, yani işçi veya işveren mesleki teşekküllerinin faaliyetlerinin dur
durulduğu veya grev ve lokavt yetkilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hallerde uygulanacaktır. 

Aynı bentte, Yüksek Hakem Kuruluna süresi biten toplu iş sözleşmelerini yeniden yürürlüğe koyma 
yetkisi verilmektedir. Böylece, tarafların aralarında serbeslt iradeleri ile anlaşarak yaptıkları sözleşme, sanki 
taraflardan birisi tarafından feshi ihbar edilmeyerek uzatılmış gibi o iş yerinde uygulanmaya devam edecek 
bir. Bu şekilde, o iş yerinde çalışan işçilerin hem toplu iş sözleşmesiz kalmaması ve hem de alışmış oldukları 
sözleşmeden yararlanmaya devalm etmeleri imkânı sağlanmaktadır. Ancak, yeniden yürürlüğe konulan eski 
sözleşmenin mali hükümlerinin günün şartlarına uygun bir şekilde değiştirilmesi, Yüksek Hakem Kurulu ta
rafından tespit edilecektir. Bü yapılırken ikinci bent hükmü gereğince ülkenin ekonomik ve sosyal durumu, 
geçinme endeksleri ve fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyri de ıgöz önünde tutulacaktır. Yüksek Ha
kem Kurulu, süresi sona eren Sözleşmeyi yürürlüğe koyarken bu toplu iş sözleşmesinde sosyal barışı ve milli 
'bütünlüğü zedeleyici veya işletmenin düzenli ve verimli bir şekilde çalışmasını engelleyecek nitelikte hüküm
ler varsa, bunları yeniden gözden geçirecek ve gerekli gördüğü değişiklikleri yapacaktır. 

Üçüncü bentte, yürürlüğe konulan sözleşmelerin, şartların değişmesi halinde, tekrar gözden geçirilmesi 
imkanı Yüksek Hakem Kuruluna tanınmaktadır. 

Dördüncü bende göre Yüksek Hakem Kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihi ve 
süresi belirtilecektir. Süresi biten toplu iş sözleşmesi, bitiş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden 
yürürlüğe konulabileceğinden o iş yerinde çalışan işçiler süresi biten toplu iş sözleşmelerinden kesintisiz ola
rak yararlanmaya devam edecekleri gibi, yeni tespit edilecek mali hükümlerden de makabline şâmil olarak 
yararlanabileceklerdir. 

Bu maddenin beşinci bendinde, 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununun 7 nci mad
desinin 3 ncü bendine atıf yapılmaktadır. Yeniden yürürlüğe konulan toplu iş «özleşmesinden sendikasız işçi
lerin yararlanması dayanışma aidatını ödemelerine bağlıdır. Ancak, yeniden yürürlüğe konulmadan önce baş
ka bir mesleki teşekkülün toplu iş sözleşme yapma yetkisi kesinleşmiş ise, bu teşekkül yeniden yürürlüğe ko
nulan 'sözleşmenin tarafı olarak kabul edilmektedir. 

Madde 2 ve 3. — Süresi sona eren toplu İş sözleşmelerinin yeniden yürürlüğe konulması usulünü ve bu
nun işleyiş şeklini düzenlemektedir. 

Madde 4. — Bu madde, bir işyerine birden fazla toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan sakın
caları önlemek için konulmuştur. 

Madde 5. — Bu maddede «Teşmil» müessesesi düzenlenmiştir. Her ne kadar, 275 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesinde de bu müessese düzenlenmiş ise de, maddede öngörülen şartların gerçekleşmesinde ortaya çıkan 
bazı teknik güçlükler sebebiyle bu madde bugüne kadar uygulama alanı bulamamıştır. 

Yeni düzenleme ile her şeyden önce bugüne kadar bir toplu iş sözleşmesinin kapsamına girmemiş bulu
nan işyerlerinin de bir toplu iş sözleşmesi kapsamına alınması amacı izlenmiştir. Bu hüküm sayesinde, toplu 
sözleşme yapma imkanı bulamamış olan bir işyerine, o iş kolunda mevcut bir işyeri veya iş kolu toplu iş söz
leşmesi teşmil suretiyle uygulanabilecektir. Bundan başka bu madde, Bakanlar Kuruluna bir iş kolu veya bir 
işyeri toplu iş sözleşmesini tamamen veya kısmen veya gerekli değişiklik yapılarak o iş kolunun tamamına 
veya bir kısmına veya belirli işletme veya işyerlerine teşmil edebilme imkanını vermektedir. 

Madde 6. — Toplu hak uyuşmazlıklarının çözümü de bu madde ile Yüksek Hakem Kuruluna bırakılmak
tadır. 

Madde 7. — Bu madde ile kanunlarda grev ve lokavt yasağı bulunan hallerde de bu Kanunda belirtilen 
sistem içerisinde toplu iş sözleşmesi yapılması öngörülmüştür. 

Madde 8. — Bu Kanunun uygulanmasında, Yüksek Hakem Kurulunun teşekkül tarzı ve çalışma biçimi 
düzenlenmektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra süresi sona erecek olan toplu iş sözleş
melerinin de bu Kanun uyarınca yeniden yürürlüğe konulabilmesi imkanı sağlanmaktadır. 

Madde 10. — Yürütme maddesidir. 
Madde 11. — Yürürlük maddesidir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 86) 
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Sosyal Güvenlik, tş ve İşçi İlişkileri Komisyonu Raporu 

Sosyal Güvenlik, İş ve 
İsçi İlişkileri Komisyonu 

Esas No : 1/116 
Karar No : 20 24 Aralık 1980 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca hazırlanarak Mili Güvenlik Konseyi Başkanlığına sunulan «Süresi Sona Eren 
Toplu İş Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkındaki Kanun 
Tasarısı»; işçi ve işveren temsilcileri, üniversitenin ilgili öğretim üyeleri ile bakanlıklar ve kamu kuruluşları 
yetkililerinin de görüşü alınarak incelenmiş ve aşağıda belirtilen değişikliklerin yaplıması uygun görülmüştür.; 

Hükümetçe hazırlanan tasarı; sosyal zorunluluk hallerinin meydana gelmesi durumlarında, aralıklarla 
da olsa zaman zaman uygulanacak süreklilik niteliği taşımaktadır. Komisyonumuz Kanunun sadece içinde 
bulunulan dönem (için uygulanması gerektiği kanısına varmıştır. Kaldı ki «Sosyal Zorunluluk», kavramının 
tanımının ve kapsamının neleri içerdiği; ne tasarıda ve ne de diğer yasalarımızda belirlenmiştir. 

Komisyonumuz; olağanüstü hallerde uygulanmak üzere çalışma hayatının ve toplu iş sözüeşmeleniirtin dü
zenlenmesi için bir kanuna ihtiyaç duyulduğu hususunda Hükümetle aynı fikirdedir. Ancak, olağan durum
larda uygulanmakta olan: 1475, 274 ve 275 sayılı kanunlarda değişiklik yapılması zarureti bilinmektedir. 
Bu zaruret karşısında olağan durumlarda uygulanacak yasalar belirlenmeden olağanüstü durumun düzenlen
mesi mümkün görülmemiştir. Bu tasarı kanunlaşıp olumlu sonuçlar alındığı takdirde, 275 sayüı Kanuna ge
tirilecek bir ek madde ile devamlılığının sağlanması daha yararlı ve kanun yapma tekniğine daha uygun ola
cağı kamsına varılmıştiF. 

Bu nedenle; Tasarının geçici olduğunu vurgulamak için adı, «Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin 
Geçici Bir Dönem İçtin Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında Kanun Tasarısı» olarak değiştirilmiştir. 

Tasarının esaslarına mümkün olduğunca dokunulmamıştır. Ancak, faaliyetleri durdurulanlar ile faaliyetle
rini sürdüren mesleki teşekküller arasında bir ayrım yapılmaması ilkesi; toplumumuzun muhtaç olduğu ça
lışma barışı ve huzurunu sağlamak amacı ile gözönünde tutulmuştur. Ayrıca üretim ve verim düşüklüğüne 
de yol açmamak için, Yüksek Hakem Kurulu gibi; 'bir yüksek yargıcın başkanlığında işçi, işveren ve Hü
kümet temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından; süresi sona eren toplu iş sözleşmelerinin, gerekli deği
şiklikler yapılarak yeniden yürürlüğe konulması, büyük bir boşluğu dolduracak nitelikte bulunmuştur. 

MADDE! GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Hükümet tasarısının 1 noi madde 1 noi bendinde tadadi 'olarak sayıdan ve gerekçede sosyal 
zorunluluk halleri olarak 'tanımlanan «İşçi veya lişveren mesleki teşekküllerinin faaliyetlerinin durdurulduğu 
veya grev ve lokavt yetkilerinin ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yerlerde» deyimi, Komisyonumuzca, 
kanuna bu hallerin zuhur ettiği her zaman uygulanacak bir kanun niteliği verdiği, diğer taraftan faaliyetleri 
durdurulmayan sendikaların toplu sözleşme çağrısı yapmaları ve yetki talebinde bulunmaları karşısında 
bütün halleri kapsamadığı, gerekçesi ile tasarıdan çıkarılmıştır. Süresi biten toplu iş sözleşmelerinin taraf
larının faaliyetlerinin durdurulmuş olup olmamasına bakılmaksızın, tüm toplu iş sözleşmelerinin Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından yürürlük • sürelerini günün koşullarına uygun değişiklikler yapılarak uzatılması 
esası aynen benimsenmiştir. Kanunun belirli bir süre yürülükte kalacağı, hususunun vurgulanması amacı ile; 
maddeye, «275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grşv ve Lokavt Kanununda gerekli değişiklikler yapılıncaya ka
dar» cümlesi ile başlanarak, kanunun yürürlükte kalma süresi 275 sayılı Kanunda değişiklik yapılarak yeniden 
yürürlüğe konulmasıyla sınırlı tutulmuştur, 

Hükümet Tasarısında 1, nci maddenin 1 nci bendi sön cümlesi ile tarif edilen «Süresi dolmuş toplu iş s'öz-
leşmösıi)» anlamda bir değişiklik yapılmadan madde ilcinde ayrı bir fıkra olarak düzenlenmiştir. 

1 nci maddeye; Hükümet tasarısında bulunmayan ve sosyal barış ile milli bütünlüğü zedeleyici nitelikteki 
hükümlerin Yüksek Hakem Kurutaca toplu iş sözleşmelerinden ayıklanması amacı ile; Anayasanın 46 ncı 
maddesinde yer alan hükme paralel olarak (a) fıkrası1 eklenmiştir, 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan ve 1 . 1 . 1981 tarihinde yürürlüğe girecek olan değişikli
ğin meydana getirdiği artışlarla net ücretlerin ulaştığı seviyenin; ülkenin ve kamu (iktoilsadi teşebbüsleri ile işlen
melerin içinde bulunduğu durum nedeni ile yeniden yürürlüğe konulacak toplu iş sözleşmelerinde esas alın
mamasını ve emsal teşkil etmemesini sağlamak amacı ile hükümet tasarısında bulunmayan bu hüküm (c) ben
di olarak eklenmiştir. 

Ayrıca, Hükümet tasarısında 1 nci maddenin 2 nci bendi; Yüksek Hakem Kurutana özellikle ücretlerde 
yapacağı değişikliklerde gözönünde bulunduracağı hususlar! genişletilerek (b) bendi olarak, 3 ncü ve 4 ncü 
bendleri ise s-ırası ile (d) ve (e) bendleri olarak düzenlenmiştir. 

1 nci maddenin 5 nci ibendinin konu ve sistematik açıdan ayrı bir madde olarak düzenlenmesi uygun bu
lunduğundan 3 ncü madde içinde yer verilmiştir. 

'Madde 2. — Hükümet tasarısının 2 nci maddesi fasarının 3 ncü maddesi ile birleştirilmiş ve tasarının 
4 ncü maddesi de 2 nci maddeye bir fıkra olarak, eklenmiş ve ayrıca bu maddeye; sendikal çekişmeleri 
önlemek, ihtiyaç duyulan çalışma barışını sağlamak ,ve uygulayıcılara açıklık getirmek amacı ile, «Bu Ka
nunun yürürlüğü süresince; toplu görüşme çağrısı yapılamaz ve yetki isteminde bulunulamaz» fıkrası da ila
ve edilmiş/tir. 

Madde 3. — Hükümet tasarısının 3 ncü maddesi 2 nci madde içerisinde düzenlenmiştir. 
• Madde 4. — 2 nci maddenin 3 ncü fıkrası olarak düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Tasarının 5 nci maddesinde yer alan teşmil müessesesi 4 ncü madde olarak düzenlenmiş 
ye teşmilde dayanışma aidatına yer verilmemiştir. , 

Madde 6. — Toplu iş sözleşmelerinin uygulamalarından doğan toplu hak uyuşmazlıkları için yargı or
ganlarına başvurma imkânını ortadan kaldırmamak ve Yüksek Hakem Kurulunun yükünü daha da ağırlaş-
tırmamak için «uygulanmasından» sözcüğü çıkarılarak 5 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Madde 7. — Kanunun geçici bir dönem için uygulanması ve ayrıca 1 nci madde hükmünün bu halleri de 
kapsaması nedenleriyle bu madde kaldırılmıştır. 

Madde 8. — Yüksek Hakem Kurulunun işlevine uygun olarak Hükümetçe seçilecek üyelerin nitelikleri ile 
işveren konfederasyonuna kamu işverenlerinin büyük bir çoğunluğunun üye olmaması nedeniyle kamu iş
verenleri arasından yapılacak üye seçirnine açıklık getirilmiştir. Ayrıca, kurula işlerlik kazandırmak ve top-
(lu iş sözleşmelerinde kaldırılacak veya konacak yahut (değiştirilecek hükümler için Yüksek 'Hakem Kurulu 
Başkanına bağlı olarak yeterince eh'il personelden oluşacak bir Genel Sekreterlik kurulması öngörülmüş ve 
madde metninde bazı değişiklikler yapılarak 6 nci madde olarak düzenlenmiştir. 

Yüksek Hakem Kurulu Kararlarının tekrar hukuki çekişmeye neden olup yargı organlarına başvuruları 
önlemek için, Hükümet tasarısına; ayrıca «Yüksek Hakem Kurulu Kararları kesindir.» cümlesi eklenmiştir. 

Madde 9. — 1 nci madde kapsamına girdiğinden bu madde kaldırılmıştır. 

Madde 10. — 8 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 11. — 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Başkan 
Talât SARGIN 
Prs. Kd. Al'b. 

Üye 
Erberk İNAM 
Dz. öğ. Yb. 

Üye 
Fazıl KAYNAKDEMİR 

iHv. Prs. Bnb. 

Üye 
ftüştü ALT AY 
|Sos. Güv. Bak. 

(Başmüşaviri 

.Üye 
M. Ali İNAL 

Çalışma Bakanlığı 
Araştırma Kur. Bşk. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Süresi Sona Eren Toplu İs Sözleşmelerinin Sosyal Zorunluluk Hallerinde Yeniden Yürürlüğe Konulması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1. îşçii veya işveren mesleki teşekküllerinin faaliyetlerinin durdurulduğu veya grev ve 
lokavt yetkilerimin ertelendiği veya askıya alındığı hal ve yerlerde; Yüksek Hakem Kurulu, yürürlük süresi 
sona ermiş bulunan işkolu veya İşyerli ıtoplu iş sözleşmelerinde gerekli değişiklikleri yapmak suretiyle bu söz
leşmeleri yeniden yürürlüğe koymaya yetkilidir. Bu kanunun uygulanımasında bir toplu iş sözleşmesinin sona 
erimiş sayılması için sürenin dolması yeterli olup ayrıca feshi ihbar aranmaz. 

2. Ücret ve ücret eklerinde ve Sosyal yardımlarda yapılacak değişikliklerde, ekonomik ve sosyal durum, 
geçinme endeksleri ve ffilen ödenmekte olan ücretlerin genel seyri de gözönünde tutulur. 

3. Yü'ksek Hakem Kurulu, 1 numaralı bent hükmüne göre yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmelerinde, 
sözleşme süresi içinde de gerekli gördüğü hallerde değişiklikler yapabilir. 

4. Yüksek Hakem Kurulu kararlarında toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihi, yürürlük süresi 
ve yapılan değişiklikler belirtilir, 

5. Bu madde uyarımca yenideni yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinden taraf işçi teşekkülünün üyesi 
olmayairii işçilerin yararlanması, 275 sayılı Kanunun 7 noi maddesinıin 3 numaralı bendi hükmüne taibidir. Bu 
hükmün uygulanmasında yetkisi kesinleşmiş yemi bir senldika yolk ise yürürlüğe konulmaya esas teşkil edecek 
sözleşmenin tarafı olan sendika, yetkisi 'kesinleşmiş yeni bir sendika varsa bu sendika, yürürlüğe konulan top
lu iş sözleşmesinin tarafı sayılır. 

MADDE 2. — Yürürlüğe ıkoyma usulü işveren veya işçi teşekküllerinin başvurusu ile veya Bölge Çalışma 
Müdürlüğünün veya Çalışma Bakanlığının 'kendiliğinden harekete geçmesiyle işler. 

MADDE 3. — Toplu liış sözleşmesinin yürürlüğe koyma işlemi için; işkolu seviyesinde veya bir Bölge 
Çalışma Müdürlüğünün yetki alanını aşan işyeri seviyesinde toplu iş sözleşmeleri Çalışma Bakanlığına, bir 
bölgeye ait işyeri toplu iş sözleşmeleri için Bölge Çalışma Müdürlüğüne; işçi veya işveren teşekkülleri tarafın
dan yapılacaik başvurular geoiktiritaefcsizin Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirilir. 

Çalışma Bakanlığı veya Bölge Çalışma Müdürlüğü de Yüksek Hakem Kuruluna kendiliğinden başvura-
bilür. 

MADDE 4. — Bir işyerini kapsayan işyeri veya işkolu toplu iş sözleşmesi yürürlükte iken yahut bir işye
rinde 1 noi maddeye göre işyeri veya işkolu toplu iş sözleşmesi yeniden yürürlüğe konulduktan sonra o top
lu 'iş sözleşmesinin süresi içinde ikinci bir toplu iş sözleşimesi yürürlüğe konulamaz. 

MADDE 5. — Yürürlükte bulunan veya 1 nci madde hükmüne göre yürürlüğe konulan bir işkolu veya 
işyeri toplu iş sözleşmesi, Yüksek Hakem Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla tamamen 
veya kısmen veya gerelklli 'değişiklikler yapılarak o işkolunun tamamına veya bir kısmına veya belirli işletme 
veya işyerlerine teşmil edilebilir, 

ÎTeşmil kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer. Teşmil kararının yürürlüğe girme tarihi, yü
rürlük süresi ve yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu kar arında belirtilir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 86) 
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İHTİSAS KOMİSYONUNU N) TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Süresi Sona Eren Toplu İş Sözleşmelerinin Geçici Bir Dönem İçin Yeniden Yürürlüğe Konulması Hakkında 
Kanun Tasarm 

MADDE 1. — 275 sayılı Toplu İş, Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda gerekli değişiklikler yapılarak 
yürürlüğe (konuluncaya kadar, yürürlük süresi sona ermiş bulunan işkolu veya işyeri toplu iş sözleşmelerini, 
Yüksek Hakem Kurulu, gerekli gördüğü değişiklikleri yapmak suretiyle yeniden yürürlüğe ıkoyar. 

Bu kanunun uygulanmasında bir toplu iş sözleşmesinin sona ermiş sayılması için sürenin dolması yeterli 
olup, ayrıca fesih bildirimi aranmaz. 

a) Toplu iş sözleşmelerinin; Devletlin ülke ve milleti ile bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeni ve genel 
asayişe aykırı hükümleri ile kanunlarda suç sayılan fiilleri teşvik ve himaye eden hükümleri, yeniden yürür
lüğe konulamaz, teşmil edilemez. Yürürlük süresi dolmamış toplu iş sözleşmelerinin bu gibi bükümleri de 
işçi, işveren ve bunların mesleki teşekkülleri ile bölge çalışma müdürlüğü veya Çalışma Bakanlığının başvu
rusu üzerine Yüksek Hakem Kurulunca iptal edilir. 

b) Toplu iş sözleşmelerinin ücret ve ücret ekleri ile sosyal yardımlara ilişkin hükümlerinde yapılacak 
değişikliklerde; ülkenin ve işletmenin içinde bulunduğu ekonomik durum, sosyal durum, geçinme endeksleri, 
fiilen ödenmekte olan ücretler ve1 diğer gelir unsurlarının genel seyri gözönünde tutulur. 

c) 193 sayılı Gelir. Vergisi Kanununda yapılan ve 1 . 1 . 1981 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle iş
çilere sağlanan gelir düzeyindeki artışlar, yeniden yürürlüğe konulacak toplu iş sözleşmelerinin ücret ve sos
yal yardımlarının tespitinde Yüksek Hakem Kurulunca esas alınamaz ve emsal teşkil etmez. 

d) Yüksek Hakem Kurulu, yeniden yürürlüğe koyduğu toplu iş sözleşmelerinde de, sözleşme süresi 
içinde gerekli gördüğü hallerde değişiklikler yapabilir. 

e) Yüksek Hakem Kurulu; kararlarında, toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girme tarihini, yürürlük 
süresini ve yapılan değişiklikleri belirtir. 

MADDE 2. — Toplu iş sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyma işlemi için; işçi veya işveren yahut bun
ların mesleki teşekküllerinden biri veya 2316 sayılı Kanun gereğince tayin edilen kayyım tarafından; iş
yeri toplu dş sözleşmeleri için bölge çalışma müdürlüğüne, işkolu toplu iş sözleşmeleri veya bir bölge 
çalışma müdürlüğünün yetki alanını aşan işyeri toplu iş sözleşmeleri için Çalışma Bakanlığına başvurulur! 
Başvurular Yüksek Hakem Kuruluna intikal ettirilir. 

Çalışma Bakanlığı veya bölge çalışma müdürlükleri de Yüksek Hakem Kuruluna kendiliğinden başvu
rabilir. 

Bir iş yerinde varsa işyeri ve işkolu toplu iş sözleşmelerinin ikisinin de yürürlük suresi sona erme
dikçe, bunlardan birinin yeniden yürürlüğe konulması için Yüksek Hakem Kuruluna başvurulamaz. 

Bu Kanunun yürürlüğü süresince; toplu görüşme çağrısı yapılamaz ve yetki isteminde bulunulamaz. 

MADDE 3 — Bu Kanun uyarınca yeniden yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinden taraf işçi teşek
külünün üyesi olmayan işçilerin yararlanması, 275 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 numaralı bendi hük
müne tabidir Bu hükmün uygulanmasında yetkisi kesinleşmiş yeni bir sendika yok ise, yürürlüğe konul
maya esas alman sözleşmenin tarafı olan sendika, yetkisi kesinleşmiş, yeni bir sendika varsa, bu sendika 
yürürlüğe konulan toplu iş sözleşmesinin tarafı sayılır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 86) 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 6. — Toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan toplu 
hak uyuşmazlıkları, taraf işçi veya işveren teşekkülünün veya işverenin veya ©ölge Çalışıma Müdürlüğünün 
veya Çalışma Bakanlığının (başvurusu üzerine Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözümlenir. 

MADDE 7. — Kanunlairda grev ve lokavt yasağı bulunan halterde de hu kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 8. — ıBu kanunun uygulanmasında 275 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinde belirtilen Yüksek 
Hakem Kurulu : 

— Yargıtay iş davalarına hakan Dairesi Başkanının Başıkanliğıınıda; 
— Balkanlar Kurulunca seçilecek 2 üye, 
— Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
— Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, 
— Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan işçi konfederasyonu tarafından seçilecek M üye, 
— En çok İşveren mensubu olan işveren konfederasyonu tarafımdan seçilecek iki üye {bunlardan biri kamu 

işverenleri arasından seçilecektir.) 
oltaak üzere 9 üyeden teşekkül eder. 

Seçimle gelen her «bir üyelik için aynı şekilde ikişer yedek seçilr. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci 
yedek, Yargıtay Hukulk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının katılması ile toplanır; ancak başkan hariç üyelerden ikisinin 
katılmaması toplantıya engel olmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Lehte ve aleyhte 
oylar eşitse başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. 

Kurulun sekreterlik görevi Başbakanlık Toplu Sözleşme Koordinasyon Kurulu ile Çalışma Bakanlığı Ça
lışma Genel (Müdürlüğü tarafından müştereken yürütülür. 

Yüksek Hakem Kuruluna yeteri kadar uzman verilir. 
Kurulun sekreterlik ve uzmanlık görevlerinin kimler tarafından ve nasıl yürütüleceği Başbakanlıkça be

lirlenir. 
Yüksek Halkem Kurulu Başkan ve üyeleri ile Kurulda görevlendirilecek diğer personele verilecek huzur 

hakkı ve yan ödemeler Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 9. — Bu Kanunun yürürlüğe girmesiinden sonra süresi biten toplu iş sözleşmeleri hakkında da, 
bu Kanun hükümleri uygulanır. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Miüi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 86) 
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(İhtisas Komisyonunun kabul «ittiği metin) 

MADDE ;4. — Yürürlükte bulunan veya yeniden yürürlüğe konulan bir işkolu veya işyeri toplu iş söz
leşmesi, Yüksek Hakem Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu Kararıyla tamamen veya kısmen 
yahut gerekli değişiklikler yapılarak o işkolunun tamamına veya bir kısmına yahut belirli işletme veya iş
yerlerine teşmil edilebilir. Bu takdirde 275 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 ncü bendi hükmü uygulan
maz. 

Teşmil kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yür ürlüğe girer Teşmil kararının yürürlüğe girme tarihi, 
yürürlük süresi ve yapılan değişiklikler Bakanlar Kurulu Kararında belirtilir. 

MADDE 5. — Toplu iş Sözleşmesi hükümlerinin yorumlanmasından doğan toplu hak uyuşmazlıkları, 
taraf işçi veya işveren teşekkülünün veya işverenin ' yahut bölge çalışma müdürlüğünün veya Çalışma 
Bakanlığının başvurusu üzerine Yüksek Hakem Kurulu tarafından çözümlenir. 

MADDE 6. — Bu Kanunun uygulanmasında Yük sek Hakem Kurulu; 
Yargıtay'ın iş dâvalarına bakan dairesi başkanının başkanlığında, 
Bakanlar Kurulunca; ekonomi, işletme veya sos yal politika ve iş hukuku konularında bilgi ve tecrübe 

sahibi olanlar arasından seçilecek iki üye, 
Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü, 
Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Planlama Dairesi Başkanı, 
Kendisine mensup işçi sayısı en çok olan işçi konfederasyonu tarafından seçilecek iki üye, 
işverenler adına seçilecek iki üye (bunlardan biri en çok işveren mensubu olan işveren konfederasyo-

nunca, diğeri de kamu işverenlerini temsilen Bakanlar Kurulunca seçilir) olmak üzere 9 üyeden teşekkül 
eder. 

Seçimle gelen her bir üye için aynı şekilde ikişer yedek seçilir. Kurul Başkanlığı için birinci ve ikinci 
yedek, Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca Hukuk Daireleri Başkanları arasından seçilir. 

Yüksek Hakem Kurulu, üyelerinin tamamının ka tıbnast ile toplanır, ancak başkan hariç üyelerden iki
sinin katılmaması toplantıya engel olmaz. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. 
Lehte ve aleyhte oylar eşitse, Başkanın bulunduğu ta raf çoğunluğu sağlar. 

Yüksek Hakem Kurulu konuyu belgeler üzerinden inceler, gerekli gördüğü kişileri dinleyebilir. 
Yüksek Hakem Kurulu kararları kesindir. 
Yüksek Hakem Kurulunun yazışma ve uzmanlık görevlerini yürütmek üzere Yüksek Hakem Kurulu 

Başkanlığına bağlı olarak bir Genel Sekreterlik kurulur. Çalışma Bakanının teklifi Başbakanın onayı ile 
bir Genel Sekreter görevlendirilir. Başbakanlıkça Ge nel Sekreterlik emrine kamu kuruluşlarından yeteri 
kadar raportör, uzman ve diğer personel verilir. 

Genel Sekreterliğin görevleri, yetkileri ve çalışma itarzı Yüksek Hakem Kurulu Başkanının görüşü alına
rak Çalışına Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirlenir. 

Yüksek Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri ile raportörlerine ödenecek huzur hakkı ve Genel Sekreterlikte 
görevlendirilecek personele verilecek tazminat Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

MADDE 7. — 275 sayılı Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu ile diğer kanunların bu Kanuna 
aykırı hükümleri bu Kanunun yürürlüğü süresince uygulanmaz. 

MADDE 8. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 11. — Bu Kanunu Balkan'lar Kurulu yürütür. 

29 Kasım 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Frof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/, Evliyaoğlu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof Dr. T. Esener 

imar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bal 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakaı 
V. Özgül 
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(İhtisas Komisyonumun kabul ettiği metin) 

MADDE 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

• 1 ^ » » » » • 
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