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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

23 Nisan 1981 Perşembe 

Anayasa Mahkemesinde açik bulunan üyelikler 
hakkında Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreter
liği tezkeresi. {13/©4) kabul edildi. 

Gümrük ve Tekel Eski Bakanı Tuncay Matara-
cı'nın; bakanlığı zamanında kayırma, usulsüzlük, 
yolsuzluk, nüfus ticareti, vazifeyi suiistimal, menfaat 
temini suretleriyle Hazineyi zarara soktuğu iddiala
rını soruşturmak' için kurulan Soruşturma Komis
yonu Raporu. (9/2) (S. Sayısı : '1)76) 'görüşülerek: 

Gümrük ve Tekel eski Bakanı Tuncay İMataracı 
ve Bakanın suç teşkil eden Ifiilerine iştirak etmiş olan 
ve raporda 'İslimleri belirtilen kişilerin Yüce Divana 
şevkleri kabul olundu. 

Atatürk'ün Doğumunun 100 ncü Yılının Kutlan
ması ve «Atatürk Kültür Merkezi Kurulması» Hak
kında Kanunun 'Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında. (1/135) (S. Sayısı: 148), 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma 'Saatti : 16.40 

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

OnaMirall Nejat TÜMER <Dz. K. K. ve Miti Güvenlik Konseyi Üydsli) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Mill'i Güvenlik 'Konseyinin 511 nci Birleşfciini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ : 

1 nci sırada, 3(1 . 12 . /1960 tarihli ve 1'93 sayılı 
Gelir Vergisi Kanunurida Değişliktik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı ve bu konudaki Bütçe - Plan 
Komisyonu raporu mevcuttur. Bu rapor 195 sıra 
sayısı ile basılıp dağıtılmıştır. 

ıKom'isyon Sözcüsü, Sayın Bakan ve iigiliiiler yer
lerini aldılar. 

— 224 — 

(Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usul-
lüne İlişkin. (1/1114) (S. Sayısı: 12/9), 

7457 Sayılı Kanunun 10 ncu Maddesinin Sön 
Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında. (1/127) (S. Sa
yısı : 190) ve 

Yurt Dışında Görevli Personele Nakdi Tazmi
nat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında. 
(1/İÜ68) l(S, Sayısı : 1816 ve 1'816'ya 1 nci Ek) kanun 
tasarıları da kabul edildi, 

Gelecek toplantının yapılacağı gün Ve saatin son
radan tespit edileceği belirtilerek birleşime saat 19.00' 
da son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konsey*! 
Genel Sekreteri 

1. — 31 . 12 , 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir 
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
(II171) (S. Sayısı: 195) (1) 

BAŞKAN — Gündem'knize 'göre, kanun tasarı 
ve tekliflerini görüşmeye başlıyoruz. 

(1) 195 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Kanun 'tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo
rum; söz- isteyen ıvar mı öf endim?.. Olmadığına gö
re, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

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

1 nci maddeyi 'okutuyorum : 

31 . 11(2 . 1960 Tarihli ve 193 Sayılı Gelir Vergisi 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2 nci maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldı
rılmıştır. 

BAJŞKIAIN — Komisyon Sözcüsü Sayın Küçük-
ahmet, bu madde hakkında bir izahatınız olacak mı 
efendim? 

EMEKLİ AMlRAL HÜSNİÜ KÜÇÜKAHMET 
IflB'ütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, Gelir Vergisi Kanunu konuşulurken, bütün 
vergi mükelleflerinin Ibir karne taşıması mecburiye
tinin getirilmesi buyurulmuştu ve bu hususta o za
man kanunun 2 nci maddesinin sonuna konulan bir 
fıkra dklıemiışitik. Halbuki, kanun yapısı içinde Ver
gi karnesi başlıklı bir '35 nci madde vardır. Biz bu 
nedenle bu hükmü buradan kaldırıp oraya koyduk. 
ıB'iraz sonra o da gelecek öf endim. 

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

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

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

nun '10 ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

(Yarıcılık ortaklık sayılır, 
IBAİŞKKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum': 
MADDE 3. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 11 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla ger
çek usulde Gelir Vergisine tabi olanlardan zirai faa
liyette bulunanlar ile bir biçer - dövere veya benze
ri mahiyetteki bir motorlu araca veya (birden fazla 

I traktöre sahip olan çiftçiler küçük çiftçi muaflığın
dan faydalanamazlar. 

BAŞKAN — '3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
IMA0DE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : 
(Madde H2. — Küçük çilftçi muaflığını tayin ba

kımından bir takvim yılı içinde nazara alınacak iş
letme büyüklüğü ölçüsü şunlardır : 

1 nci Grup : Hububat ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 310 dönüm; 

'2 nci Grup : ©akliyat, afyon, susam, keten, 
kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 
140 dönüm; 

,3 ncü Grup : Ayçiçeği ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 130 dönüm; 

4 nöü Grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 

5 nci Grup : Çeltik ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 40 dönüm;ı 

16 nci Grup : Pancar ziraatinde ekili arazinin 
yüz ölçümü toplamı 50 dönüm; 

7 nci Grup : Patates, soğan, sarımsak ziraatin
de ökili arazinin yüzölçümü toplam 40 dönüm; 

8 nci Grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüz
ölçümü toplamı 20 dönüm '((Mahsul verebilecek ha
le gelmeyenler hariç); 

9 ncu Grup : Tütün ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 

10 ncu Grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin 
yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 

'11 nci Grup : Sera ziraatinde ekili arazinin yüz
ölçümü toplamı 1,5 dönüm; 

ıl2 nci Grup : (Kavun ve karpuz ziraatinde ekili 
arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 

,13 ncü Grup <: Meyve verebilecek hale gelmiş 
fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 
60 dönüm;1 

14 ncü Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş 
bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü top
lamı 80 dönüm; 

15 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş 
antep fıstığında 750 ağaç; 

'16 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş 
zeytinliklerde 1 200 ağaç; 
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117 noi Grup : (Meyve verebilecek hale gelmiş 
narenciyede 475 ağaç; , 

18 nci Gırup : Meyve verebilecek hale gelmiş; 
elmada 700 ağaç; 

19 ncu Grup : Muz ziraatinde ekili arizinin 
yüzölçümü toplamı 3 dönüm; 

20 nci Grup : Meyve verebilecek faale gelmiş 
kayısıda 750 ağaç; 

'21 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş ar-< 
mut, kiraz, vişne, şeftalide 700 ağaç; 

122 nci Grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde 
ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm (Meyve 
ve ürün verelbilecek hale gelmeyenler ile palamut 
hariç); 

23 ncü Grup ': Büyükbaş hayvan sayısı 50 adet 
(tş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hay
vanlar hariç); 

24 ncü Grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 adet 
(Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes 
hayvanları hariç), 

'Bakanlar Kurulu, Zirai Kazançlar. Merkez Ko
misyonunun teklifi üzerine, bu ölçüleri gerekli gör
düğü bölgeler için bir yıl uygulanmış olmak kaydıy
la arazi ve ürün türlerine göre % 25 oranını aşma
mak üzere artırmak veya azaltmak suretiyle yeniden 
tespite yetkilidir. Bu şekilde tespit olunan ölçüler, 
Resmi Gazetede yayımlandığı tarihi takip eden tak
vim yılı başından itibaren yürürlüğe girer. 

Yukarıda yazılı ziraat gruplarının birkaç tane
sinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapıl
ması halinde, en fazla iki gruba ait işletme büyük
lükleri, bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarı
sını aşmadığı takdirde muaflık devam eder. 

Yukarıda zikredilen, meyveli ve meyvesiz ağaç
larda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu 
başlangıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Ba
kanlığınca müştereken tespit olunur. 

BAŞKAN — Küçük çiftçi muaflığında 250 bin 
lira 500 bin liraya çıkarılınca böyle oldu değil mi?. 

<MADÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKİAN — IBuna paralel olarak da bu ölçüm

lerde bir değişiklik yapıldı. 
Yalnız, Hükümet teklifiyle Komisyonun hazırla

dığı metin arasında ufak tefek bazı farklar var. Zan
nediyorum. Hükümetle mutabakata varıldı, değil mi 
efendim? 

İM ALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
katılıyoruz efendim. 

Yalnız müsaade ederseniz, baştaki ifade «ölçü
leri» olacak. Herhalde bir matbaa hatası var. 

BAŞKAN — Tabii, öyle olması lazım, «İşletme 
büyüklüğü öîçüleri şunlardır» şeklinde olması lazım. 
«Ölçüsü» deyince tek olur-

Başlıktaki de «Ölçüleri»mi olacak? 
MEHMET F. ÖKTEM (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Matlap «Ölçüsü» olacak Sayın Başkanım; 
fakat, 2 nci fıkradaki ifade «Ölçüleri» olacak. Bun
dan önceki kanun metninde de aynı idi. 

BAŞKAN — O halde 12 nci maddenin 1 nci fık
rasını düzeltilmiş şekliyle tekrar okuyunuz. 

«MADDE li2. — Küçük çiftçi muaflığını tayin 
bakımından bir takvim yılı içinde nazara alınacak iş
letme büyüklüğü ölçüleri şunlardır.:»1 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde 'söz almak 
isteyen Var mı efendim?.. 

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

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
12 nci maddenin sondan 3 ncü fıkrasında, «% 25 
oranını aşmamak üzere artırma veya eksil'cme yet
kisi ertesi takvim yılından itibaren uygulanır» de
niyor. 

Benim anlayabildiğim kadarıyla bu artırma ve 
eksiltme, muhtelif nedenlerle o bölgede ö yıl bekle
nen ürün alınamayacağından veya beklendiğinden 
daha fazla alınacağından doğmaktadır. Ertesi seneye 
bıraktığımız zaman bu uygulamayı, o sene sıkıntı 
içinde olan, o sene istenen mahsulü alamamış olan 
müstahsilin Gelir Vergisine bir çözüm getirme
yecek. 

Acaba Bakanlık bu hususta ne düşünüyor? 
'BAŞKİAN — Buyurunuz efendim., 
'MEHİMiET F. ÖKTEM .(Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Efendim, maddeyi düzenlerken, bu fıkra 
ile güdülen amaç, özellikle tarım ürünlerinin taban 
fiyatlarındaki artışlar nedeniyle, kanunda yer alan iş
letme büyüklüğü ölçülerinin zaman içinde anlamını 
yitirmelerinin 'önüne geçmekti mümkün olduğu öl
çüde. 

Aslında Duyurulduğu gibi, gerçekten doğru; ya
ni bölgede verim azaldığı zamanda bu ölçüleri azalt
mak artırmak mümkün ama, onu telafi edici hüküm
ler vardır. Gerçekten yangın, sel basması veya verim 
düşmesi gibi nedenlerde tüm vergiden tenzil etme 
imkânımız vardır. Bu nedenle bu tümüyle, taban 
fiyatlarındaki artışlara paralel olarak, bu ölçülerde 
ayarlama imkânı verecektir Bakanlar Kuruluna. 

— 226 — 
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IBAŞKAN — Zaten böyle bir (felaket olursa, ürün 
o sene alınamazsa, bunu zaten temelden de kaldır
ma yetkisi Var Bakanlar Kurulunun. 

Şimdi burada şu da olabilir: Bu sene taban fiyatı 
fazla tutulmuştur; ama Bakanlar Kurulu ilan eder
se çoğaltmayı, onu bilir gelecek sene ödeyeceğimi ve 
bu senenin 'kazancından onu ayırır. 

Yani, eskiden zaten peşin verilmiyordu da bir 
sene sonra verilmiyor muydu? Onun gibi olacak bu. 
Yani, bu sene aldığı fazla ürünün vergisini müteakip 
sene ödeyecek demektir. Bu, çiftçinin de lehine olu
yor demektir. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabii 
efendim. 

BAŞKlAiN — Madde hakkında başka söz almak 
isteyen var mı?.. YoL 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
'MADDE 5. — l!9Ö sayılı Gelir Vergisi Kanun-

nunun 1'3 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

(Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için 
zirai mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış be
delleri tutarının 500 000 lirayı geçmemesi şarttır. 

/BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur., 

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

6 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 3(1 nci maddesinin sakatlık indirimi ile ilgili 3 
numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.! 

3. Sakatlık İndirimi : Çalışma gücünün asgari 
% 80*ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci 
derece sakat, asgari ı% ,60'ını'kaybetmiş bulunan hiz
met erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kay
betmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sa
kat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden 
faydalanırlar. 

Sakatlık indirimi aile reisi için tespit edilen özel 
ler genel ve özel indirimin toplamına eklenerek 
hizmet erbabının ücreteinden indirilir. 

— Birinci derece sakatlar için dört katı, 
— İkinci derece sakatlar için iki katı. 
— Üçüncü derece sakatlar için bir katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirim

ler genel1 ve özel indirim topiajmma eklenerek hiz
met erbabının ücretinden indirilir. 

— 227 
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Sakattık derecelerinin tespit şekli ile uygulama
ya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Sosyal 
Yardım ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu ko
nuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile 
tespit edilir., 

:BAŞKIAN — Komisyon, tasarıdaki 8 katı, 4; 4 ka
tı 2; 2 katı da 1 olarak değiştirmiş zannediyorum. 
Hakikaten 8 katı, 4 katı çok fazla idi. 

Sayın Maliye Bakanı, buyurun. 
MALİYE BAKİAINI ıKlAYA ERDEM — Sayın 

iBaşkanım, bu konu (Bakanlar Kurulunda da müza
kere edilerek bu rakamlar tespit edilmiştir. Bu iti
barla gayet tabii bu konu üzerinde herhangi bir şey 
arz edecek değilim. 

Yalnız, tam sakatlar, yani çalışma gücünün 
% 80'ini kaybeden kimse 2 gözü kör, 2 ayağı sakat 
olan kimsedir. Biz bu miktarı tespit ederken, yaptı
ğımız müzakereler neticesinde, böyle bir kimsenin 
40 bin liralık ücretinin vergiden muaf olması şeklin
de bir karar verildi ve bu şekilde bir muafiyet geti
rildi. 

BAŞKAN — Biz bu konuda şunu esas aldık: Sa
kat olan bir kişi kendisine iş arıyor. Konuştuğumuz 
sakatlarla vardığımız netice şu oldu: «Biz vergi öde-
meyelim demiyoruz ve eğer bizden vergi almazsa
nız biz zaten aşağılık duygusuna kapılıyoruz; yeter 
ki bize iş bulun» diyorlar. 

Binaenaleyh, bunu biz böyle azaltmakla, hem 
onlara normal bir vatandaş gibi «Bak sen de çalı
şıyorsun, vergini veriyorsun» demek imkânımız var, 
hem de bundan, daha fazla sakat kişiyi işe alma im
kânı doğar. Eğer bunları yüksek tutarsak, o nispette 
vergi indiriminden çok fazla faydalanacak, az kişi 
çalıştıracağız. Gönül arzu eder ki her iş yerinde 
çalışan sakatları % 2 değil de % 3'e % 4'e çıkara
lım ve şu sakat vatandaşlara iş bulalım. 

Nitekim, sakatlar yılı dolayısıyla verilen konfe
ranslarda öğrendiğimize göre Türkiye'de % 10 nis
petinde sakat var. Halbuki iş yerlerine % 2 nispetin
de sakat almakla bu sakat vatandaşların hepsine biz 
iş bulamıyoruz. 

Bir de şu husus var. Kamu sektöründe çalışma
yan, kendi iş yerinde çalışan kişi var. Sağlamdı, me
sela nalbantlık yapıyordu veya kendi el örmesiyle iş
ler yapıyordu; halı 'dokuyordu vesaire. Şimdi o adam 
sakatlandı. Aslında bunları vergi muafiyetine sok
mak lazım; çünkü bunun kazancı azaldı. Mesela 2 
ayda bir halı dokuyorsa, şimdi 4 ayda bir halı doku
yabilecek. Veya başka bir iş yapıyorsa, (demircilik 
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vesaire) işi azalacak. Aslında bunları vergiden muaf 
tutacak bazı tedbirler almak lazım. Yoksa 'kamu sek
töründe çalışan bir İçişi; mesela 2 gözü âmâ, santral
ci yapmışız veya başka bir görev vermişiz, daktilo 
•yazıyor, neden vergisini vermesin o? Nasıl olsa işe 
girmiş. 

ıKaldı ki biz yine onların ücretinin büyük bir 
kısmını vergiden muaif tutuyoruz zaten. Yani Hükü
metimiz, gerekirse bu sakat vatandaşlarımıza daha 
fazla iş alanı açsın, ama vergisini de muayyen bir 
nispet dahilinde alsın. Eğer S katı olursa, aşağı yu
karı Vergi veren kalmayacaktır., 

lEMlEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KIÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu IBaşkanı) — Sayın Başka
nım, 8 katını alırsak, (1 nci derece sakat, emekli ke
seneği ve Meyak da dikkate alınırsa 50 bin liradan 
fazla alanlar vergi verecek. Zaten devlet sektörün
de 50 bin liradan fazla alan.. 

lflA$K!AN — Kim var?.. 
O faalde hiç binisi vergi vermeyecek demektir. 

O bakımdan biz daha evvel görüşürken bunu, 4, 2, 1 
olarak kalmasını uygun bulduk. Düşüncemiz de bun
ların vergi miktarlarını azaltmak değil, daha çok va
tandaş çalıştırabilmektir. 

6 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — Ii93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
«ir. 

Vergi Karnesi (Esası : 
Madde 35. — A) İndirimlerden faydalanmak is

teyenler Vergi Usul Kanunu esaslarına göre vergi 
karnesi almak zorundadırlar.: 

B) (Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan ka
zanç ve iratları elde edenler (istisna ve muafiyetle
rinden faydalananlar dahil) vergi karnesi almak ve 
Gelir Vergisi yönünden durumlarını ve bu durum-' 
da meydana gelen değişiklikleri karnelerine yazdır
mak zorundadırlar. 

(Bu bentte yazılı ivergi karnesinin ihtiva edeceği 
hususlar ile karne almaya 'ilişkin şekil ve esaslar 
Maliye 'Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetme
likle belirlenir. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: IKabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 47 nci maddesinin 1 nci fıkrasının 2 numaralı 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2, İşverenlerinin emlak vergisi tarhına esas olan 
vergi değerleri toplamı 350 000 lirayı vergi değeri 
bilinmeyen hallerde yıllık kira bedeli toplamı 24 000 
lirayı aşmamak (yıllık kira bedelinin emsaline naza
ran düşük bulunması halinde emsal kira bedeli esas 
alınır)., 

/BAŞKAN — (Bu, (Komisyon tarafından ilave edi
len bir madde galiba, değil mi ©fendim?.. Bunu izah 
eder misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu konuda esnaf kuruluşlarının yaptığı müra
caatlar ve mantıken bizim de esnaflar lehine bazı dü
zeltici tedbirler getirmek niyetimiz vardı; bu o mad
delerden biridir. 

Eskiden, esnaflar işyerlerinin mülk bedelleri 200 
bin lirayı aştıktan sonra veya aylık kiraları 1 000 
lirayı aştığı takdirde gerçek usulde vergiye tabi tu-
tutuyorlardı. Bunu, burada kira bakımından 2 mis
line ve 200 bin lirayı da 350 bin liraya çıkardık. 

Bunu dışında da - daha evvel zatı âlinize tak
dim ettiğim gibi - bazı düzenleyici tedbirler bulmuş
tuk. Maliye Bakanlığımız bütün bu düzenleyici ted
birlere katılmış olmakla beraber, bunların asıl dert
lerinin, gerçek usule geçtikleri takdirde peşin ödeye
cekleri 50 bin liralık Vergiden doğduğunu, 1980 için 
de bu hazırlıkların yapıldığını ve 67 vilayetin de ne
ticesinin alındığını, bu arada böyle bir değişiklik ya
parsak büyük bir karışıklık olacağını belirttiler ve 
bu nedenle bunun dışındaki esnaflarla iltgili diğer 
düzeltmelerin 19812 yılı başından evvel ele alınma
sında yarar gördüler, biz de katıldık. 

MALİYE BlAlKAıNI KAYA ERDEM — İştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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9 ncu maddeyi okutuyorum1: 
(MADDE 9. — H93 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 53 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

'Yıllık hâsılatları tutarı dört milyon liradan aşağı 
olan çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, dört 
milyon lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazanç
ları ise gerçek kazanç usulüne (zirai işletme hesabı 
veya diledikleri takdirde Ibilanço esasına) göre tespit 
olunur. 

BAİŞIKAIN — 9 ncu madde üzerinde slöz almak 
isteyen var mı efendim?,. Yoktur. 

9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

110 ncu maddeyi okutuyorum: 
MADDE 10. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nunun 54 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının 1 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci 
fıkrası kaldırılmıştır, 

1, Hâsılata büyük >ve küçükbaş hayvanlar (kü
mes . hayvanları dahil) ile kara ve su avcılığı için 
% 80, diğer zirai ürünler için % 70 götürü gider 
emsalinin uygulanması veya, 

BAŞMAK — 10 ncu madde üzerinde Komisyo
nun bir söyleyeceği var mı efendim? 

(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok, Sayın 
Başkanım., 

BAŞKAN — Hükümetin teklifinde «Hâsılata 
büyük ve küçükbaş»... kısmı yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Hükümet sadece tümü için bir % 70 sabit em
sal getirmiştir. 

IBiz aslında Komisyon olarak, ne azalması ne de 
artması bakımından sabit bir emsalin getirilimesiinin 
mümkün olmayacağı görüşünü evvelce de zatı âli
nize arz etmiştik. 

Türkiye'de çok çeşitli ürünler ve çok çeşitli böl
geler vardır. Bunlar için bir tek emsal uygulanması 
mümkün değildir. 

Ancak Maliye Bakanı, bütün hazırlıkların, biraz 
evvel arz ettiğim gibi % 70 emsale göre yapıldığı
nı, bunun üstünde veya altında emsal uygulanması
nın, yapılan hazırlıklar bakımından çok büyük sa
kıncaları olacağını ve vergi tahsilatı bakımından da 
buna ayak uyduramaıyacaklarını söylediler. 

Ancak şu önerimize katıldılar: Balıkçılık başta 
olmak üzere hayvancılıkta giderlerin mutlaka diğer 
zirai ürünlerden fazla olduğu muhakkaktır, iş riski 
onlar için % SO'dir (Igene tek bir emsal), diğer zirai 
ürünler için % 70 emsal olmasında yine bize katıl
mışlardır ve maddeyi de o şekilde huzurunuza ge
tirdik. 

BAŞKAN — Kümes hayvancılığı üzerinde bü
yük bir tedirginlik var; bu hayvancılıkla iştigal eden
lerin, bilhassa kooperatiflerin işyerlerini kapatmak 
Zorunda kalacakları ileri sürülüyor. Bu konu hak
kında acaba bir söyleyeceğiniz var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kümes hayvancılığı yapanların bize yaptıkları 
müracaatları, tamamiyle vergi dışı kalmaları yolun
dadır. Yazılı beyanlarına göre, yaptıkları masraflar 
% 105'dir; yani 1100 kazanmak için 105 masraf ya
pıyorlar, her 100 liralık hayvan için 5 lira da ceple
rinden veriyorlar; ifadeleri böyledir. Her halükâr
da öyle görülüyor ki, % 70'in üzerinde bir giderleri 
olduğu muhakkaktır^ 

Bunlar için «ı% 90» denilebilir, fakat diğer hay
vancılık konularından ayırmak zor olacak. Çünkü ba
lıkçıların da aynı iddiası vardır, onlar da asgari '% 95 
gider kabul etmektedirler. Böyle bir uygulama halin
de ise çok büyük bir grubu vergi dışında bırakaca
ğız. 

Henüz vergi tahsilatı bakımından bütçe gelirlerin
de istenilen seviyede, yani 1,4 trilyonluk bir gelir te
min edileceği hususunda kaygılarımız vardır. 

Bu olmadığı müddetçe burada vereceğimiz taviz, 
ekonomide bundan evvelki senelerde bütçe açığının 
doğurduğu yıkıcı enflasyonist etkileri yapabilir endi
şesiyle bu türlü davranmakta yarar gördük. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — «Bir tavuk başına 20 lira verelim» 

konusu vardı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, «ta
vuk başına 20 lira» diye çok çeşitli düşünceler vardı. 
Zannederim ki, bunu teknik bakımdan Maliyenin ay
rıca ele alıp bir düşünmesi lazım. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
IBU 10 ncu madde üzerinde başka söz almak iste

yen var mı efendim? Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi okutuyorum. 
'MADDE 11. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 55 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespi

tinde; hesap dönemi başındaki mahsullerin değeri gi
derlere, hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri 
ise hâsılata ilave olunur. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak is
teyen? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu tamamen bundan evvel yaptığımız bir tek
nik hatadır; muhasebe tekniği bakımından kanuna 
konulması zaruri olduğu halde unutulmuştur. Bu ne
denle huzurunuza gelmiştir. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum efendim. 
11 nci madde üzerinde söz almak isteyen? Yok

tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

nun 105 nci maddesinin 6 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

6. 94 ncü maddenin 8 numaralı bendinde yazı
lı kazanç ve iratlardan % 20, (bu tevkifat sözkonusu 
kazanç ve iratların nakden veya hesaben ödenmesi 
halinde 1% 33 1/3'e, dar mükelleflere nakden veya 
hesaben ödenmesi halinde ise |% 60'a tamamlan-ır.); 

'BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? 

(Buyurun Sayın Maliye Bakam. 
'MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim, Komisyonun düzenlediği madde ile Hükümetin 
teklifi arasında bir değişiklik vardır. Ben, o konuda 
Konseye belirli bir bilgiyi vermeyi arzu ediyorum. 

Durum şudur efendim; Hükümetin teklifinde 
Kurumlar Vergisinden üç konu istisna edilmiştir. 

'Birisi, yatırımları teşvik bakımından yatırım in
dirimi, Kurumlar Vergisinde 1% 50 bir indirime tabi 
tutulmuştur. 

İhracatta belirli :bir döviz getirenlere Kurumlar 
Vergisinden ı% 50lik bir muafiyet getirilmiştir. 

Bir de, devlet tahvilleri her türlü vergi ve resim
den muaftır ve dolayısıyla Kurumlar Vergisinden de 
muaftır. Yani bir şahıs devlet tahvilini aldığı zaman 
Kurumlar Vergisinden olduğu gibi her türlü vergi 
ve resimden muaftır. 

| Kurumlar Vergisinden muaf olan bu.üç unsur, 
I kurum kazancı dağıtıldığı zaman veya dağıtıknasa 
I da Kurumlar Vergisinden muaf oluyor, fakat ayrıca 
j j % 20 stopaja talbi tutuluyor. 

Şimdi, Komisyonun getirdiği teklifte '% 20 sto
paja tabi tutulma şekli vardır. Hükümetin getirdiği 

I teklifte ise hiç stopaj yapılmasın isteniyor, yani Ku-
I rumlar Vergisinderi muaf olan bu üç unsur için her-
I hangi 'bir stopaj istenilmiyor. 

I Eskiden devlet tahvilleri % 20 stopaja tabi idi. 
Yani burada getirilen husus devlet tahvilleri için her
hangi bir değişiklik getirmeyecek; fakat ihracat teş
viki için getirdiğimiz <% 50 Kurumlar Vergisinden 
muaf olsun» dememize rağmen, % 20 stopaja tabi 
tutulunca, bu nispet % 50 yerine % 30'a inmiş olu
yor. Tabii burada teklif olarak, vergi iadesi sebebiy-

I le ihracat yapan kimse daha fazla kârlı oluyor. Yani, 
bir kurum ihracat yaptığı takdirde kârlı duruma geli
yor, devlet alacağı vergiden bir miktar fedakârlık ya-

I pıyor. Yatırım yapan aynı şekilde. Bir de devlet tah-
I vilini alır ise kârlı duruma getiriliyor, normal bir 
I kârlı hale getiriliyor. 
I ^ 
I Şimdi buradaki husus,, devlet tahvilleri için ilk 
I kanunlardaki gibi olsun, hiç değişiklik yapmadan ev-
I velki duruma gelsin. İhracat ve yatırım indiriminde 

de bu önerilen miktar biraz azaltılıyor. Yani, ilk Ku
rumlar Vergisinde % 20 demiş olmamıza rağmen, sto-

I paj suretiyle bir kısmını geri aldığımız için azalmış 
oluyor. Tabii burada önemli olan şu : Bizim bu ko
nuda verdiğimiz teşvikin miktarı azalsın mı, aynı mı 
kalsın, kâfi midir, değil midir konusu var. özellikle 
ben devlet tahvilleri konusuna değinmek istiyorum : 
Bundan evvel çıkardığımız kanunda % 33 1/3 stopaj 

I var idi-, devlet tahvilleri gelirlerinde, Kurumlar Ver-
1 gisinden muaf olduğu için. Bunun üzerine biz der-
I hal, mecburen devlet tahvilinin faiz nispetini 28'den 
I 34 veya 35'e çıkarmak zorunda kaldık; stopaj % 20' 
I den % 33'e çıktığı için. Çünkü, devlet tahvilini iade 
I etmeye kalktılar. Bu suretle piyasaya çıkaramadık ta-
I bii, faiz hadlerini yükseltecek. Mecburen, bankalara 
I verdiğimiz tahvilleri bir ölçüde % 34, 35'e çıkarmak 
I suretiyle iadeyi önlemeye çalıştık. 
I Şimdi, % 20'ye gelince; eski duruma geliyor. Ya-
I ni % 28'e indirmek suretiyle eski durumu muhafaza 
I edeceğim. Bizim istediğimiz, bunların sıfıra inmesi ha-
I linde, yani stopajın tamamen kalkması halinde devlet 
I tahvili olarak 28'i % 20'yi azaltarak % 23'e indirece-
I ğim, yani faizi ben baştan vermeyeceğim. 
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Şimdi şunu yapıyoruz : % 28'den ben devlet ola
rak faizi ödüyorum, bir sene sonra % 20 olarak geri 
alıyorum (stopaj). İstiyoruz ki hiç vermeyelim. İhra
catta önerdiğimiz bir vergi muafiyetini bilahara % 20 
ile azaltmış oluyoruz. Tabii, burada teknikte vergi 
alacağı sistemi ile ilgili bu şirketten kâr alan ortak, 
biraz fazla kâr almış oluyor. Devletin fazladan bir 
vergi alacağı dolayısıyla ona iadesi oluyor ama, bu 
bir teşviktir. Yatırımı teşvik etmek, ihracatı teşvik et
mektir; bunun bir mahzuru olmayacağı kanaatında-
yız. 

Bu balkımdan, bizim daha evvel sevketmiş oldu
ğumuz Hükümet Tasarısının kabul edilmesi hususu
nu arz edeceğim. 

Bir de şunu arz etmek isterim : Biz hadiseye geniş 
olarak, ökonomik açıdan bakıyoruz. Yalnız vergi açı
sından bakıldığı takdirde, dar bir açıdan bakıldığı tak
dirde, vergi ziyamın önlenmesi bakımından gayet ta
bii böyle bir stopajın getirilmesi uygun olabilir; ver
gicilik açısından hadiseye bakıldığı zaman, komisyo
nun hazırlamış olduğu teklif kabul edilebilir. Fakat 
hadiseye geniş ekonomik açıdan bakmak lazım. Tür
kiye'nin bugün içinde bulunduğu yatırımlardaki işsiz
liği önlemek gerekir. Buraya biraz daha teşvik ver
menin fazla bir mahzuru olmayacağını, ihracatı teş
vikin (Hazinenin bir kaybı olmasına rağmen) fazla 
zararı olmayacağı düşünülerek, Hükümetin teklifinin 
kabul edilebileceği görüşündeyim. 

Arz etmdk isterim. 
BAŞKAN — Komisyon olarak ne dersiniz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında Hükümet teklifi de, bizim getirdiğimiz 
teklif de bir orta yol bulunması için düşünülmüş tek
liftir. Yoksa, her iki maddeyi de huzurunuza getir
miş olmaktan dolayı üzüntü duyduğumuzu ifade etmek 
isterim. Çünkü, vaktiyle Kurumlar Vergisinde bu sa
yılan ödemelerin % 33 1/3 oranında stopaja tabi tu
tulması kararını verdiğimiz zaman, yatırım indirimi
ne sağladığımız teşvik primi, ihracata sağladığımız 
teşvik primi oran olarak biliniyordu, bunlarda bir 
değişiklik yok, ona rağmen bunu kabul ettik. O he
sapları yaptık, bir taraftan % 50 verip bir taraftan 
% 33 1/3'ü kesmenin uygun olacağı noktasından ha
reket ettik. Ancak, gördük ki Hükümet ısrarlıdır. As
lında bizim şu anda huzurunuza getirdiğimiz teklif, 
Sayın Bakanımızın izahatı bakımından bakarsanız, 
ekonomik açıdan daha yararlı bir tekliftir. Çünkü, 
kendi getirdikleri teklifte sadece Kurumlar Vergisi 

Kanununun 8 nci maddesinin 3 numaralı bendi kap
samına giren, ki onların içinde ne ihracat muaflığı ile, 
ne de yatırım muaflığı ile ilgili bir şey yoktur; biz 
daha da ileride bulunuyoruz kanaatındayım. Ancak, 
bir hal yolu bulmak için, biz Komisyon olarak rahat
lıkla, eğer Yüksek Konsey de kabul buyurursa, Hü
kümet teklifine aynen katılırız efendim. 

BAŞKAN — Hükümet bu hususa ne der? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz ede

yim Sayın Başkanım. 
Burada şu husus var : Hükümet teklifinde bu ko

nu olmasına rağmen, ben ihracat ve yatırım konusunu 
açıklayamadım, Çünkü, bu tasarı sevkedildikten son
ra, biz Komisyonla ayrıca bir temasta bulunduk. Hü
kümet tasarısı bu şekliyle, yalnız tahvillerle alakalı 
geldikten sonra, biz yatırım ve ihracat konusunu da 
değerlendirerek bir görüşme yapmıştık. Gayet tabii 
haklıdır. Hükümet teklifi yalnız yatırımda karşılaştı
ğımız bu durum için getirildi. Hükümetten geçtikten 
sonra, yatırım ve ihracatın da aym problemle karşı 
karşıya olduğunu tespit edince, ayrıca bir görüşü ileri 
sürmüş ve hatta bir örnek de hazırlamıştık. Ben onun 
üzerinde düşünerek mütalaa arz ettim. Gayet tabii 
benim arz ettiğim husus, Hükümetin teklifi, yalnız ya
tırımlarla alakalıdır. İhracatın da, yatırımın da tahvi
lin de ilavesiyle bir tasarının (ki onu daha evvel Ko
misyona yazarak vermiştim) hazırlanmış olmasının ya
rarlı olacağı kanaatindeyim efendim. 

BAŞKAN — Ayrıca verdiğiniz yazı nerede? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — 8 nci 

maddenin 3 ncü bendi değil de, 8 nci maddenin kap
samına giren kazanç ve iratlar şekliyle düzeltildiği za
man, konu hallediliyor. 

Şu şekilde efendim : «Kurumların dağıtılmasına ka
rar verilen Kurumlar Vergisinden muaf veya müstes
na kazanç ve iratlarından stopaj yapılıyor» oluyor, 
yani, dağıtılmasına karar verilenlerinden. 

Dağıtılmamasına karar verilmiş olanlardan, yani 
dağıtılmayanlardan ayrıca bir stopaj kesilmiyor; dağı
tıldığı zaman stopaj yapılıyor. Bu şekilde olduğu tak
dirde, bu 3 konuda (yatırım, ihracat ve devlet tahvil
leri) ancak kurum kazancı dağıtıldığı takdirde stopa
ja tabi tutuluyor; % 33 1/3. 

BAŞKAN — Ötekinde dağıtılsın veya dağıtılma
sın vardı; burada yalnız dağıtılmasına karar verilenle
re ait hüküm getiriliyor. 

Komisyon olarak bu önergeyi tetkik ettiniz mi?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tetkik ettik Sa
yın Başkanım. Buna katılmamız kesinlikle söz konusu 
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olamaz. 1960 yılından bu yana, hatta 1950'lerde de 
Kurumlar Vergisi çıktığından bu yana, kurumların bu 
tip gelirleri dağıtılsın - dağıtılmasın vergiye tabidir. 
Bundan evvel oranları % 20 idi, bu defa % 33 1/3 ol
du; ama, daha evvel huzurlarınızda takdim ettiğimiz 
Kurumlar Vergisinde baktığımız hesap sonunda da 
bundan dolayı kurumların bir vergi kaybı, büyükçe 
bir vergi kaybı söz konusu değil. Dağıtılsın dağıtıl
masın deyince, bir tarafta halka açık anonim şirketle
rin gelişmesini istiyoruz, bir taraftan da kurumları kâr 
dağıtmamaya itiyoruz. Pek tabii küçük hissedarların 
artık iştiraklere katılması mümkün değildir. Diğer ta
raftan, aile şirketleri, aile holdingleri alabildiğine bü
yüyecektir ve durup dururken vergi vermemek için pek 
tabii kâr dağıtmayacaklardır* 

Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş kurumsal yapısı 
ile biz bu teklifi bağdaştıramadık. Onun içindir ki, ge
tirdiğimiz teklif de % 20'dir. Bundan evvel zaten % 20 
veriyorlardı, dağıtılsın dağıtılmasın % 20 veriyorlar
dı. Onunla paralellik sağlamak için biz, Hükümetin bu
rada metnini gördüğümüz teklifinden bir adım daha 
ileri giderek, hatta birkaç adım ileri giderek bu teklifi 
getirdik. 

Şimdi bahsedilen, hakikaten buyurdukları gibi Sa
yın Bakanımızla teferruatla konuştuk; ama Hükümet 
teklifi olmadığı için onu huzurlarınıza getirmemiz 
mümkün değildi. Metne aldığımız bu metindi. Aksi 
takdirde, diğer taraftan bunların zaten tahvil faizleri 
lehlerine olarak artırılmıştır. Yani burada verdikleri 
33 1/3'den dolayı kayıplarını hatta fazlası ile telafi et
mişlerdir; bankalar vesaireler. Bu arada bankaların 
4 milyar, 25 milyar tahvil aldıkları, bu düzeltme ya
pılmazsa veya bu artım yapılmazsa, tahvillerini Hazi
neye geri vereceklerini, 25 milyar liralık tahvillerini pa
raya çevireceklerini ifade ettikleri söylenmiştir. 

Pek tabii özel kuruluşların buna benzer tehditleri 
olur; ama bilemiyorum demokrasi ölçüsünün neresiyle 
bağdaşabilir bu; bankaların zaten buradan bir kayıp
ları yokken, bir de Hükümeti böyle baskı altında tu
tup, istedikleri şekilde kanun değişikliğine zorlasınlar? 

Endişelerimiz vardır Sayın Başkanım, bu bu şe
kilde çıkarsa. Arz ettiğim gibi Hükümet bir teklif ge
tirmiştir, tamamı ile katılıyoruz; ancak, endişelerine de 
katılıyoruz. Ondan bir derece daha ileri bir teklif ge
tirmişizdir; yani 4 ay evvel, 5 ay evvel yaptığımız de
ğişikliğin ötesine gittik, orada kaldık. Ondan daha faz
la ileri gitmek bir yerde sermayeye, inancımız odur ki, 
gereksiz taviz vermektir. Onların mali güçlerini sağ
lamlaştırmak tek müdafaa noktası olabilir; ama bunun 

da çeşitli faktörleri vardır, çeşitli yolları vardır. O yol
lar denenebilir, o yollar yapılabilir, aksi takdirde on
ları kârı dağıtmaya zorlayacak bir hüküm de hiçbir 
kanunumuzda olmadığına göre, arz ettiğim gibi, bü
yük aile şirketleri devamlı servetlerinin üzerine servet 
koyacaklardır. 

Bu bizim büyük endişemizdir. Bu nedenle ileri sü
rülen teklife katılmamız mümkün değildir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 

gayet tabii Komisyonun getirdiği teklif tahvil konu
sunda eski usule dönüyor, yani Hazinenin 28'den yük-, 
selttiği şeyi aşağıya çekiyor, bu konuyu hallediyor. 

Hiç tabi tutulmaz ise, yani bizim istediğimiz şek
liyle olursa ne olacak? Bence 28; 23'e inecek, yani dev
let olarak şimdi ödemeyeceğim faizi eksik ödeyeceğim, 
dolayısıyla stopaj da yapılmayacak. Durum bu. 

Yalnız ikinci konu; dağıtılması halinde, dağıtılma
yınca stopaj yapılmayacağı için, şirketler kâr dağıtmaz 
endişesi var. Gerçekten doğrudur; fakat iki nedenle 
bu bundan böyle varit olmayacak. 

Birincisi, Konseyin huzuruna gönderdiğimiz Ser
maye Piyasası Kanun Tasarısında, bu şekilde tahvil 
çıkaran ve hisse senedini piyasaya arz eden şirketlere, 
her halükârda kâr dağıtma mecburiyeti getiriliyor. 

İkincisi, bugün için Türkiye'de faiz hadlerinin 
belirli bir seviyeye yükselmesi. Artık, kredi ile şir
ketlerin idamesi mümkün değildir. Bu şartlar altın
da, eskiden % 90 bankalardan kredi alarak, •;% 10 
sermaye koyarak iş yapan bütün şirketler ve piyasa
daki tüccar, bundan böyle artık faiz nispetlerini, bu 
yüksekliği karşısında, öz kaynak, yabancı kaynak 
oranını belirli bir seviyeye getirmek zorundadır ve 
buna da başladılar. 1980 yılında bizim hesabımıza 
göre, 60 milyarı bulan bir sermaye artırımına gidil
miş şirketlerde, bu 1981 yılında da devam edecek 
ve normal yola gelecek. 

Bu itibarla, sermaye artırımını yapabilmesi için 
bir şirketin kâr dağıtması lazım. Çünkü sermayesine 
kimse iştirak etmez. O sermaye yapılamaz. 

Gayet tabii bugünkü düzende doğrudur, biz, Ser
maye Piyasası Kanunu ile bu dağıtılma mecburiye
tinin getirileceğini ve dolayısı ile holdinglerin kendi 
bünyelerinde bu şeylerle yaşamalarının mümkün ol
mayacağını, bu itibarla da, bu getirilen, getirilecek, 
dağıtılması halinde stopaj yapılmasının bir mahzur 
yaratmayacağını düşünüyoruz. Burada teşvik bütün 
her şey için değildir. Bundan istifade edecek hol-
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dingin avantajı, yalnız ihracatla alakalı kazançları 
yatırıma tahsis ettiği kazançlarla alakalıdır. Yoksa 
diğer faaliyetlerinde mevzuat zaten kendi içinde ya
tıyor. Muafiyet istenen konu, iki noktayadır : birisi, 
yatırım, birisi ihracat. Bu bakımdan, büyük bir mah
zur doğurmaz. Takdir, tabii Konseyindir. 

Tahviller konusunda bir problemimiz yoktur. 
Komisyonun % 20 olması teklifi bizi maksada iade 
eder ve normal bir şekle getirebilir. 

ihracat ve yatırım yönünde % 50 görünen teş
vik, %30'a inmiş oluyor. Tabii, büyük bir mah
zur mu?. Önce % 50 diye düşündüğünüz, Kurum
lar Vergisinden muafiyet sınırı yeterlidir denilebi
lir. Doğrudur, düşünülebilir, ama bunu şayet, «da
ha yükseltelim» diyorsanız bu da bir takdir işidir. 
Mahzuru bu kadardır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — % 50 mi, % 40 nı olsun hususu 

Kurumlar Vergisi Kanununu tekrar ele aldığımız 
zaman zaten görüşülecek. 

Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, yazılı metindeki Hükümetin teklifinde olsun, 
Komisyonun teklifinde olsun, şimdi okunan metin
de olsun, bütün mesele, problem, kârın dağıtılma-
masından doğmaktadır. 

Sayın Maliye Bakanımız, «her halükârda kâr da
ğıtılacak» demiştir. O zaman, Hükümet bu teklifini 
geri alsun, biz de bunu geri alalım. Zaten, dağıtılırsa 
hiçbir problem yok; hep, dağıtılmıyacağına göre
dir bu varsayımlar; dağıtılacaksa, zaten hiç problem 
yok. 

Bağışlayın, huzurunuzda kelime cambazlığı, zâ
ten beceremem, yapmak terbiyeme de sığmaz, bü
tün bunları bir tarafa bırakalım; «Sermaye Piyasası 
Kanunu» huzurunuza gelecek; orada kârın dağıtıl
masını garantiye aldıktan sonra bu konuyu tekrar 
ele alalım. Burada, Hükümet, iki metinden hangi
sine katılıyorsa, onu lütfeder, kabul buyurursanız 
mesele halledilir. 

BAŞKAN — Ben de onu söyleyecektim. Bu 
maddeyi, «Sermaye Piyasası Kanunu» geldiği za
man konuşalım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, bu kanun Komisyonun teklifi şekliyle de çık
madığı takdirde, bizim için şu yönünden mahzur 
var: Biz, devlet tahvillerini % 6 puan yükseltmek 
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mecburiyetinde kaldık, 33,3 stopaj yapıldığı için; 
eskiden bu, % 20 idi. % 13 nispetinde fazla stopaj 
yapıldığı için, vergi nispetini, c/c 28'lik tahvil mik
tarını, % 34-%35'e yükseltmek zorunda kaldık; 
ama bunu, piyasaya arz ederek değil, bankaların 
elinde daha çok tahvil olduğu için, onlara bir nevi, 
iki üç ayı da bono vererek yükselttik. 

Bu, beklenilecek olduğu takdirde, diğerlerini de 
yükseltmek zorunda kalacağız. Komisyonun teklifi 
şekliyle çıktığı takdirde eski duruma döneceğimiz 
için, biz tekrar % 28'e indirmiş olacağız. 

BAŞKAN — O halde, Komisyonun teklif ettiği 
şekliyle kabul edelim, Sermaye Piyasası Kanununu 
görüşürken bunu tekrar ele alalım; o kanunun nasıl 
çıkacağını da şimdiden bilemiyoruz, o kanun görü
şülürken, bu maddeyi de bir kere daha görüşürüz. 
Zannediyorum en iyi hal tarzı bu. 

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

O halde Komisyonun teklif ettiği, şimdi okunan 
şekli ile bu 12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, müsaade ederseniz, bu 12 nci maddeden sonra, 
uygun görüldüğü takdirde bir önergemiz var. Ko
nu şu: Peşin ödemede, bir kitap yazan, senede bir, 
gazete makale yazan bir kimse, bizim kanunlarımıza 
göre serbest meslek erbabı sayılıyor; serbest mes
lek erbabı da olunca, peşin vergi itibariyle, asgari 
50 bin liralık bir vergiye tabidir. Yani, gazeteye bir 
makale yazmış olan kimse 50 bin lira vermek duru
mu ile karşı karşıya kalıyor. Onun için biz, bu re
sim yapan, makale yazan kimseyi, o kısmı, serbest 
meslek erbabının ödediği peşin verginin dışında tutu
yoruz. Yani, «serbest meslek erbabı» dedikten son
ra, parantez açarak, bunu hariç tutuyoruz. 

BAŞKAN — O kaçıncı maddede değişiklik 
yapıyor? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — «Mad
de 13» diye bir önergemiz var. 

Bir de efendim, noterlik serbest meslek faaliye
tidir; fakat öyle kazalar var ki, burada bir noterin 
kazancı kâfi gelmiyor ve gelmediği zaman da, Ada
let Bakanlığı noterlik görevini başkâtibe görev ola
rak veriyor; başkâtip de belirli bir para alıyor. Şim
di, bu da bir serbest meslek faaliyeti sayıldığı için, 
onlar da asgari had olan 50 bini vermek durumun
da. O da o zaman, «Bu görevi benden alın» diyor. 
O iki konuyu halletmek bakımından arz ediyorum. 
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BAŞKAN — Maliye Bakanının yeni bir 13 ncü 
madde ilavesi hakkında bir önergesi var; onu okuta
cağım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Benim de bir 
önergem olacak, müsaade ederseniz efendim. 

BAŞKAN — Gene bununlamı ilgili efendim? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bir başka mad
de ile ilgili; ama öbür maddeye geçmeden evvel.. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Önce, 13 ncü madde olarak Hükümetin teklifini 

okutuyorum : 
Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı 
Kanunla mükerrer 117 nci Madde olarak eklenen 
maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederiz. 

Kaya Erdem 
Maliye Bakanı 

MADDE 13. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
2361 sayılı Kanunla mükerrer 1)17 nci madde olarak 
eklenen maddenin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari ka
zanç sahipleri ile serbest meslek erbabından (18 nci 
maddede yazılı olanlarla Noterlik görevini ifa ile 
mükellef olanlar hariç) :» 

BAŞKAN — «18 nci maddede yazılı olanlar» de
diğiniz, demin izah ettikleriniz mi? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Arz edeyim Sayın Başkanım. 

18 nci maddede şunlar yer alıyor : Müellif, mü
tercim, heykeltraş, ressam, bestekâr ve mucitler. 

Bunların da, sürekli olarak eser yayınlayarak ge
lir sağlaması mümkün olamayacağı için, peşin ödeme 
mükellefiyeti altında tutulması pek çak sıkıntı yarat
tı; o nedenle bunları hariç tutuyoruz. Maddede ya
zılı olanlar, bu kişiler veya bunların kanuni mirasçı
larıdır Sayın Başkanım. Yani kişi öldüğünde, bu ese
ri satabilecek olan kişidir, o da bir kez olur. 

BAŞKAN — Onlar peşin vermeyip de, sene so
nunda mı verecekler? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Onlar normal Gelir Vergisine ta
bi olacaklar. Varsa gelirleri, ertesi yılın Mart ayında 
beyanname verecekler ve normal 'bir vergi ödeye
cekler; ama sürekli ve peşin ödeme mükellefiyeti ol
mayacak. 

BAŞKAN — Komisyon ne diyor? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evvela bir hu
susu arz edeyim. Sayın Komutanımın, Orgeneral Sal-
tık'ın verecekleri önerge, 117 nci maddenin sonuna 
ilave edilecek bir fıkradır; konuştuğumuz ise, mü
kerrer 117 nci maddenin sonundadır. 

BAŞKAN — Daha evvel bunu konuşacağız öyle 
ise. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Daha evvel ol
ması lazım, onu arz etmek için söz aldım. 

BAŞKAN — Sizinki 117'de, mükerrerde değil. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 117'de arz edece
ğim; yalnız bunda da endişem var. 

'BAŞKAN — O zaman, bunu sonra görüşelim. 
Genel Sekreter Orgeneral Haydar Saltık'ın bir 

önergesi var. Maliye Bakanımızın önergesi, mükerrer 
117 nci maddeye ait; halbuki 117 nci maddeye ait 
bir değişiklik önergesi var; evvela bu önergeyi oku
tuyorum, ötekini bundan sonra görüşmeye devam 
ederiz. 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

31.12.1960 tarih ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu
nunun 117 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
nın eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Haydar Saltık 
Orgeneral 

Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

'Bu madde ve mükerrer 117 nci madde uyarınca 
ödenmesi gereken Gelir Vergisi taksitlerini kanuni 
süresinin ilk haftası içinde ödeyen mükelleflerde 
ödenmesi gereken verginin ı% l'i, ikinci haftasında 
ödeyen mükelleflerden ise ••% 0,5'i nispetinde indirim 
yapılır. Bu indirim, vadesinden önceki taksit süresi 
içinde ödenen Gelir Vergisi taksitleri hakkında da 
ı% 2 nispetinde uygulanır. 

IBAŞKAN — Evet, bu önergede sözü geçen ila
ve, vatandaşların ay sonunda vergi dairelerinde yığıl-
mayıp, daha evvelden verğileririi ödeyebilmeleri için 
bir kolaylık getiren veya bunlara bir menfaat sağla
yan !bir madde oluyor, değil mi efendim? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet Sayın Baş
kanım, uzun süreden beri değişik konuşmalariînızda 
yılda üç defada alınan değişik tür vergilerin daima 
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ödeme sürecinin sonunda Maliye Bakanlığı teşkilatı 
önünde biriken kuyruklar ve almadaki doğan güç
lükler nedeniyle daima süreyi uzatmakla karşılaşıyo
ruz. Evvela böyle bir hüküm getirirsek, vatandaş o 
süre içerisinde o parayı işletmekten doğan kazancı 
bilnisıpe az vergi vererek bertaraf edecektir. O ka
zançtan daha az bir vergi indirimi yapılmaktadır. O 
nedenle, bu sürenin içerisindeki teslimler bir miktar 
daha artabilir. Ayrıca bir teşvik unsuru taşıdığı için, 
öyle zannediyorum ki, daha kolay vergi ödeme im
kânı olacaktır; böylece Maliye Bakanlığı da sık sık 
vergi sürelerini uzatma mecburiyetinden kurtulmuş 
olacaktır. Ayrıca, üç taksitte verilmesi iktiza eden 
vergileri eğer taksit süresinden daha evvel ödemişse 
1% 2lik bir indirim sağlamakla da, hem vatandaş üç 
defa ayrı ayrı gitmekten kurtulacaktır - genellikle 
küçük vergi ödeyenler için bu büyük bir rahatlıktır, 
kolaylıktır - hem de ıbir miktar, vergisinin )% 2 nis
petinde düşük olması da ona bir teşvik unsuru sağ
layacaktır. O nedenle, Yüce Heyetinizin bu hususun 
müzakeresini kabul buyurmasını arz edeceğim. 

'BAŞKAN — Efendim, bir defa benim başıma da 
geldi; verginin hepsini vermek istedim, vergi dairesi 
almadı, «üç taksitte olacak» dedi. Yani vergi indi
riminden falan vazgeçtik, çünkü az bir şeydi, şunu 
bir seferde ödeyeyim dedim, almadılar. 

'Bu önerge üzerinde Maliye Bakanımızın bir diye
ceği var mı? 

'MALÎYE ŞAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, bu tabii bizim büyük bir problemimiz. 
Bunu teşvik etmenin gerekliliğine de inanıyorum. 
Bunu hatta beyanatlarla teşvik için birtakım imkân
lar düşünmüş olmamıza rağmen, etkisi olmadı. Ga
yet tabii bugünkü maliyetlerle 1 aylık faiz % 3'tür. 

BAŞKAN — Tabii, 12 ay ile çarparsanız !% 36 
eder, bir aylığı % 3 olursa. 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — \% 3'tür. 
Hatta bu bakımdan 1 ay beklemesi, 15 gün beklemesi 
kendisine % 2 de - bugünkü şartlarda - kazandırır. 
Bu itibarla bir teşvik yapılması lazım. Yalnız, iki
sini birden ödeyen için % 2 çok azdır, Büyük bir 
teşvik yapmaz kanaatindeyim fakat bunlar da bu
günkü şartlardadır, ileride, Türkiye ekonomisi de
ğiştiği zaman bu faiz nispetleri düşecektir. Düştüğü 
zaman ne olur? Bu bakımdan, belirli bir şey vererek, 
bunu, «Bakanlık veya Bakanlar Kuruluna bu ölçü
ler içerisinde bu teşvik unsurlarını düzenlemeye...» 
şekliyle bir hüküm konulması daha yararlı olur sa
nıyorum. 

ı BAŞKAN — Bu bir ufak teşviktir. Eğer banka 
faizleriyle kıyaslayacak olursak bunu mütemadiyen 
değiştirmek lazım. Banka faizinin aynını veremeyiz. 
Tabii ki ondan biraz düşük olacaktır. Ona bir ko
laylık sağlıyoruz. Kaldı ki bugüne kadar hiç yapıl
mamış bir işlem, bir uygulama olacak; Bu bakım
dan bir fayda sağlayacaktır, büyük vergi verenlerde 
sağlayacaktır. Öyle 500 lira 1000 lira veren % l'i 
filan düşünmez, bekler; ama böyle milyonlar veya 
300 bin, 500 bin verenlerde % 1, onun için büyük 
bir rakamdır, «şunu baştan vereyim de, % 1 kârım 
olacak» diyen çıkabilir. 

MALtYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir de 
efendim, büyük vatandaş kitlesi daha az vereceğim 
diye -1% 1 de olsa - bir teşvik için gelir, onlar biter; 
büyükleri sona kalsa bizim için gene faydalıdır, adet 
itibariyle azaltır efendim. Biz teşvike taraftarız. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
EMEKLI AMIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Yalnız, zorluk olacak mı vergi dai

relerinde, onu sormak istiyorum. 
Buyurun. 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, affınıza sığına
rak, zorluktan öte, bir adaletsizliği burada huzurla
rınıza getirmek isterim. 

Malumualiniz, ücretliler, vergilerini vadesinden 
de önce tevkif yolu ile ve aynı tarife üzerinden öde
mektedirler. Vergi sorumlusu, ücreti öderken, ver
giyi kesip bir ay sonra, ayın yirminci gününde ya
tırmaktadır. 

Şimdi biz, vergisini geç ödeyen mükelleflere ta
nıdığımız bu indirimi, vergisini vadesinden de önce 
ödemiş olan ve vergisi tevkif yoluyla kesilen ücret
lere tanımıyoruz. 

ikincisi; Gelir Vergisi Kanununda yer aldığı için, 
Kurumlar Vergisi mükelleflerine böyle bir imkân 
tanınmıyor. Yani, işaret edeyim; mükellef yığılma
ları karşısında güçlükle alınan beyannameleri telafi 
etmek için getirilecek böyle bir sistem, uygulamada 
bir vergi indirimine dönüştüğü için, vergi eşitliği 
açısından da mahzurlar yaratacaktır ve bir ölçüde 
vergi eşitliğini bozacaktır. Ben, sadece onu huzurla
rınıza getirmek istedim efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun efendim. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
| vergi eşitliği bakımından yaklaşımı takdir etmek 
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mümkün; ancak, evvela «Kurumlar Vergisi mükel
lef sayısı nedir, beyannameli vergi mükellef sayısı 
nedir?, götürü usulde nedir?» onu öğrenelim efendim. 

MEHMET FERİDUN OKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, yaklaşık 26 bin Kurum
lar Vergisi mükellefimiz var; 1 596 000 beyannameli, 
Gelir Vergisi mükellefimiz var; 700 bin dolaylarında 
da götürü mükellefimiz var. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — O halde, huzu
runuzda konu getirilirken, 26 bin kişinin yahut 26 
bin mükellefin hesaba katılması dahi düşünülemez. 
Meseleye buradan başlamak gerekir. 

Bugün alamıyoruz bu vergiyi, alamadığımızın hu 
zursuzluğunu büyük ölçüde, vergi vermeye gelen 
mükelelfe çektiriyoruz. Buna hakkımız yok efendim. 

BAŞKAN — Kaldı ki, Kurumlar Vergisinde de 
bu imkânı tanırız, onu da getirelim, onlara da tanı
yalım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, Kurumlar Vergisi için büyük bir problem 
teşkil etmez bu, zaten sonunda olacaktır. Bir önemli 
değindiği nokta vergi eşitliği ise eğer, peşin ödemeye 
doğru bir geçiş içerisindeyiz. Peşin ödemeye doğru 
geçme usulünü getirmemizin amacı da zaten - bir 
belirli zamanın içerisinde ki, ileride vergi kanunlarını 
düzeltirken bunu arayacağız - bir noktada, memur-

, larla diğer vergi mükellefleri arasındaki bu haksızlı
ğı, bu adaletsizliği bertaraf etmekdir. Biz bu ada
letsizliği bertaraf edemiyoruz derken, vergisini ver
mek isteyen vatandaşları huzursuz etmekte devam 
edersek, bana, «vergi adaletine mi önem verirsiniz, 
yoksa insanlara hizmet getirmedeki huzura mı önem 
verirsiniz?» derseniz, ben elbette ki, hizmetteki öne
mi ararım. 

O bakımdan, devlet memurlarından ve devlete 
hizmet edenlerden peşin alıyorsak vergiyi, bu, bu
günkü Maliyemizin vazgeçilmez darboğazından doğ
maktadır. Düzelteceğiz, hepsinden peşin alacağız. 

,ı O bakımdan, ben bu yaklaşıma iştirak edemiyorum. 
Özellikle, erken vergi vermek isteyenin parasını Ma
liye alacaktır efendim. 

Biraz evvel buyurduğunuz gibi, «Git, temmuz 
ayında gel, kasım ayında gel» diyemeyecektir bu 
fıkra ile ve bunu da demek zorundadır, vatandaşa 
bu hizmeti götürmek zorundayız. Ben o açıdan bak
tım meseleye. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Küçükahmet. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, evvela bir adaletsizliğin söz konusu olduğuna 
inanmak çok zor. Adaletleri herkes kendi takdirine 
göre değil, yasalar tespit eder. Ben ayın 1 inde maa
şımın Gelir Vergisini keyfimden vermiyorum, ka
nunlar öyle zorla elimden alıyorlar. Yani kanun 2 
sinde verme, 3 ünde verme hakkını bana vermiş de, 
gidip 1 inde vermiyorum; 1 nde vermek mecburiye
tinde olduğum için veriyorum. 

Aynı kanun bana demiş ki, «Evinden aldığın 
kiranın vergisini mart ayının ister 1 inde, ister 30 
unda ödersin.» Hatta Maliye Bakanlığımız söylü
yor, mutlak 15 günlük süreyi uzatacağından, ister
sen 45 gün sonra ödersin. 

Burada ben onu gene kendi ihtiyarımla getirip 
martın ilk haftasına verirsem bana bir şey veriyor
lar, istersem mart'ta vermem hatta uzatma devresini 
beklerim. 

BAŞKAN — O elinde onun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Binaenaeyh, 
adaletsizliğin söz konusu olduğuna inanamıyorum. 
Kaldı ki, hele ayın 15-20 sinden sonra vergi daire
lerinin önü ana baba günü, yani verginizi yatıramı-
yorsunuz. Burada güdülen hedef, bu kalabalıklığı 
bir an evvel gidermek ve ödeme kolaylığı sağlamak. 
Hatta bunun için de, vergisini geç ödeyenlere de 
bu kolaylık vardır; o da gidecek, daha rahat ödeye
cek, daha az kalabalık olduğu için. 

Yani, takrire ne taraftan bakarsak bakalım, ye
rinde, günün koşullarına uygun bir takrirdir. 

Bu nedenle, tümü ile katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi bu önergeyi oyla

yacağım. 117 nci maddenin sonuna eklenecek fıkra 
deniyor önergede. Halbuki bu, 13 ncü madde olarak 
bu kanuna girecek. Başına yazılmamış, onun üzerine 
bir 13 yazılması lâzım. 

Düzeltilmiş şekli ile önergeyi yeniden okutuyo
rum: 

«MADDE 13. — 193 sayılı Gelir Vergisi Ka
nununun 117 nci maddesinin sonuna aşağıdaki fık
ra eklenmiştir. Bu madde ve mükerrer 117nci mad
de uyarınca ödenmesi gereken Gelir Vergisi taksit
lerini kanuni süresinin ilk haftası içinde ödeyen mü
kelleflerde ödenmesi gereken verginin % l'i, ikinci 
haftasında Ödeyen mükelleflerde ise, % 0,5'i nispe-
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tinde indirim yapılır. Bu indirim, vadesinden önceki 
taksit süresi içinde ödenen Gelir Vergisi taksitleri 
hakkında da % 2 nispetinde uygulanır.» 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde başkaca söz 
almak isteyen olmadığına göre oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, Maliye Bakanımızın verdiği önergeyi 14 
ncü madde olarak düzeltilmiş şekliyle okutuyorum 
efendim: 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı 
Kanunla mükerrer 117 nci madde olarak eklenen 
maddenin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Kaya Erdem 
Maliye Bakanı 

«Madde 14. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
na 2361 sayılı Kanunla mükerrer 117 nci madde ola
rak eklenen maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç 
sahipleri ile, serbest meslek erbabından (18 nci mad
dede yazılı olanlarla Noterlik görevini ifa ile mü

kellef olanlar hariç):» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yok Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Yok. 
Konsey Üyesi arkadaşlarımdan bu madde üze

rinde söz almak isteyen?. 
Orgenaral Saltık, buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, fikir olarak katılmamak mümkün değil. An
cak, ileride peşin ödeme prensibini getireceksek, 
devamlı olarak bu şekilde serbest meslek kazanç
ları içerisinden sanatkârların peşin ödemeden muaf 
olacağını mı kabul etmemiz iktiza edecek? 

BAŞKAN — Aşağı yukarı öyle oluyor. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Aşağı yukarı 
geçiş dönemine girdik. Bu öyle olur, eğer bunu 
bu defa muaf kabul edersek, bundan sonra da bir 

daha peşin ödemeye getirmemize imkân kalmaz 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu 

okuduklarımız doğrudur, yani 18 nci maddeye giren
lerle, noter muavinleri devamlı olarak peşin vergi
den şimdiki halde muaf olmuş olur. 

BAŞKAN — Yani, bunların içinde bir kısmı var 
ki, bunlar meslek haline getirmişse ne olacak? Mese
la, roman yazan, mütemadiyen heykel yapan, resim 
yapanlar, ıburalar ilk defa yapıyorsa bir şeyi, gayesi o 
ise mühim değil; ama devamlı yapıyorsa, o senenin 
kazancını bilir o. Belki ressamlar için bir şey diye
mem; ama muharrirler, gazetede yazı yazanlar veya 
kitap yazanlar?.. Kazancı bu. 

Şimdi, şöyle sorayım; arada sırada böyle makale 
yazanlar da 'bu maddeye mi tabi oluyorlar? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Arz ede
yim efendim. 

Gazetelerde yazı yazan kimseler, oranın mukave
leli istihdam edilen ve (zaten serbest meslek erbabı 
değil) ücretli bir işte çalışan kimselerdir. Bunlar, bu
nun dışında olanlar, mesela gidip de devamlı gaze
teye yazı yazan değil de, herhangi bir konuda bir 
makale yazmış, bir ücret almış veya bir kitap neşret
miş, almış. Bu »gibi kimseleri yazı yönünden bu madde 
'kapsıyor ve serbest meslek faaliyetinden istisna ederek, 
peşin vergiden istisna ediyor. 

.BAŞKAN — İşte, 50 bin rakamı büyük olduğu 
için belki bunlar izin zor oluyor bu. Eğer 50 binin 
daha aşağısında bir rakam olsaydı belki onları verej 

bilirlerdi. 

MALİYE (BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, herhangi bir profesör veya herhangi bir 
kimseye, hattta devlette çalışan veya emekli bir kimse-
ye «Şu konuda bir yazı yazın, bir makale yazın» de
nildiği zaman reddediyor. Onu bir kere de yapsa, o 
zaman 50 bin vermek zorunda. Rakam, 10 bin de olsa, 
serbest meslek faaliyeti içine girip bu şekilde bir 50 
bine tabi olması onu ürkütüyor. Bu yönde şikâyetler 
oldu. 

'BAŞKAN — Başka yok mu, bu iki kısım mı giri
yor bunun içine? Bir, noter başkâtipleri... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir de bu 
müelliıf, ıheykel'traş gibi, maddede yazılanlar. Özel
likle bunlar üzerinde çok şikâyet var. 

Bir de (tabii, o yönü hall'ediliyor) kira konusunda 
'küçük bir yer tutan berber, 1 000 lira kira üzerinden 
fazla oldu mu.. 
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BAŞKAN — Onu hallettik. Evet bu öyle oluyor; ] 
bir nevi bunlar peşin vermeyecek manası taşıyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
benim endişelerim devam ediyor. Çünkü, 18 nci mad
dede istisnayı getirirken, biz 'bunların yıllık kazançla
rının 200 bin liraya kadar 'kısmını Gelir Vergisinden 
müstesna tuttuk; yani bu işten bir yılda 200 bin lira 
kazandığı halde, Gelir Vergisinden müstesna tutuyo
ruz. Bunları peşin ödemeden müstesna tutmayı an
layamıyorum. Zaten 200 bin liraya kadar vergi ver
meyecek, peşin ödeme de yapmayacak. Eğer 200 bin 
lira kazanmışsa bir yıl evvel', 'bu sene bir miktar ver
gi verecek. Hatta, kanunun ileriki gelişmeleri için do
ğacak sıkıntılardan endişeliyim, ondan arz ediyorum. 
Yani, hu 200 bin rakamından doğuyorsa, rakamı art-
tıralım, verdikleri vergi miktarını değiştirelim; ama 
bunları, bundan sonra da sürgit, peşin ödemeden mu
af tutarsak, sistemi baştan bu şekilde kanunlaştırmak
la çarpıtmış oluruz. Mesleği bu olanlar, bundan kazanç 
sağlayanlar da bundan faydalanacaklardır. Biraz ev
vel işaret buyurduğunuz giıbi, belirli vakıfların yılda 
100'er bin basan kitapları var varislerine; bundan de
vamlı gelir sağlıyorlar; bunlar da peşin ödemeye geç
meyecekler. Peşin ödeme sisteminin bir kenarına bir 
zorluk getirmiş olacağız. 

Noterler için iştirak ediyorum; ama biraz da en
dişem var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Burada 

sıkıntımız şu : Bir makale yazmış olanın da faaliye
tini serbest meslek faaliyeti saydığımız için - bir ki
tap neşretmiş, serbest meslek saymışız - esas kazan
cından 200 bin muafiyet haddine girdiği için hiç vergi 
vermiyor. 

BAŞKAN — Ama başlangıçta verecek. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — Makale yazışından 
vermiyor 200 bin lira. 

MALİYE 'BAKANI KAYA ERDEM ~ Vermi
yor, fakat serbest meslek faaliyeti sayıldığı için, tiz 
ona peşin vergi verdirmiyoruz. 

BAŞKAN — Şimdi şöyle olacak: Bu serbest mes
lek olunca bir kere, başlangıçta en asgarisi olan 50 
'bin lirayı verecek; ama sene sonunda 200 bin lirayı 
kazanaimami'şsa geriye alacak o parayı. 

MALtYE BAKANİ KAYA ERDEM — Evet, iade 
edilecek. I 

— 238 

'BAŞKAN — O iade edilecek; ama «'Başlanigıçta 
nasıl vereyim ne bileyim ben ne kadar kazanacağı
mı?...» diyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Şöyle bir hüküm ge
tirebiliriz: Vergi muafiyeti içeri'sinda kalan dilimde bir 
kazancı yoksa, onlar peşin vergi ödemez. 

BAŞKAN — Bilemiyor; o sene içerisinde ne ka
dar kazanacağını (bilemiyor. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Nasıl tayin edilylor 
bu sene? Geçen senenin kazançlarına bakıyoruz za
ten, geçen senek i faaliyetlerine 'bakıyoruz, ona göre 
«50 bin'e girer veya girmez» diyoruz. Eğer muafsa, 
yani muafiyet limiti içerisinde ise «peşin vergi de 
ödemez» denir. Ona peki derim; fakat bir kısmını 
Ikaibul edeceğiz, «vergiye tabi olmasın» diyeceğiz ve 
sürgit böyle devam edecek; onda zorluk var, yani 
tekrar düzeltmede zorluk var; benim endişem orada. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET SENIVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanum, 'genel açıklama yap
mak istiyorum müsaade ederseniz. 

Efendim, 'bu seneki peşin vergiden beklediğimizi 
ıbulamaduk. 'Bütçemize 167 milyar koyduk; fakat ida-
rem'izin zaafından, bundan gerçeUcleştirdiğimıiz, taihak-
Ihulca bağladığımız (67 ilde toplamı) 76 milyarda kal
dı. Yani bu demektir ki, bütçemizde uvertürden, kâ
ğıt üzerinde 80 milyara yakın 'bir açık var. 

Onun için, taunun vergi hâsılatını etkilemesi yö
nünden demin sayın Bakanımın getirdiği teklifin uzun 
hoylu bir tesiri olmayacaktır. Kaldı iki, bu serbest 
meslek faaliyetleri de devamlılık arz etmiyor. Bir 
müellif duşlununuz ki, efendim, bir kitabını bir sene 
«atmıştır, üç sene satışını yapmamıştır; bundan peşin 
vergi almak, maşeri vicdanı da rahatsız ediyor. 

Genel açıklamam bu sekilidedir. Bunun kalbul edil
mesi halinde Yüce Konseyce, büyük ölçüde bir hak
sızlık olacağı kanaatinde değilim. 

BAŞKAN — ©uyurun Mehmet Bey. 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Efendim, aynı konuya değinecek
tim. Bir beykeltraşin iki yılda yaptığı bir eseri bir 
yılda 6 milyona satması Sonucumda ödeyeceği vergi, 
bizim kanunlarımıza göre, 2 400 000. Şimdi biz peşin 
ödeme derecesini tespit ederken, en önemli ölçümüz 
de bir öncesi yıl olduğu için, ertesi sene heykel yapı
mıyla uğraşıp bir ıgel'iri olmayan bir kişiyi de 600 
bin liralık bir dereceye sokmamız söz konusu. Bu 
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mahzurları da telafi etmek için huzurlarınıza böyle bir 
önerge ite geldik. 

Gerçekten sıkıntıdayız uygulamada, böyle tespit
ler yapılmış durumda. Bunları da «telafi edici düzen
leme» dedik. 

Noterlik görevini yürütenler konusundaki teklif de 
'bize Adalet Bakanlığından geldi efendim. 

BAŞKAN — Onda bir sıkıntı yok. 
Anlıyorum, zor bir mevzu bu. 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Gerçekten zor 
'BAŞKAN — Zor bir mevzu. 
Komisyon da iştirak ediyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
bu teklife iştirak ediyoruz. Noter yardımcıları hariç, 
dünyanın her tarafında himaye gören, sanat erbabı
dır. Ancak, başlangıçta kısaca değindiğim üzüntümü 
yüksek müsamahanıza sığınarak 'bir kere daha söyle
yeyim. 

Burada 'konuştuğumuz (kişiler cemiyetin çeşitli yer
lerinden seslerini duyurabilen, dertlerini anlatabilen 
(kişilerdir. Halbuki, bu kanunun bir maddesinde de 
!bir garip esnaf, senede 90 bin lira, 91 bin lira gayri safi 
geliri varsa - öyle 200 bin lira falan değil - bu da 
50 bin lira verecek. Maliye 'Bakanlığımız, «bunları da 
düzelteceğiz» buyurdular. Zannederim k'i, hem bu hem 
onların düzeltilmesi toptan ele alınacak meseledir. 

Bütçenin gelirlerini azamiye çıkartmak arzumuz
dur; ama adalet duygularımız ondan çok ağır basar; 
insanlara hizmet ötmek ondan çok daha ağır basar. 
Bir taraftan 200 b'in liralık bir geliri olanların bunu 
nasıl vereceğini tartışıyoruz (kesinlikle,' gelen maddeye 
ıkaırşı değilim), fakat öbür tarafta 90 bin lira kazanan 
kişi (o esnaf çünkü, sesini duyuramıyor, belli bir yer
de duyuruyor), onlara gelince konu, «bu sene de 
geçti» diyoruz; zaten 67 vilayetten de biz bunları top
ladık; «Şu anda yapılacak bir şey yok» diyoruz. Şu 
anıda bu konu geçmişse, ki 67 vilayetten geldi, dalha 
önümüzde 8 aylık bir süre var; bunların hepsini bir
den kapsayacak şekilde konunun ele alınmasını; bu 
mükerrer 117 nci maddenin de yeniden ele alınıp, cid
di, hakikaten adil bir şekilde düzenlenmesini arzulu
yorum; adil olduğu müddetçe de vergi gelirinin arta
cağına inanıyorum Sayın Başkanım, azalacağına de
ğil. 

Adaletten kaçtığımız sürece, karşıdaki vergi mü
kellefi de vergi vermekten kaçınıyor. Her ikisini bir
den meczetmek mümkündür. Zannediyorum ki, bu
nun konuşma sırası geçti artık. Bütün vilayetlerde 
bunların da nereye gireceği belli oldu. 1981 yılı so
nuna kadar da süremiz vardır. Hepimizi tedirgin ©den 
bir maddedir, mükerrer 117; kalksın demiyorum; 
ama adil bir şekilde ele alınmasında yarar vardır. 
Bunu şimdi kabul edersek, bu defa endişem, biraz ev
velki esnafların söylediği, bir daha hiç ömrü billah 
huzurunuza gelmez diye korkuyorum. Hiç'değilse on
lar da bu arada ele alınır. 

Başka haksızlık yapılanlar da vardır; hepsi birden 
ele alınır, madda daha kapsamlı olarak gelir diye arz 
ederim. 

Bu, karşı olduğum manasına alınmasın Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Ama 'ötekiler zalten tespit edilmiş. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Bunlar da tes
pit edildi. 

ıBAŞKAN —Bunlar yazmıyorum diyor, kitap yaz
mıyorum diyor vermiyor demektir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunların 1981 
de peşin vergi verip vermeyeceği verecekse ne kadar 
vereceği şu anda belli. Yazlsa da yazmasa da, Maliye 
tepesine binecek onların. Yani burada alacağımız ka-
rar 198'1'i düzeltmeyecek* 

BAŞKAN — Tamam, 1981 için. Bu kanun çıkar 
çıkmaz onları durdurtmuştur. «Yazmam ben bir daha 
artık» diyor yahut da «reisim de yapmıyorum» di
yor. 

Öteki, dükkân sahibi nihayet der ki, «Ben '50 bin 
lira vereceğim; ama 90 bin lira kazanacağım. Sene 
sonunda da bunu gösterdiğim zaman, gerisini alaca
ğım....» 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Devamlılık arz ediyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
'Başkanım, bu konuda tabii esnafın - hatta yarın bun
ların konfederasyonları var, orada da görüşeceğiz -
vaki itirazları karşısında, bir kararla, bunu 12 aya 
kadar erteleyip zaman vermek yetkimiz vardır bizim. 
Gerçek neticesini alıp, zbr durumunu incelettirip, var 
ise böyle bir durum, ertelemekle, kendi içinde düzelt
meyi düşünüyoruz. Zaten kendi dertlerini de, prob-
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temlerini de getiriyorlar. Doğrudur; i l 7 nci mükerrer ı 
maddeyi yeni baştan gözden geçirmek lazım. Eksik
likleri vardır veya (tam adil b'ir şekilde beklediğimizi I 
alamadık. Denilen doğrudur; fakat bunda bir ölçüde, 
gerek teşkilat olarak defterdarların, gerek ilgili vali ve 
kaymakamların özel kesimle bir arada iyi bir çalışma 
düzenine girememesi, mükellefi tanıyamamaları da 
etkilidir. Önümüzdeki sene için daha ciddi çalış- I 
malarla bunu önleyecek bir şey getirebileceğiz. 

BAŞKAN — Yeni bir vergi kanunu çıkmış, yeni 
bir uygulama, elbette bunda birçok aksaklıklar ola
caktır. Teşkilat eskiye göre kurulmuş, yeni bir sisteme 
geçmişiz, yeni sistemde, o eski teşkilat kendini birden
bire o 'konuya intibak ettireni emiştir; o yönüyle doğ
rudur; ama bu haksızlıkları da gidermek lazım; o da 
doğrudur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Omu, es
nafı kendi içinde 'halletmeye çalışacağız efendim. 

BAŞKAN — Şimdi, peki bu başkatiplerin yaptığı 
(bu noterlik hizmetleri şimdi yapılmıyor mu? Yahut da I 
henüz vermecriıkleri için mi bir ses çıkmıyor? 

MALİYE IBAKAN1 KAYA ERDEM — İtiraz 
ettiler, «Verilmesin» denildi. 'Komisyonlar şimdi tes
pit ettiyse, bu kanun çıkarsa, hemen pazartesi günü 
birer teleks çekerek onları iptal ederiz. Onlar tabiî 
itiraz edeceklerdi efendim bize. Şimdi yarın veya 
bugün ulan edilecek; görünce itiraz edecekler. Fakat, 
itiraz ödemeyi durdurmadığı İçin1, ödemek mecburiye
tinde kalacaktır. Kanunlaşırsa biz hemen iptal edece
ğiz I 

BAŞKAN — '«'Noterlik görevini ifa ile mükellef 
olanlar hariç» deyince, noterler de girmesin bunun 
içine? O da noterlik görevini yapıyor? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, IKanunun 66 nci mad
desindeki İfadeyi aynen aldık: 

Aşağıdaki faaliyetlerin serbest meslek faaliyeti ol
duğunu tanımlayan bir madde, 

«Bu maddenin, uygulanmasında:» diye başlıyor; 
ı«Gümrük komisyoncuları, bilumum bonsa, ajan ve I 
aconitalan noterler, noterlik görevini ifa ile mü
kellef olanlar...» Yani, noterlerle, noterlik göre
vi ayrılmış. Aynı terimi aldık buraya, bir mah
zur yoktur isanıyoruz Sayın Başkanım. | 

•BAŞKAN — Yoksa, «burada ben de noterlik gö
revi yapıyorum» diye, noterler de çıkmasın karşımıza. I 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temisilcisi) — «Noterlik görevini ifa ile mükellef 
olanlar» diye tasrih ettik, kanunda terim birliği var 
Sayın 'Başkanım. 1 

1 . 5 . 1981 0 / : 1 

BAŞKAN — Evet. 
Efendim, Maliye Bakanımızın bu önergesi üzerin

de bu mütalaaları dinledik; 14 ncü madde olarak ila
vesini gerektiriyor. Bu konu üzerine başka mütalaa 
yoksa oylarınıza sunacağım efendim?.. 

14 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Şimdi, 15 nci maddeyi (eski 13 ncü madde) oku
tuyorum: 

MADDE 15. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nis
petinin Uygulanması: 

Geçici Madde 7. — 1980 Taklvim yılına ilişkin 
olup götürü gider esasına göre vergilendirilen zirai 
kazançlarda götürü gider emsali bütün zirai mahsûl
ler ile kara ve su avcılığında'% 70 olarak uygulanır.» 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

MADDE 16. — 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandı
rılması hakkında Kanunun 8 nci maddesinin son 
fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve_ 193 sayılı Gelir 
Vergisi IKanununa aşağıdaki geçici 17 nci madde ek-
lenmiıştir. 

'Götürü Gider Esasından Faydalanma : 
GEÇİCİ MADDE 17. — 1980 takvim yılı ka

zançlarını götürü gider esasına göre beyan eden çift
çilerden mezkûr yıl hâsılatları dört milyon lirayı aş
mamış olanlar 1981 yılında da götürü gider usulün
den. faydalanırlar. 

BAŞKAN — 16 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen? Yoktur. 

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

(MADDE 17. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 
aşağıdaki geçici 18 nci madde eklenmiştir. 

İştirak Kazançlarında Tevkif at : 
GEÇİCİ 'MADDE 18. — 1980 yılı kazançlarına 

ilişkin olarak l'98'l takvim yılı içinde Kurumlar Ver
gisi 'beyannamesi veren kurumların 1980 yılında elde 
ettikleri ve 'iştirak kazançları istisnası kapsamına gi
ren kazançları üzerinden dağıtılsın veya dağıtılmasın; 
33 1/3 nispetinde vergi tevkif atı yapılır. 

'BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

'̂8 nci maddeyi okuyunuz: 
MADDE 18, — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nuna aşağıdaki geçici 19 ncu madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 19. — Gerçek usulde vergiye 

tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin 
(şoför ve makinist hariç) ücretleri verigi karnesi uy
gulamasının başlayacağı 1 . 1 . 1982 tarihine kadar 
Gelir Vergisinden müstesnadır. 

'BAŞKAN — 18 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 'Buyurun efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
'buraldaki amaç bilfiil çalışan mıdır, devamlı çalışan 
mıdır? Bunu tasrih etmek lazıım. Çünki, mevsimlik 
işçiler de bilfiil çalışan işçilerdir. 

BAŞKAN — Faydalanacaklar. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mevsimlik ol
sun olmasın, 1981 sonuna 'kadar vergi vermeyecek
ler. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hiç değilse de
vamlı olarak sendikalı olan, toplu sözleşmesi olan 
bekçisi var, 'kâhyası var, devamlı işçisi olan çiftlikler 
var. 

EMEKLİ AMÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜIKAHMET 
(Bültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Şoförler de 
var. Bunları ayıramıyoruz Sayın Başkanım. 

ÎBAŞIKAN — Yalnız şoför ve makinist... 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe -Plan Komisyonu Başkanı) — Şoför ve ma
kinistlerin dışında hepsi istifade edecekler yeni bir 
düzenleme yapılıncaya kadar 1981 yılı sonuna kadar 
hiç biri vergi vermeyecek, halen de vermiyorlar za
ten. 

BAŞKAN — Zaten o çalışanlar da çok fazla 
ücret alan kişiler değiller; bekçi falan tutar, ona 
gayet az para verirler, asgari ücretle çalıştırırlar. 

AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) —> Bir kâhyatbaşımdan alabiliyorduk ver
gileri Sayın Başkanım, o kadar. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Kâhyabaşı ve bir 
de çiftliğin devamlı kâhyası, devamlı işçisi... 

BAŞJKAN — Kâhya, işçi mi kabul ediliyor? 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — İşçi kabul ediyorduk efendim. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hayvan bakıcısı 
olan kimseler vardır, devamlı olarak hayvan bakı
cılığı yapanlar vardır. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu hususta emirlerinizi almıştık 1 . 1 . 1982'den 
itibaren yeni bir uygulama gelecek kimler devamlı 
olabilir, kimlerden alabiliriz, tek tek sayılacak. 

İBAŞKAN — Başkaca 18 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

MADDE 19. — Bu Kanunun; 
— 6 nci maddesi ile 1'8 nci maddeye ekli Geçici 

19 ncu maddesi hükümleri yayımını takip eden ayba
şında, 

— Diğer hükümleri ti Jl .19811 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Bu '19 ncu madde üzerinde, 'buyurun 
Küçükahmet. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 'Sayın Başka
nım, Sayın Orgeneralimin teklifiyle konulan '13 ncü 
maddenin, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gir
mesi lazım. Bu nedenle maddenin : 

«Bu kanunun, 
13 ncü maddesi yayı'mı tarihinde, 
6 nci maddesiyle 18 nci maddeye ekli geçici 19 

ncu maddesi hükümleri yayımını takip eden aybaşın
da, 

Diğer hükümferi 1.1.1981 tarihinde» diye düzen
lenmesi gerekir. 

BAŞKAN — O halde bu ilave ite 19 ncu maddenin 
yeni şeklini tekrar okutuyorum : 

«•Madde 19. — Bu Kanunun; 
13 ncü maddesi yayımı tarihinde, 
'6 nci maddesi ile 18 nci maddeye ekli Geçici 19 

ncu maddesi hükümleri yayımını takip eden aybaşın
da; 

Diğer hükümleri 1.1.1981 tarihinden geçerli ol
mak üzere yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — 19 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul' edilmiştir. 

2Q nci maddeyi okutuyorum ': 
MADDE 20. — !Bu Kanun hükümlerini 'Bakan

lar Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — '20 nti madde üzerinde söz almak is
teyen ıe'fendim?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Ka'bul 'edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza, sunuyorum : Kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

Hayırlı, uğurlu olsum. 

2. — 213 Sayılı Vergi UsUl Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. (1/171) (S. Sayısı : 
194) (i) ! ; 

BAŞKAN — Şimdi idfendirn, gündemimizin ikinci 
maddesine 'geçiyoruz. 

İkinci 'sırada 2'1'3 sayılı Vergi Osul Kanununda 'De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve 'bu ko
nuda Bütçe - Plan 'Komisyonu raporu mevcut Bu ra
por 1'94 sıra siayı ile basılıp dağıtılmıştır. 

Komisyon ve Bakanlık Temsilcisi yerierindedir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde görüşme açıyo

rum efendim. Söz almak isteyen var mı?... Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarını'za sunuyorum : Ka

'bul edenler... Etmeyenler... 'Kalbul edilmiştir. 

'1 nci maddeyi okütuyorutn : 

21'3 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılma
sına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 'i; — 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 
45 nci maddesinin 2 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

<2. IGö'türü igider emsali : 'Büyük ve küçükbaş hay
vanlar '(Kümes hayvanları dahil) ile kara Ve su alvcılığı 
için % 80; diğer zirai ürünler için % 70'diir. 

BAŞKAİN — Bu konu Gelir Vergisi Kanununda da 
geçti. 

'EİMEKUÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMİET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Orada geçen 
terim değişikliğini düzeltiyoruz. Gelir Vergisi Kanunu
nun 24 nc'ü maddesinde yapılan taVzİ'h değişikliği para
lel indedir elfendim. 

BAŞKAN — Onun için değiştiriyoruz. 
1 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... Yoktur. 
Mad'Jeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 46 nci mad'diefcinin 

son iki fıkrası kaldırıl'mı'şitır. 

(1) 194 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eMidir. 

ı BAŞKAN — Bu değişiklik nedir elfendim? 
EMİEKLÎ AÎMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMİET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baişka-
I mm, götürü emsallerin nasıl tespit edileceğine dair 
[ iki fıkradır. Bunlar fiks iki rakama 'bağlandığı için o 
\ ilci fıkraya gerek kalmamıştır; o nedenle kaldlırllrruş-
I tır. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde siöz almak iste
yen?... Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : (Ka'bul edenler... 
I Ejmeyenler... Ka!bul edilmiştir. 
I 3 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 323 ncü maddesi-
nin 1 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1, Oa'va veya icra 'safıhaJsında bulunan alacaklar; 
BAŞKAN — Bu madde Komisyon tarafından ila

ve edilmiş zannediyorum, değil mü? 
EMEİKUt AİMtİRAL HÜSNÜ KÜÇÜ'KAHİMfET 

I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet. 
Sayın 'Başkanım, 'bundan sonra gelecek '4 madde; 

bundan eVVel, Aralık ayında yaiptığıımız 'değişiklikler
de yanlış anlama gelebilecek iki üç kelimle hatasını dü
zeltmek içindir Maliye 'Bakanlığımız bunları 'bugüne 

I kadar telbiiğleriyie idare etmiştir. Lütfederseniz, 'bu ara-
I da değişecek. 

'Bu maddede «DaVa ve icra safhasında» diye 'bir 
I tabir vardır. Yani, aynı zamanda hem dava ve 'hem 

de icra safhası diye anlaşılıyordu. Öyle değildir aslın
da. «Dava veya icra s'alf hasında:» -şeklinde değiştiril -
«niş, «Ve» «veya» olmuştur. 'Bu mad'demizdekl dieği-

I siklik odur. 

'BAŞKAN — Ve, vöya oluyor. 
3 ncü madde üzerinde söz isteyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza Sunuyorum : Ka'bul edenler... 

1 Bilmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi ökuıtuyoruım : 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 371 nci maddesinin 

birinci; fıkrasının 2 numaralı bendinin parantez içi 
hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

(Kaçakçılığa teşdb'büs halinde 'bu suçun tespit edil-
I eliği günden evvel) 

BAlŞKAN — Maddeyi de izah eder misiniz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMİET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başkanım, 
«'Hileli vergi suçlarına» diye yanlış yazılmıştır. ^Ka
çakçılığa teşebbüs» olması lazımken, («'Hileli vergi 

j suçlarına teşebbüs» denmiştir, onu düzeltiyoruz. 
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BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMAIDDE 5. — Aynı 'Kanunun .374 ncü maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ancak, 336 ncı madde hükmüne göre kaçakçılık, 

ağır ku'sur veya kusur ile usulsüzlüğün 'birleşmesi hal
lerinde kesilecek ceza, kaçakçılık, ağır 'kusur veya ku
sur cezaları için belli edilen zaman aşımı süresi içünde 
kesilir. 

'BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAÎHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Sayın Başka-
nım, 'burada suçlar sayılırken «'Ağır küsur» unutul
muş maalesef, onu ilalve ettik. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum : Kabul 'edenler... 
Btimeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 6. — Aynı Kanunun sonunda yer alan 

«Osul'süzlü'k cezalarına ait Cetvel» in İhtar bölümü
nün 1 numaralı bendi aşağıdaki sekide değiştirilmiş
tir. 

1. Bu cetvelde mükellef grubu : Gelir, Kurumlar 
Vergilerinden başka, Gider, İstihlak, İşletme Ve Dış 
Seyahat Harcamaları vergilerine ait usulsüzlükler hak
kında da esas tutulur. 

BAŞKAN — Buyurum. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ 'KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Salym Başkanım, 
burada- da, burada sayılan vergiler arasına «Gayri
menkul Kıymet Artışı Vergisi» de yazılmıştı. Halbu-
Ici 'bundan sonra asıl kanunda 'bir ikinci İhtar maddesi 
vardır. O tarif orada vardır. 'Burada mükerrer olmuş
tur, hatalıdır, onu kaldırdık, 

'BAŞKAN — Peki efendim: 
6 ncı madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok

tur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 'edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1981 ta

rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Yılbaşından itibafen yürürlüğe ko
yuyoruz. 'Mükelleflerin lehine olduğu için, öyle mi? 

'MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, mü
kelleflerin lehine olduğu için efendim. 

BAŞKA'N — 7 nci madde üzerinde söz a^mak is
teyen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 'edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

8 nci maddeyi okutuyorum': 
•MADDE 8. — Bu Kanun hükümlerini Bakamlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?... Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

3. — İşletme Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
- Plan Komisyonu Raporu. (1/62) (S. Sayısı : 74) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 3 ncü sırasın
da işletme Vergisi Kanun Tasarısı ve 'bu konudaki 
Bütçe - Plan 'Komisyonu raporu mevcut ki, 'bu 74 sı
ra sayı'sıyla 'basılıp dağıtılmıştır. 

Yine Bütçe - Plan Komisyonu ve 'bakanlık tem
silcileri aynı olduğu için yerlerindelter. 

Bu kanun tasarısının tümü üzerinde söz isteyen 
var mı?... Yoktur. 

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

I nci maddeyi okutuyorum : 

fişletme Vergisi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 
MüMefiyet 

Verginin Konusu ve 'Mükellef : 
MADDE 1. — Bu Kanuna bağlı I numaralı tab

loda yazılı hizmet İşletmelerinin yaptıkları hizmetler 
ile II numaralı tabloda gösterilen malların perakende 
satışı İşletme Vergisine tabidir. 

İşletme Vergisinin mükellefi, bu 'tablolarda yazılı 
hizmet işletmelerini işletenlerle malların perakende sa
tışını yapanlardır. 

II numaralı tabloda yer alan malların perakende 
sctışını yapan toptancı mükelleflerin perakende satış-
.nrı da İşletme Vergisine tabidir. 

(1) 74 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı tabloyu okutu
yorum : 

1 NUMARALI TABLO 
Vergiye Tabi Hizmet İşletmeleri : 

1. Düğün ve 'kokteyl salonları, 
2. Her nevi meyhane ve birahaneler, 
3. Gazinolar, tekili veya çalgılı bahçeler, 
4. Bar, pa'vyon ve gece kulüpleri, 
5. Taverna, diskotek 've dansingler, 
6. Lokanta Ve kafeteryalar, (bira ve alkollü içki 

verilmeyen 2 ve 3 n'cü sınıf lokantalar hariç) 
7. Bilûmum kulüp ve lokaller, (Dernek üyeleri

nin istifadesine ayrılmış yerler 'dahil, spor klüplerinin 
istiraihat mahalleri hariç) 

8r Saunalar, 
9. Güzellik enstitü ve salonları ile kadın ve erkek.1 

berberleri, 
(2 ve 3 ncü sınıf erkek 'berberleri hariç) 

10. Otel, motel ve mökaimplar, (2 ve 3 ncü 'sınıf 
oteller hariç) 

11. Oyun, bezik ve 'bilardo salonları (benzeri yer
ler dahil) 

II NUMARALI TABLO 
Vergiye Tabi işletme Veya Malların Türü : 

1. Her çeşit mobilya, ıkoltuk, korniş ve halı gu
rubu, 

2. Her çe'şilt kürk ve kürkten mamul eşya guru
bu, 

3. Her türlü yer muşambaları, döşemelikler, ka
ro ve sünger yataklar, 

4. Altın Ve gümüş eşya İle her türlü mücevherat, 
taklit süs eşyaları, 

5. Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyon 
makineleri, aksesuarları, ve filmleri, (slaytlar dahil) 

6. Her çeşit müzik alte ve setleri ile parçaları, 
radyo ve televizyon, '(plak, kaset, ses Ve görüntü şerit
leri, kaydediciler dahil) 

7. Her türlü kristal eşya, 
8. Her türlü avize, aplik, 'abajur ve benzerleri, 
9. Her türlü sıhhi 'tesisat malzemesi, nalburiye, 

inşaat hırdavatı grubu (her türlü borular ve ekleme 
parçaları, duvar kâğıdı, badana boyası ve mamıul bo
yalar, vernikler, cilalar, sülyenler ve Ikatikı maddeleri, 
kapı tokmağı, kilit, menteşe ve her rteVi çivi il© Vidalar 
'dahil) 

10. Her nevi dikiş makineleri, hesap makineleri, 
yazı makineleri, fotokopi ve teksir makineleri, para 
kasaları, emniyetli çekmeceler, 

| 1(1. Her türlü tuvalet ve ıtriyat maddeleri ve mal
zemesi ve k'ozmafikler ('saç kurutma makineleri, saç 
maşası, kirpik kıvırma makinesi, manikür, pedikür, 
tuvalet alet ve takımları dahil) (kolonya hariç) 

1!2, Her çeşit taşıt aracı lastiği, motorlu tajşıt araç
larının yedek parçaları, aksesuarları ve sair malzemele
ri, 

13. Her çeşit oyun aletleri, 
14. Ölçü ve tartı aletleri, 
15. Her çeşit vazo, duvar tabağı, heykeller ve süs 

eşyası, 
BAŞKAN — Efendim, 1 nci madde üzerinde ön-

1 ce Komisyon Sözcüsü arkadaşımızı dinleydim; bu-
I yurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan 'Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-

I nım, 1318 sayılı Finansman Kanunuyla yürürlüğe gi
ren İşletme Vergisi ekonomik hayatımızda bir türlü 
etkinlik kazanamadı. Bunun çeşitli nedenlerinin ba
şında, birincisi uygulama güçlüğü gelmekte, ikincisi 
de, ondan çok daha önemli olan, vergi nispetleri
nin çok yüksek olmasıdır. Vergi nispetlerinin asgari 
% 10 ile .'% 3Q'a kadar yüksek olması sadece uygu
lamada güçlük yaratmadı, bir yerde de kendi çapın
da da olsa ticari ahlâkı bozdu. Çünkü o çapta bü
yük bir vergiyi ne satan üstlendi, ne alan üstlendi. 

I Genellikle vergiden bir taraf kaçınmak ister. Çünkü 
I o vergi ya alanı ya satanı tedirgin eder. Bu öyle bir 

vergi idi ki, her iki tarafı birden tedirgin etti; elbir-
I ligi ile vergi kaçırmanın yollarını aradılar. Nitekim 

de miktarı bir türlü yukarı çıkmadı. 
I Bunun dışında, götürü vergi uygulaması bazı ki

şileri Hazinenin sırtından zengin etti. Örneğin Piknik 
gibi veya onun gibi bir lokantaya, gazinoya gidildi, 

I kanuna göre azami miktarı 150 bin liradır, senin se
nelik vergin 150 bin lira dendi. O vergiyi nasıl top
larsa toplasın? Onun senelik hâsılatı 30 milyon lira 

I olduğunu düşünelim, asgari had de l% 10 olduğun-
I dan 3 milyon lira aldı; ? milyonun 150 bin lirasını 

Hazineye verdi ( o da gönlüyle değil, zorla verdi) ge
ri kalanı da kendi varlığına ilave etti. Bunun için, ar-

I tık mevcut İşletme Vergisinin düzeltilmesi mümkün 
değildi. 'Bu nedenle Maliye Bakanlığımız ve Hükü-

I metimiz, işletme Vergisinin tamamını yeni bazlara 
oturttu ve huzurunuza eski kanunu yürürlükten kal-

I dıran yeni bir kanun tasarısı getirdi. 
Aslında bu kanunun Ömrü Katma Değer Vergi

sinin yürürlüğe gireceği döneme kadardır. Katma De
ğer Vergisi Kanunu da, elimizdeki tasarıya göre 1982 

I başında yürürlüğe girecektir ama, benim anlayabil-
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diğirn kadarıyla huzurunuza gelince, 1983'te bir kıs
mı girebilir ama 1984, 1985'lerde kesin olarak yü
rürlüğe girecektir. 198-2'dü bile yürürlüğe girse (gaze
tenin kupürleri vardır, huzurunuza getirmedim, «Şu 
İşletme Vergisi rezaletine biran evvel son verilsin» 
diye başlıklar vardır) gene de düzeltilmesi gerekir. 
Bu nedenle huzurunuza gelmiştir. 

Kanunun yapısı gayet basittir ve bu arada da 
vergi nispeti mal ayrımı yapmadan her mal için 
% 3'tür. 

BAŞKAN — Cetvelde «Düğün ve kokteyl salon
ları» var, orduevleri de bunun kapsamına girecek 
mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, değil. 

Sayın Başkanım evvela şunu arz edeyim : (I) nu
maralı ta'bloda gördüğünüz anakalemler halen yürür
lükte bulunan kanundan aynen alınmıştır; yalnız bir 
iki küçük ilave var. (II) numaralı ta'bloda Hüküme
timizin biraz daha fazla ilavesi vardır... 

BAŞKAN — (I) numaralı cetvelde bir şey daha 
soracağım: Cetvelde otel, motel ve mokamplar da 
yer almış. Biz bunları mümkün olduğu kadar ucuz
latmaya çalışıyoruz turizmi teşvik edelim diye. Doğru 
olur mu bu? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evvelce var mıy
dı acaba? ' 

BAŞKAN — Eskiden de varmış, ama doğru de
ğil-

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Doğru değil ta
bii. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — ı% 3'e indir
dik. Yani bu kanunla '% 7'lik bir teşvik vermiş olu
yoruz. 

'BAŞKAN — Hiç almasak ne olur? Otel, motel 
ve mokamplar zaten turistik yerlerdir. Otelde bir şey 
demiyorum, fazla olur; fakat motel ve mokamplar... 
Bilmiyorum Hükümet bu konuda ne der? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, esasında \% 10 oranı bu suretle % 7 ucuz-
lamış oluyor. Bunun ötesinde de, biz Katma Değer 
Vergisini getirdiğimiz zaman bir alışma olsun diye, 
<°/c 10'dan sıfıra indirme yerine •% 3'te bırakarak, 
ileride Katma Değer Vergisine geçildiğinde bir alış
kanlığın devamını sağlama bakımından ufak bir ra
kamla başlayalım diye düşündük. Katma Değer Ver

gisi nihaide % 3'tür ama, gerçekte yine mükellefe 
perakende olarak intikal eden miktar bundan fazla 
olmayacaktır, ki, başlangıç için zorunlu gibi geliyor. 

BAŞKAN — Bazıları evlerini pansiyon olarak 
turistlere kiraya veriyorlar; o dahil değil buna, değil 
mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Değil 
efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunda ismi 
pansiyondur. 

BAŞKAN — Pansiyonlar vermeyecek? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunun kap
samında yoktu, biz de almayı düşünmedik. 

BAŞKAN — (II) numaralı tabloda «Her türlü 
sı'hlhi tesisat malzemesi, nalburiye, inşaat hırda/vatı 
grubu» deniliyor. İnşaat sektörü zaten durdu diyo
ruz. Biliyorsunuz, bundan evvel çıkardığımız kanun
da da inşaatı teşvik etmek için bazı kararlar aldık. 
Burada sayılanların hepsi de inşaatta kullanılan mal
zeme. Bunlardan işletme vergisi alırsak evlerin paha
lıya çıkmasına sebep olmaz mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yürürlükteki kanunda da bunlarda en düşük nis
pet uygulanıyordu, '% 5'ti. Ondan daha düşük oran 
yoktu. Biz (% 2 indirdik. Sayın Bakanın biraz evvel 
söylediği gibi tamamen çıkartırsak, bu defa Katma 
Değer Vergisine geçerken birden bire !% 10 oranın
da bir vergi yükü gelecek; tabii kabul buyurulduğu 
takdirde. Çünkü orada düşündüğümüz tek vergi ora
nı '% 10 olmaktadır. Bir alışkanlık da vardır ve bu 
9 ncu madde, tek satırına dokunulmadan bundan ev
velki kanundan aynen alınmış bir maddedir, 

BAŞKAN — Ama evvelce evler bu kadar pahalı 
değildi. Biz bunların daha çok ucuza çıkmasına uğ
raşıyoruz ki, vatandaşlar alabilsin diye. Onun için 
sordurn. O zamanlar mesele değildi. Borular, duvar 
kâğıdı, badana boyası, mamul boya, nalburiye, mus
luk; hepsi bunlar inşaatta kullanılan şeyler. Hepsi gi
riyor. 

Evet, buyurun. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, hakikaten bunların kullanıldığı inşaat sek
törü çok sıkışık durumda. Hatta 1980 yılında elde 
ettikleri kazançların vergilerini dahi ödemede müş
külatla karşı karşıyadırlar. Yani, bu bir gerçek. Oto
motiv sanayimden daha zor durumda. Bu yönden bir 
sıkıntı vardır, 

— 245 — 



M. G. Konseri B : 51 1 . 5 . 1981 O : 1 

BAŞKAN — Ne yapalım? Katma Değer Vergisi 
geldiği zaman düşünelim. Bunu şimdi çıkarırız bu
radan, inşaat sektörünü korumak için. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunun 
çıkarılması halinde, şu yönden bir muafiyet sınırı da 
Komisyon getirmişti: «500 liraya kadar alışlar muaf» 
denilmişti, yani «İşletme Vergisine tabi olmasın» 
denmişti. Bence tek rahatsızlık bu yöndedir. Burası 
ufak rakamlara gelebilir. Bu çıktığı zaman o mua
fiyetin de ıkaldırılması bakımından, istisna olarak o 
da yararlı olabilir. Ben buna olabilir derim. 

BAŞKAN — Gerçi bu maddelerden alınacak 
vergiler büyük bir gelir sağlar ama... 

Buyurun. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — Sayın Başkanım, işletme Vergisi için, 
hazırladığımız ve huzurunuza tasarı olarak gelen şek
liyle gelir bütçemize 17 milyar liralık bir hâsılat ön
görmüştük ve 17 milyar İh alık hâsılat gelir bütçemiz
de yazılıdır. Buradaki nispet değişikliğinden daha 
aşağıya düşmek, yahut verginin kapsamından bazı 
maddeleri çıkarmak mutlak surette bir vergi kaybını 
getirecektir sanıyorum, onu da huzurunuzda dile ge
tirmeyi faydalı buldum. 

BAŞKAN — Ama alamıyorduk ki. Yani '% 10 
ila % 30 arasında alınamıyordu. Belki şimdi i% 3 
olunca alınabilir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim, teşvik tarafı da olacak. 

'BAŞKAN — Teşvik tarafı olacak. Belki o zaman 
rahat verecekler. İnşaat sektörü zaten durmuş vazi
yette. Ötekilere bir şey demiyorum. Avizeler, fotoğ
raf makinesi, altın, gümüş falan, fakat şu 9 ncu mad
de sırf inşaat sektörüyle ilgili; çivilere varıncaya ka
dar alınıyor. Vidalar, menteşeler, kapı tokmağı vesa
ire hepsi v.ar. Bu madde sırf inşaat sektörünü ilgilen
diriyor ve büyük 'bir yekûn da tutmaz bu; ama, hiç 
olmazsa inşaatı biraz: daha ucuzlatabiliriz. Bir evde 
büyük bir yekûn tutar bunlar. Hele sıhhi tesisat mal
zemesi astronomik bugün. Eve bir musluk alıyorsu
nuz, 5 bin lira falan. Bir de onun ı% 3 işletme ver
gisini vereceksiniz, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) —'Bir mutfak 100 
bin lira efendim. 

BAŞKAN — Tabii. Bunu satan vermeyecek ki; 
vatandaş verecek. O verse haydi neyse, vatandaşın 
sırtından çıkacak bu. Bunlar müteahhitlerin, veyaıhut-
da bu. şeyleri satanların umurunda değil, o !% 3'ü 
koyup verecek. 

MALİYE BAKANİ KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, % 5 nispetinde ucuzlatma yapabilirler. 
Piyasada bunlarda da biraz fiyat ucuzluğu olur in
şallah. Yani bu konu kaldırıldığı takdirde... 

BAŞKAN — Şimdi biz onu % 10, % 30'ları 
f/c 3'e indirdik. % 5 olanı da sıfıra indirmek lazım 
bu durumda; değil mi? 

Ben bu 9 ncu maddenin kaldırılmasını teklif edi
yorum. 

Sayın Küçükahmet, sjzin bu madde üzerinde baş
ka söyleyeceğiniz var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, arz edeyim. 

Yukarıdaki 1 nci tabloda, «lokanta ve kafeterya
lar» kısmında (Bunları şunun için arz ediyorum: Ma
liye Bakanı ve Hükümetimizle son durumu konuşa
madık, iştirak etmeyebilirler) «Bira ve alkollü içki 
vermeyen 2 nci ve 3 ncü sınıf lokantalar» ibaresin-
defki «2 nci sınıf» ı biz ilave ettik. 

BAŞKAN — Niye? Hükümet yalnız 3 ncü sınıf 
demiş. 2 nci sınıf da versin, ne olur? 

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

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başka
nım, kafeteryalar genellikle ucuz yemeklerin yenildi
ği yerler. 

BAŞKAN — Kafeteryanın böyle 2 nci 3 ncü sı
nıfı var mıdır? Zannetmem, kafeterya kafeteryadır; 
lokantaların vardır 2 nci 3 ncü sınıfı. Var mıdır on
ların da? 

BMBKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Var. 

BAŞKAN — Şimdi biz eğer fakir kişileri koru
mak istiyorsak, onlar da 3 ncü sınıfa gider zaten. 
1 nci ve 2 nci sınıf arasında pelk fark yoktur. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
bir yerde bir bira içip bir sandviç yiyeceksiniz kafe
teryada ve ondan sonra 3 ncü sınıfa gideceksiniz. 

BAŞKAN — Zaten bu evvelce de varmış, değil 
mi; «1 numaralı cetvelde bir değişiklik yapmadık» 
dediler. 

AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Kafeteryayı yeni alıyoruz, 

BAŞKAN — O zaman, kafeteryaları silelim. Ha
kikaten kafeteryaya gidiyor, bir sandviç yiyor, bir 
kahve içiyor. 
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Lokantalar kalsın, ama sadece «3 ncü sınıfları 
hariç» diyelim.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 6 ncı bendi «lokantalar» yaptık ve parantez için
de yalnız «3 ncü sınıf hariç» dedik. 

«Güzellik enstitüsü salonları ile kadın ve erkek 
berberleri» diye geçen 9 ncu bentte «kadın ve erkek 
berberleri» yeni ilavedir Sayın Başkanım «2 ve 3 ncü 
sınıf erkek berberleri hariç» diye devam ediyor. Ya
ni, «Güzellik enstitüleri ve salonları» ndan sonrası 
yeni ilave. 

BAŞKAN — Kadın berberleri neyse, ama erkek 
berberleri çıkarmak lazım. Çünkü kadınlar her gün 
gidiyor, 300 lira 500 lira, versin vereceği kadar, ama 
erkek berberleri... Zaten onun 2 nci ve 3 ncü sınıfla
rını hariç tutmuşuz. 

, Başka hangi değişiklikleri yaptınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «otel motel ve mokamplar» kısmında parantez 
içindeki «2 nci ve 3 ncü smıflar hariç» ilavesini yap
tık. 

BAŞKAN — O Hükümetin metninde yok. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hükümetin 
metni tamamım vergi kapsamına alıyor. 

BAŞKAN — Ona da, «3 ncü sınıflar hariç» di
yelim, 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«2 nci sınıflar hariç» yahut «3 ncü sınıf otel, motel, 
mokamplar 'hariç» denmezse motel ve mokampların 
hepsi vergileniyor. 

BAŞKAN — Evet... 
14'te •«'Bahçe işletenler» var, onu siz kaldırmışsı

nız. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)— Hayır kaldır
madık da, 3'le birleştirdik efendim; «Gazinolar, iç
kili veya çalgılı bahçeler» dedik. 

'Bir de Hükümetin teklifinde, elbise temizleyici
leri ve pastaneler vardı. Bu şekilde maddede yer al
dığı takdirde giderken ayaküstü bir dondurma almak 
bile dahil düşünülür, böyle de uygulanır diye biz bu 
ikisini de koymadık. 

BAŞKAN — Pastane, kafeterya gibi. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yani Tunah Hil
mi Caddesi üzerindeki yerlere gidip de akşam çayı 

içenler vermesin mi diyorsunuz? 1000 lirayı bırakır
ken bir 30 lira vermesin mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fakat bu bu
yurduğunuz pastaneleri buradan nasıl ayıracağız? 
İsmen yazamayacağımıza göre... 

BAŞKAN — Niye? «Pasta alan verecek» 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fakir fukara
nın uğradığı pastane... 

BAŞKAN — Yok canım, pastane fakir fukaranın 
olur mu? Fakir fukara pastayı nerede yesin zavallı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada olduğu gibi «pastaneler» dersek, ister 
pastasını alsın, ister orada ayaküstü dondurma ye
sin, hepsinden Maliye vergi alacaktır. Bir kere tatbik 
^kabiliyeti çok zor. 

BAŞKAN — Bir dondurmadan da alacak mı? 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — 500 liralık mua
fiyet girmeli Sayın Başkanım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, şimdi bu ayarlamada pastaneler ve özel
likle 9 ncu bentte sayılan maddeler, o «çivi» filan 
çıktıktan sonra, geri kalanları incelediğimiz zamatt 
hepsi zaten büyük rakamlar. Yani, bu bahsettiğimiz 
ufak şeylerde çok az oluyor. Diğer taraftan biz za
ten perakende satış fişi tespit ediyoruz. Onu yapar
ken bunu da ilave edecek. Ama, şurada şu kısımda 
büyük bir mahzur çıkmıyor. 

'BAŞKAN — Pastaneler eskiden var mıydı? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yoktu 

efendim. 
BAŞKAN — Yalnız, bunu eğer 500 liralık bir 

muafiyete sokarsak takip edemezsiniz. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Hepsi 

50O'e girer. 
ıBAŞKAN — Hepsi 5O0'e girer, kaçamağa zorlar 

bu. Nereden bileceksiniz siz 500 liralık mı aldı 300 
liralık mı? 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Efendim bir 
kilo yerine iki tane yanm kilo alır, 500'ün altında 
kalır. 

'BAŞKAN — Evvela gelir bir yarım kilo alır, son
ra bir yarım kilo daha alır. 

İki kilo pasta alacaksa, birisinin fişini kendi üze
rine kestirir, bir tanesini de oğlunun üzerine kestirir, 
vermez; ikisi de vermez. Onun için çok zordur 500 
liralık muafiyeti uygulamak. 
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AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Lokantalarda da aynı şey vardır Sayın 
Başkanımı. 

BAŞKAN — Lokantalarda da aynı şey olur, 4 ki
şi otururlar orada, hiç birisinden alınamaz. 

«Elbise temizleyicilerini» niye çıkardınız? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında biz 'bu tabloları düzenlerken Maliye Ba
kanlığından daha başka bit' açıdan baktık. Bir çok 
vergi kanununu birbiri peşine çıkardık. 

BAŞKAN — Zaten, bir insan senede iki defa el
bise ya temizletir, ya temizletmez. Köylüsü, kentlisi 
zaten elbise temizlenmesi diye bir şey bilmez. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Olabilir. Yani 
bu elbise temizleyicileri, pastaneler zaten kanuna ye
ni getirilmiş. 

BAŞKAN — Eskisinde yok mu idi? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır yoktu 
efendim, kapsamını genişletmeyelim diye bir endişe
miz de vardı. 

BAŞKAN — O da doğru. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Nasıl 

olsa kaldırılacak bir kanundur. 
BAŞKAN — Ben eskiden de vardı zannediyo

rum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır yoktu 
efendim, tamamiyle yoktu. 

BAŞKAN — Peki, 2 numaralı cetvelde? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 2 numaralı cetvelde «Her çeşit mobilya, koltuk, 
korniş» halen uygulanan kanunda var aynen. 

2 numaralı bent halen var. 
3 numarayı biraz değiştirdik. Aslında biz bunun 

yapısını da değiştirmeye gayret ettik Sayın Başka
nım. Şimdi Hükümetin teklifinden bir madde okuya
yım: 

ı«4. Bir sıvama maddesinin dokumaya elverişli 
bir mesnet üzerine tespiti suretiyle imal olunmuş yer 
muşambaları.» 

BAŞKAN — Ne demek o? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Düşünebiliyor 
musunuz ben muşamba alıp çıkacağım, maliyeci ka
pıda «Vergini verdin mi vermedin mi, ver bana bin 
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lira» diyecek ve iki saat sonra bunun sıvama mad
desinin dokumaya elverişli bir mesnet üzerine tespiti 
suretiyle yapılmayan bir muşamba olduğunu ispata 
çalışacağım, o da, bir sıvama maddesinin dokumaya 
elverişli bir mesnet üzerine yapıştırılmış bir muşam
ba olduğunu söyleyecek. Onun için muşambaları top
tan koyduk kapsama, zannederim maliyenin teklifi
nin kapsamını da biraz genişlettik. 

BAŞKAN — Her türlü yer muşambaları demişsi
niz, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Başka demek 
de mümkün değil efendim. Nereden bilsin adam, sı
vama maddesi mi, dokuma maddesi mi? 

'BAŞKAN — Ondan sonra? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, «Altın ve gümüş» zaten vardı. 

«Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyon ma
kineleri, aksesuarları ve filmleri» eski kanunda yok, 
Hükümetin teklifinde var; biz de aldık Sayın Başka
nım. 

«Her çeşit müzik aletleri», de aynı şekilde Sayın 
Başkanım. 

«Her türlü kristal eşya» halen kanunda da var. 
«Köseleden veya tabii, suni deriden mamul her 

türlü eşya» kanunda yoktu. 
BAŞKAN — Ayakkabı da girer buna? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ayakkabı, po
tin, terlik hepsi girer efendim. 

BAŞKAN — Hepsi girer, bavul girer, çanta gi
rer; para çantası bile girer. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen kanunda olanları aynen aldık. Hüküme
tin getirdiği tekliflerden de büyük eşya, lüks eşya, 
para edenleri aldık; ama böyle çok teferruatlı olan
ları almamaya gayret 'ettik. 

'BAŞKAN — Ayakkabılar zaten çok pahalı. Son
ra köseleden yapmazlar bu sefer, suni köseleden ya
parlar, suni kösele derler, bitti. Acalba kösele midir, 
değil midir; yine bir münakaşa konusu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe Plan Komisyonu Başkanı) — Bizim metnimiz-
deki 9 ncu bent eskiden vardı, çıkartıyoruz. 

BAŞKAN — Peki, sizin 9, onu çıkarıyoruz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 9'u çıkarıyo
ruz, her türlü sıhhi tesisat... 
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«Her nevi dikiş makineleri, hesap makineleri, ya
zı makineleri, fotokopi ve teksir makineleri,' para 
kasaları, emniyetli çekmeceler.» 

iKanunda yok, Hükümetin teklifinde var ve biz 
de aldık. 

BAŞKAN — «Her çeşit saatler» var, onu çıkar
dınız galiba? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saatleri de çı
kardık Sayın Başkanım. 

.BAŞKAN — Eskiden yok mu idi bu? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır eskisin
de yoktu. Kişi dört senede, beş senede bir saat ya 
alır, ya almaz. 

BAŞKAN — Elektronik saatleri koyalım, evet 
o lüks işte. Doğru dürüst saati alsın. Yani gününü, 
ayını bilmem nesini gösteren saatler var ya 30 bin 
lira, 40 bin lira falan. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, onlar diğer saatlerden ucuz. 

BAŞKAN — Yok efendim, nesi ucuz? Ucuz olur 
mu? Kaçaktır da onun için ucuzdur.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Menşei nasıl 
onu bilemiyorum; ama normal akrepli saatlerden 
ucuz oluyor. Piyasada çok rahatlıkla da bulunuyor. 
İzniniz olursa 16 ncı madde olarak saatleri ilave ede
riz efendim. 

'BAŞKAN — 9'un yenine koyuyoruz. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 9'un yerine 
koyalım efendim; 9'un yerine «her türlü saat» diyo
ruz. 

BAŞKAN — Ondan sonra «Her türlü tuvalet ve 
Itriyat maddeleri» Onları koydunuz. 

EMEKLİ AMIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Aynen var ha
len efendim.: 

BAŞKAN — «Taşıt atacı lastiği, motorlu taşıt 
araçlarının yedek parçalar?...» Geçti onlar değil mi? 

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

Sayın Başkanım, «ölçü ve tartı aletleri» kanunda 
yoktu; Hükümetin teklifinde var, biz de aldık. 

«15. Her çeşit vazo, duvar tabağı, heykeller ve 
süs eşyası.» 

Bu da Hükümetin teklifinde var, halen mevcut 
kanunda olmayan bu maddeleri biz de aldık. 

BAŞKAN — Her çeşit vazo dediği, yani ufacık 
bir şey mi? Onun tarifi de bir mesele. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ayırımını ya
pamadık, düşündük de Sayın Başkanım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Seki eteri) — «Duvar tabağı» 
deyince, oniks'ten oyulmuş oldukça yaygın bir kulla
nımı olan ve hediyelik eşya diye satılan bu tür eş
yaları da vergilendirmiş oircağız. 

BAŞKAN — Süs eşyasından kasıt nedir? Ne de
mek o «süs eşyası?» Onun tarifi biraz zor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Pl.an Komisyonu Başkanı) — Yapma çiçek
ler vesaire diye düşünüldü efendim. 

BAŞKAN — Olur mu? Kavga çıkar bundan, 
mahkemeye giderler. «Süs eşyasıdır,» «değildir;» kim 
tayin edecek? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tasarıda var
dı Sayın Başkanım, biz de bu kadar teferruatını dü
şünmedik; «Süs eşyasını» çizebiliriz, 

'BAŞKAN — Süs eşyası zaten kolyedir. Onlar za
ten var. Yalancısına da koyduk. Başka süs eşyası ne 
olur? Evime, duvara mesela şöyle bir şey alıyorum. 
Girer mi, girmez mi? Bir bakır vazo aldım, yahut 
bakırdan ibrik. Vazoyu koyduk, ibrik olursa ne ola
cak? Bakırdan vazo da var, ibrik de var. Mangal var, 
hamamtası var. Bu «süs eşyası» tabirinin açıklanması 
lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Ve süs eşya
sını» çizdik, izniniz olursa heykellerden evvela «ve» 
ilave ettik, cümle düzgün olsun diye. «ve heykeller». 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Biblo 
yazılmamış buraya, onları kastediyorlar. 

'BAŞKAN — Ama o süs eşyası değildir, ona baş
ka bir şey demek lazım. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — İşte on
lara «biblolar» diyelim. 

BAŞKAN — «... Heykeller ve biblolar.» 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

('Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Her çeşit va
zo, duvar tabağı, heykeller ve biblolar.» 

'BAŞKAN — Hakikaten biblo süs eşyasıdır, öyle 
deriz. Süs eşyasının bir tarifi varsa mesele yok. Yok
sa, bundan. ihtilaf çıkar. Kanunda tarifi olmadıkça 
bir şey yapamazsınız. 
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ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Vazo . 
izah edilecek mi? 

'BAŞKAN — Vazo, işte bakır vazo, camdan vazo 
hepsi girer. O da bir biblo gibi. 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, izniniz olursa, «vazo, 
duvar tabağı, heykel ve biblolar», denilince çok sınır
layıcı oluyor; 'bu süs eşyası için «benzeri mahiyette
ki süs eşyası» desek. I 

BAŞKAN — «Heykeller ve biblolar ve benzeri.» 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — «Benzeri mahiyetteki süs eşyası» 
dersek bir çözüm getirmiş oluruz. 

BAŞKAN — O zaman olur. O zaman «ve» yi 
kaldıracağız, «Her çeşit vazo, duvar tabağı, heykel
ler, biblolar ve benzeri süs eşyaları» şeklinde olacak. 

Çünkü, biblolardan daha başka türlü süs eşyaları 
da var. Midyeden yapıyorlar vesaire. Bu, biblo de
ğildir diyecek. 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Vazo girecek, ibrik o zaman öde- I 
meyecek efendim. Yani bütün dengeyi bozacağız. 

'BAŞKAN — Şimdi, düzenlenen şekliyle 1 numa
ralı tablo ile 2 numaralı tabloyu okutuyorum: 

I Numaralı Tablo : 
Yergiye Tabi Hizmet İmletmeleri : 
1. Düğün ve kokteyl salonları, 
2. Her nevi meyhane ve birahaneler, 
3. Gazinolar, içkili veya çalgılı ba'hçeler, 
4. 'Bar, pavyon ve gece kulüpleri, 
5. Taverna, diskotek ve dansingler, 
6. Lokantalar (bira ve alkollü içki verilmeyen 

üçüncü sınıf lokantalar hariç), 
7. Bilumum kulüp ve lokaller (dernek üyeleri

nin istifadesine ayrılmış yerler dahil, spor kulüpleri
nin istirahat mahalleri hariç) 

8. Saunalar, 
9. Güzellik enstitü ve salonları ile kadın ve er

kek berberleri, (2 ve 3 ncü sınıf erkek berberleri ha
riç) 

10. Otel, motel ve mokamplar (3 ncü sınıflar 
hariç.) 

11. Oyun, bezik ve bilardo salonları (Benzeri yer- I 
ler dahil) 

II Numaralı Tablo : 
Vergiye Tabi İşletme Veya Malların Türü : 
1. Her çeşit mobilya, koltuk, korniş ve halı gru- I 

bu, I 
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2. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya gru
bu, 

3. Her türlü yer muşambaları, döşemelikler, ka
ro ve sünger yataklar, 

4. Altın ve gümüş eşya ile her türlü mücevherat, 
taklit süs eşyaları, 

5. Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyon 
makineleri, aksesuarları ve filmleri (slaytlar dahil), 

6. Her çeşit müzik alet ve setleri ile parçaları, 
radyo ve televizyon, (plak, kaset, ses ve görüntü şe
ritleri kaydediciler dahil) 

7. Her türlü kristal eşya, 
8- 'Her türlü avize, aplik, abajur ve benzerleri, 
9. Her türlü saatler, 
10. Her nevi dikiş makineleri, 'hesap makinele

ri, yazı makineleri, fotokopi ve teksir makineleri, pa
ra .kasaları emniyetli çekmeceler, 

11. 'Her türlü tuvalet ve ıtriyat maddeleri ve 
malzemesi ve kozmatikler (saç kurutma makineleri, 
saç maşası, kirpik kıvırma makinesi, manikür, pedi
kür, tuvalet alet ve takımları dahil) (kolonya hariç) 

12. !Her çeşit taşıt ar^cı lastiği, motorlu taşıt 
araçlarının yedek parçaları, aksesuarları vesair mal
zemeleri, 

13. Her çeşit oyun aletleri, 
14. Ölçü ve tartı aletleri, 
15. Her çeşit vazo, duvar tabağı, heykeller, bib

lolar ve benzeri süs eşyaları. 

IBAŞKAN — Şimdi bu son okunan şekliyle 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı olan kişi ve işlem
ler İşletme Vergisinden muaftırlar. 

a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 2 bin ve da
ha aşağı olan köylerde bulunan, bu Kanuna 'bağlı 
I numaralı tabloda belirlenen hizmet işletmeleri (3, 
4, 5 nolu pozisyonlarla, 10 ncu pozisyonda yazılı tu
ristik belgeli otel, moteller hariç) ile II numaralı tab
loda yazılı (4, 5, 6, 7, 10, 12 nolu pozisyonlarda sa
yılanlar hariç) mallan satan mükellefler, 

b) Karşılıklı olmak şartıyla yabancı devletlerin 
Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve konsolos
ları (Fahri konsoloslar hariç) ile elçiî'ik ve konsolos
luklara mensup olan ve o memleketin uyruğunda bu
lunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve me
mur edilenlerden II numaralı tabloda belirlenen mal
ları satın alanlar, 
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c) 500 liraya kadar (500 lira dahil) perakende 
satışlarla hizmet karşılığı alınan bedeller. 

'BAŞKAN — Komisyondan şunu soracağım: Es
kiden de 30 bin nüfus filaa vardı; şimdi bunu 2 bine 
indirdiniz. Ne lüzum var? Zaten 2 binden daha aşağı 
olan köylerde demin saydığımız şeyler satılır mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
mın, bütün bu cins malzemeler büyük şehirlere ya
kın olan ve 30 binden az nüfuslu kasabalarda satılı
yor. 

'BAŞKAN — 30 bin nüfusu olan yerde satılır; fa
kat 2 binden aşağı olan bir köyde bunlar satılmaz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 2 binden aşağı 
olan köyleri zaten muaf tuttuk. 

BAŞKAN — Hayır, tutmayalım diyorum. Nere
de satılırsa satılsın. Niye J köy muaf? Şimdi herkes 
orada satıldı diyecek; 2 bii'den aşağı köylerde satma
ya başlayacaklar bunu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 2 binden daha aşağı olan yerlerde... 

'BAŞKAN — Bu saydıklarımızdan hangisi var
dır? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Altın, gümüş 
eşya ile türlü mücevherat, süs eşyası satarsa vergi ve
recek, nüfusu ne olursa olsun. 

'BAŞKAN — Yok, vermeyecek şimdi tou duruma 
göre. «iMuaflıklar» diyor, «İstisna ve muaflıklar.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, muaf 
değil bunlar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — «Aşağıda yazılı oüan kişi ve işlem
ler işletme vergisinden muaftırlar.» diyorsunuz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Fakat bu say
dıklarım parantez içinde hariç. Yani bunlar muaf 
değil Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki, ne lüzum var buna? Neden 
bunu muaf tuttuk? Orada lokanta zaten birinci sınıf 
olmaz. Ondan sonra, orada halı satılmaz; gidecektir 
şehirden alacaktır. Gerek yok. Nerede satılırsa satıl
sın. Şekerden, çaydan, kahveden almıyoruz ki biz 
bunu. Pastane yoktur orada, kafeterya yoktur. Ama, 
nüfusu 2 binden aşağı olan bazı turistik yerler vardır; 
şimdi onlar bundan istifade edecek. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Haklısınız Sa
yın Başkanım. Şimdi zaten, mesela saatleri de bunla
rın içine koymak lazım. 

İkincide, her çeşit mobilya, koltuk konmuş konma
mış, orada yapıp satabilir. 

BAŞKAN — Satar. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim, 
(a) fıkrasını çıkartmak lazım. Zannederim (c) fıkra
sına da Maliye Bakanlığımızın itirazı vardı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Muafi
yet getirilmemesi. 

BAŞKAN — Getirilmemesi. Evet,' tabii. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten artık 
koyduğumuz şeylerde, ölçülerde pek işlerliği kalma
dı; ama, gene de, hani kır kahveleri var, geçerken bir 
çay içeyim deyip oradan ayrılacak; bu gibi yerler için 
hiç değilse 50 liralık gibi bir haddi acaba... 

BAŞKAN — Yok yok; muaflık dediniz mi, bu
nun altından kalkılmıyor. 

Bir de elçilerle ilgili bir kısım var : «Karşılıklı ol
mak şartıyla yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan 
elçi, maslahatgüzar ve konsolosları ile elçilik ve kon
solosluklara mensup olan ve o memleketin uyruğun
da bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göre
ve memur edilenlerden II numaralı tabloda belirle
nen malları satın alanlar» Bu fıkrayı niye koyuyoruz? 
'Bizim dışarıdaki konsoloslarımıza ve büyükelçilerimi
ze böyle şey tanıyorlar mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, za
ten cümlenin başında «karşılıklı olmak şartıyla» de
niyor. 

BAŞKAN — Ben böyle muaf olan yerlere pek rast
lamadım. Yalnız % 10 filan; ama, 10 bin doların 
üzerinde alışveriş yaparsanız gibi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Büteç - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, «Kar
şılıklı» deyince, bize ne muafiyet tanırlarsa, biz de 
aynı muafiyeti tanıyacağız. Cümle «Karşılıklı ola
rak» diye başlıyor. 

'BAŞKAN — Haydar Paşa dışarıda bulunduğu 
için bilir, ona soralım. 

Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
karşılıklılık esasını tevsik edecek belgeleri dağıtma 
usulü bizlde yerleşmemiştir. Yabancı memleketlerde 
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diplomatik statü içinde bulunan kişilere bir vergi 
muafiyeti belgesi verilir ve o vergi muafiyeti belge
siyle (pasaportunuzla yapılan yerler yalnız ihracat 
yapan yerlerdir; ama, diğer yerlerde) bu tür eşyayı 
satın aldığınız zaman vergi muafiyeti belgenizi nu
marasıyla kaydettirirsiniz, ondan sonra vergiden muaf 
olursunuz. Bizde böyle bir sistem yoktur. Binaen
aleyh, bu usulün işleyeceğinden büyük endişeler du
yarım. Eğer amaç karşılıklılık koşuluyla işleyecek ha
le getirmekse, o ayrı dava. 

Bir de İşletme Vergisi olarak, genellikle kasa üze
rinden (oradaki sistem öyledir) vergi hesap edilir. O 
takdirde, zaten onları toplayıp belgenizle gönderip 
tekrar geriye almak gibi çok uzun bir usul vardır. Bu 
da dışarıda uygulanmaz. O bakımdan bilmiyorum bu 
nasıl uygulanır Iburada. 

BAŞKAN — Bu dışarıda var; ama, şöyle var : 
Diplomatik pasaportla yurt dışına çıkaracaksanız, al
dığınız şeyleri topluyorsunuz, veriyorsunuz bir yere. 
O sonradan vergi iadesini buraya gönderiyor. Bu şe
kilde bir muamele Var. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Detaks 
muamelesi. 

BAŞKAN — Şimdi bizde böyle bir sistem yok ve 
ona hükümet karar almamış; belki o müesseseler ken
dileri almışlar. Bu da suiistimale yol açacaktır. Ya
pılan bir kontrolda «Konsolos geldi buraya, ona ver
diğim maldı bu»ı falan denilecek; konsolosluğa gidip 
soramayacak vergi memuru. 

ORGENERAL HAYDAR SALTİK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Efendim, bu yer
leşmiş hukuki bir durumdur ve karşılıklıdır, «Ben 
vergi vermem» derse, «hayır vereceksin» diyemezsi
niz. 

Amerikan Yardım Kurulu ile aramızdaki bir iliş
kide; damga vergisi vermemek için 70 bin doları si
neye çektiler. 

BAŞKAN — O halde maddenin bu fıkrası kala
cak; yalnız «b» fıkrası kalacak. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — «b» fıkrası «a» 
olacak; yani tek madde olacak Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Eski kanunda da var mıydı bu mad
de? 

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

BAŞKAN — Yoksa şimdiye kadar ne yapıyor-
lar'dı sefirler? 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Veriyor
lardı efen'dîm. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eski kanunda 
yoktu. 

BAŞKAN — Şimdi niye ilave ediyoruz? Şimdiye 
kadar bir zorluk da çekmemişiz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yalnız 30 bin
den aşağı nüfus var, onu da kaldırdığımıza göre... 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Eski kanun işle
memiş. Halı alıp da vergi veren, altın alıp da vergi 
veren... 

BAŞKAN — Bilmiyoruz, belki de verdi. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İşler bir kanun 
getirmek lazım. 

'BAŞKAN — Brüksel'de ben gördüm, biliyorum, 
bizim diplomatik şahıslar da veriyor; % 15, bazısında 
•% 10 veriyor öyle alıyor. Hiç muaflık yok Belçika'da. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Belçika'nın statü
sünü bilmiyorum. Amerika'da isterseniz vergileri fa
turalarla beraber, kartınızla beyan edip alabilirsiniz. 

BAŞKAN — Onun kendisine ait bir usulü var. 
'Bence hiç koymayalım. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İngilte
re vermiyor. Bu vergiyi alır. 

BAŞKAN — Belçika alıyor, Hollanda alıyor. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü^ 

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Her şeye yaygın. 
Gıda maddelerinde bile, duyduğumuza göre, altına 
225 kuruş, yahut 300 lira da vergisi diye koyuyor. 

BAŞKAN — Onun için olduğu gibi çıkaralım. 
2 nci maddeye gerek yok, değil mi efendim?. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Olduğu gibi çıkarıyoruz. 
Buyurun. 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, aslında vergi di
siplini açısından son derece güzel bir şey olur; ama 
Gelir Vergisinden muaf veya müstesna olan, yani ge
zici esnaf da, bu madde böyle kalırsa makbuz alıp, 
makbuz kesme mükellefiyeti altına girecek. 

BAŞKAN — Kimdir bunlar? 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Arz edeyim efendim : «Motorlu 
nakil vasıtaları kullanmamak şartıyla gezici olarak 
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veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaretle iştigal 
eden...» 

EAŞKAN — Altın satacak cjeğil ya bunlar? Halı 
satacak değil ya? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Efendim, bu maddenin içine giren 
tablonun içindeki maddelerden herhangi bir süs eş
yasını gezici olarak satıyor. Bu kişi motorlu araç da 
kullanmıyor, bir at ara'bası ile yapıyor. Perakende sa
tış fişi, ki bunlar değerli kâğıttır Sayın Başkanım, bun
ları alacak, bunları kesip üzerinden vergi hesaplama
mız lazım gezici olarak. 

BAŞKAN — Efendim, halı satanlar var, sırtına 
alıyor halı satıyor, almayalım mı şimdi ondan? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Halı, kıymetli eşya satanlar zaten 
muafiyetten faydalanmıyor Gelir Vergisi Kanununa 
göre. O nedenle, bu bunun kapsamına girecektir. Onun 
için, Hükümet teklifinde de olduğu gibi, «Gelir Ver
gisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf İşletme Ver
gisinden muaftır» dersek, sanıyorum konuya çözüm 
getirilecek. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Komisyon. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Maliye Bakanlığımızda tabii bütün arkadaşlar 
her konuda kompetandır; ama biz her kanunu o işin 
oradaki muhatabıyla konuştuk. Biraz evVel buyurdu
nuz, elektronik saatler bunlar kanalıyla satılır bundan 
sonra. Bunu kaldıralım diye bu teklifi getiren; biraz 
evvelki görüşme sırasında da şöyle yazalım diye tek
lifini getiren de Maliye Bakanlığıdır. 

Hakikaten artık kaçak fotoğraf makinesini, kaçak 
saatleri sırtında satan adamlardan alırlar. 

BAŞKAN — Elden satarlar. 
MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan

lığı Temsilcisi) — Efendim, izniniz olursa Gelir Ver
gisi Kanununda vergiden muaf esnafla ilgili maddeye 
devam edeyim : 

«Halı, kilim, battaniye mensucat, trikotaj, saat, 
kıymetli maden ve madeni eşyalar gibi değeri yüksek 
olan maddeleri perakende olarak satanlarla giyilecek 
eşya, gıda ve her .türlü bakkaliye maddelerini pazar 
takibi suretiyle satışını mutat meslek haline getirenler 
Geljr Vergisinden muaf olamaz» diyor, 9 ncu mad
denin 1 numaralı bendi, Sayın Başkanım. 

'BAŞKAN — Ama orada fotoğraf makinesini say
mıyor. 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — Kıymetli, değeri yüksek olan eşya 
içindedir Sayın Başkanım, kesinlikle muaf olamaz. 

BAŞKAN — Fotoğraf makinesi için kıymetli mi 
diyecek? 

MEHMET FERİDUN ÖKTEM (Maliye Bakan
lığı Temsilcisi) — «Saat, kıymetli maden ve madeni 
eşyalar gibi değeri yüksek olan maddeleri» denildiği 
için kesin bunun içinde mütalaa edilecek. Aksi halde 
Sayın Başkanım, defter tutturmadığımız, hiçbir vergi 
getirmediğimiz kişileri vergi dairesinden değerli kâğıt 
olan işletme makbuzlarını aldırıp, bunları doldurma 
yükümlülüğünü getireceğiz. Bu son derece ağır bir 
külfet ve uygulamayacak bir hüküm olur. 

BAŞKAN — Şimdi, 11 Numaralı Tabloda yer alan 
eşyaları bir kişi motorlu nakil vasıtası kullanmamak 
şartıyla dışarıda satar mı? Okuyorum : 

«Mobilya, koltuk, korniş ve halı» satar mı? Sat
maz. 

Belki halıyı alır, onu zaten muafiyete sokmayacağız. 
«Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya.» Olmaz. 
«Her türlü yer muşambaları, döşemelikler, karo 

ve sünger yataklar.» Olmaz. 
«Artın, gümüş eşyalar, mücevherat.» Olmaz. 
«Fotoğraf makineleri, projeksiyon makineleri.» 

Olmaz. Yani böyle sayıyoruz. Dikiş makinesi, hesap 
makinesi... 

Şimdi, eğer sizin dediğiniz gibi «Gelir Vergisi Ka
nununa göre vergiden muaf esnaf İşletme Vergisin
den muaftır» dedikmi, bunlar birçok şeyler bulurlar, 
bu kanalla satmaya çalışırlar. Maliye Bakanlığına 
dr.ha kolaylık getiriyor .Niye koyayım muaflık? Kim 
satarsa satsın, İşletme Vergisini versin. 

Bu gübi şeyleri satan kesmiyorsa fişini, cezasını 
versin. 

AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Esas incelik şurada Sayın Başkanım ; 
Vergiden muaf esnafın vergi dairesiyle ilişkisi yok, 
zaten efendim. Bunlar İşletme Vergisi ile mükellefiye
tini kurdurma durumun'da değiller. İşletme Vergisi 
mükellefleri münhasıran Gelir ve Kurumlar Vergisi 
mükelleflerimizdir. Bunlar vergi dairelerince bilinen 
kişilerdir. Gidip de ibir perakeride satış fişini alsa, 
vergi dairesiyle bir irtibat kurmamış vergiden muaf 
esnaf bunlar dolayı, kendisinin yaptığı satışlardan 
dolayı müşteriden tahM ettiği vergiyi yatırmaz, üze
rinde kalır efendim ve biz bunu takip edemeyiz. 

BAŞKAN — İyi ya, onlar yapmasın bu g'Jbi şey
leri. 

— 253 — 



M. G. Konseyi B : 51 1 . 5 . 1981 O : 1 

«Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf es
naf İşletme Vergisinden muaftır» dersek bunlar olur; 
ama bunu hiç koymazsak, yapamaz, yapmaması la
zım. Bu gibi şeyleri böyle seyyar olarak satmaması la
zım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreterli) — Kontrol edilmesi 
zor olur. 

BAŞKAN — Kontrol etmesi zor olur. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Makbuz alırlarsa 
eğer pulu almak zorundadırlar. Makbuz aldıkları 
o mak!buzun karşılığında gelecek olan vergiyi tahsil 
etmek normal sistem içinde mümkün olur. 

BAŞKAN — Ben, 2 nci maddenin tasarıdan çıka
rılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 2 nci madde çıkarılmış
tır. 

3 ncü madde şimdi 2 nci madde olmuştur. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergilendirme 

Matrah : 
MADDE 2. — İşletme Vergisinin matrahı, bu 

Kanuna' ıbağlı I numaralı tabloda, yer alan hizmet iş
letmelerinin yaptıkları hizmet karşılığı olarak aldık
ları bedeller ile II numaralı tabloda gösterilen mal
ların perakende satış bedelleridir. 

İBAŞKAN — Bu madde hakkında Komisyonun 
'bir diyeceği var mı? 

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

Bundan sonra geçecek şeylerin Hükümet teklifin
den farkı sadece götürü vergilendirmeyi kaldırdığı
mız içindiir, başka bir husus yok. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Verginin Nispeti : 
MADDE 3. — İşletme Vergisinin nispeti % 3'tür. 
Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 
'BAŞKAN — Hükümetin teklifinde götürü usul

de vergilendirme % 5 diye konmuş, Komisyon onu 
kaldırmış. 

3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 
Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Vergilendirme Dönemi : 
MADDE 4. — İşletme Vergisinde vergilendirme 

dönemi, faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık 
dönemleridir. 

'BAŞKAN — Madde üzerin'de söz almak isteyen 
var mı?.. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Beyan' Esası : 
MADDE 5. — İşletme Vergisi, bu Kanunun 1 nci 

maddesinde belirlenen mükelleflerin beyanı üzerme 
tarh olunur. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

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

6 nci maddeyi okutuyorum : 
Beyannamenin Verilme Zamanı : ' 
'MADDE 6. — İşletme Vergisi beyannamesi ait 

olduğu vergilendirme dönemini takip eden ayın 25 nci 
günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verilir. 

Bir vergilendirme döneminde vergiye taibi işlemi 
bulunmayan mükellefler de beyanname vermeye mec
burdurlar. 

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

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Beyannamenin Şekil ve Muhtevası : 
MADDE 7. — İşletme Vergisi beyannamesinin 

şekil, muhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit ve 
tanzim olunur. 

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

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

8 nci maddeyi okutuyorum : 
Tarh Yeri' : 
MADDE 8. — İşletme Vergisi, vergiyi doğuran 

olayın vuku'bulduğu yer vergi dairesince tarh olunur. 
İBAŞKAN — 8 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
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9 ncu maddeyi okutuyorum : 
Tarh Zamanı : 
MADDE 9. — İşletme Vergisi, beyannamenin ve

rildiği günde; (beyanname posta ile gönderilhtişse ver
giyi tarh edecek vergi dairesine geldiği tarihi takip 
eden yedi gün içlinde tarh olunur. 

BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
Ödemd Zamanı : 

MADDE 10. — İşletme Vergisi, beyanname ver
me süresi içinde ödenir. 

BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

11 nci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Perakende Satış Vesikası ve Makineli Kasa Kul
lanılması : 

MADDE 11. — İşletme Vergisi, perakende satış 
vesikası veya makineli kasaların kullanılması suretiy
le tahsil edilir. 

Makineli kasaların işletilmesi ile perakende satış1 

vesikalarının düzenlenmesi ve bunların kullanılması
na ilişkin esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak 
bir yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
teyen var mı?.. Yok. 

Ma'dideyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum : 
Verginin İnikası : 
MADDE 12. — İşletme Vergisi perakende satış 

vesikalarında, gösterilmek suretiyle müşteriye inikas 
ettirilir. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum : 
Perakende Satışın Tarifi : 
MADDE 13. — Bu Kanurida yer alan perakende 

satıştan maksat; satışı yapılan madde ve malzemenin 
aynen veya işlendikten sonra satışım yapanlar dışın
daki kimselere sâtılrnâsıdır. 

BAŞKAN — Bu maddeye göre toptan satanlar 
vermeyecek değil mi bunu? Perakende satış yapılan 
yerlerde yalnızca verilecek. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, toptan satan bir yer perakende 
de satıyorsa bilahara İşletme Vergisi makbuzu kes
mesi lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bütçe - Plan Komlilsyonu Başkanı) — Tamamen tü
keticiye yönelik bir şey. 

(BAŞKAN — Yani, onun tarifini yapmış. 
13 ncü madde üzerin'de söz almak isteyen var 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 ncü maddeyi okutuyorum : 
İşletme Vergisİnün Gider Kaydediilmeyeceği : 
MADDE 14. — İşletme Vergisi, Gelir ve Kurum-; 

lar Vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak ka
bul edilmez. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerin'de söz almak' 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

15 nci maddeyi okutuyorum : 
Özel Usulsüzlük Cezaları : 
MADDE 15. — îşletme Vergisi mükellefleri, iş

yerlerinin bu vergiye tabi bulunduğuna dair bir lev
hayı müşterilerinin görebileceği bir yere asmak mec
buriyetindedirler. 

Bu mecburiyete uymayan mükelleflere her tespitte 
1' 000 (köylerde 250) lira tutarında özel usulsüzlük1 

cezası kesilir. Levhaların şekil ve muhtevası Maliye 
Bakanlığınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Neden gene köylerde 250 liradır.? 
Bu demin okuduğumuz maddeler köylerde satılmaz 
zaten. Satıyorsa, yapmışsa o da versin 1 000 lirayı. 
Yani, köylüyü bu tarzda koruma diye bir şeyi anla
yamıyorum. 

— 255 — 



M. G, Konseyi! B : 51 1 . S . 1981 O : 1 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Cehaletten do
ğan ıbir reaksiyondur diye düşiürımüştük ef endim. 

BAŞKAN — Tabii, 1! 000 lirayı da versin, illa 
cehalet yapmasın yani. 

ıl5 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki, «Köylerde 
250 lira» ibaresinin siılinmesirii oylarınıza sunaca
ğım ve bu şekliyle 15 nci maddeyi oylayacağım. 

İBu ma'dde hakkında söz almak isteyen var mı 
efendim?.. Yok. 2 nci fıkradaki «Köylerde 250 lira» 
cürrileisi silinmiş olarak maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbuıl edilmiştir. 

16 nci maddeyi okutuyorum : 
Perakende Satış Vesikasının îbrazı : 
'MADDE 16. — Alıcılar ve hizmet işletmelerinin 

hizmetlerinden yararlananlar perakende satış vesika
larını talep, muhafaza ve işletmeden çıkış sırasında 
yetkili memurlarca talep edilmesi halinde madde veya 
malzeme ile birlikte ibraz etmeye medburdurlar. Bu 
mükellefiyeti yerine getirmeyenlerden her bir tespit 
için 100 lira tutarında özel usulsüzlük cezası alınır. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahmet, bu 16 nci mad
de üzerinde açıklama yapar mısınız? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, biraz evvel «muşamba» da arz ettiğim gibi her
kes aldığı mal için bir fiş de almaya mecbur. Bu fişi 
yetkili memur, bunu dükkândan çıkarken «Nerede 
fiş?» dediği zaman ibraz etmezse, bu takdirde her de
fasında 100 lira para cezası verecektir. 

BAŞKAN — Malı alan verecek. Peki, dükkân sa
hibi ne verecek? 

AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 
Temsilcisi) — Onun da 1 000 lira ceza mükellefiyeti 
var efendim. 

'BAŞKAN — Onun da 1 000 lira; oldu. 
Bu madde üzerinde, buyurunuz Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Bu maddede iki 
husus var, birisi hizmet, diğeri mal. Halbuki yetkili 
memurlarca talep edilmesi halinde madde veya mal
zeme hükmünde ibraz etmeye mecburdur. Yemek ye
di ise adam, yediği yemeği ibraz etmesine imkân yok
tur. 

Şöyle bir basit düzeltme faydalı olur zannediyo
rum, anlaşmamız bakımından : «Talep etmesi halinde, 
(kerre açalım) varsa madde veya malzeme ile birlikte 

ibraz etmeye medburdurlar.» Yani, hizmet karşılığın
da alıyorsa bu makbuzu, malı ve malzemesi yoktur 
tabii. 

'BAŞKAN — Bu düzeltmeyi 2 nci satırda yapa
cağız değil ini? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Evet, Sayın Baş-
'kanım, 2 nci satırda «halinde» den sonra kerre açılacak, 
«Varsa madde veya malzeme ile birlikte» ifadesi ya
zıldıktan sonra kapanacak. 

BAŞKAN — Şimdi, 16 nci maddeyi bu değişik 
şekliyle yeniden okutuyorum : 

Perakende Satış Vesikasının ibrazı : 
Madde 16. — «Alıcılar ve hizmet işletmelerinin 

hizmetlerinden yararlananlar perakende satış vesika
larını talep, muhafaza ve işletmeden çıkış sırasında 
yetkili memurlarca talep edilmesi halinde (varsa mad
de veya malzeme ile birlikte) ibraz etmeye mecbur
durlar. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyenlerden her 
'bir tespit için 100 lira tutarında özel usulsüzlük ce
zası alınır.» 

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

ıMaddeyi değişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

17 nci maddeyi okutuyorum : 
Makineli Kasaların Temini : 
MADDE 17. — Maliye Bakanlığınca tayin edile

cek makineli kasalar, öz sermayeleri 1 000 000 liranın 
altında olan işletmelere Devlet Malzeme Ofisi tara
fından ve 12 ay taksitle satılabilir. 

'BAŞKAN — Bunu, niye bu kanuna koymuşuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu işletme Vergisi üç dört safhadır, bu safha
ların hepsinde var ve zannederim mevcut kanunda 
da var, tasarıda da vardır ve o kasaları edinmeye 
mecbur etmek içindir. 

BAŞKAN — Yani kolaylıkla alsınlar diye mi?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komi'syonu Başkanı) — Bir bu; bir de 
Katma Değere geçerken mutlaka o kasalar gelecek
tir, bir kolaylık sağlamak içindir. Gücü yetmeyince, 
hükümet yardım etmeye mecburdur. 

BAŞKAN — Yani, o kasalar olunca bu iş düzele
cek mi zannediyoruz biz? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bir öl
çüde düzelecektir. 
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EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen mevcut kanunda da var. 

IBAŞKAN — Yavaş yavaş yerleşsin makine. 
17 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
118 nci maddeyi okutuyorum : 
'Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 18. — 29.7.1970 tarihli ve 1318 sayılı 

Finansman Kanununun İşletme- Vergisine ilişkin hü
kümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilm'iş'tir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 19. — Bu Kanun hükümleri yayımım 

takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer. 
'BAŞKAN — 19 ncu madde* üzerinde söz isteyen 

var mı?.. 
•Buyurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Yeni mükellefler 
var, yetiştirebilirler mi? Yeni mükellefler 1 ayda bun
ların makbuzunu alacaklar, çekmeye başlayacaklar. 

'BAŞKAN — Evet. 
AHMET SENVAR DOĞU (Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi) — 1 ayda yetiştirirler sanıyorum. 

1 . 5 . 1981 O : 1 

BAŞKAN — Bir müddet koyalım. Mayıs, hazi
ran, temmuz... Mayıs ayı içerisinde yapamaz bunu; 
geçen sefer de bunun sıkıntısını çektik. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, lehte çok hüküm var, çoğu indiriliyor. Ye
ni mükellefiyete girenler dışında; yeni girecekler için 
belirli bir zaman ve diğerleri de hemen yürürlüğe ko
nulabilir. Çünkü, çoğunda indirme yaptık. 

BAŞKAN — Sayın Küçükahhıet, sizin bu husus
ta bir diyeceğiniz var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu haliyle mah
zuru yok. 

BAŞKAN — Peki. 
19 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak is

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Efendim, vakit geciktiğinden, bilahara tespit edi

lecek gün ve saatte toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Teşekkür ederiz. 

Kapanıma Saati : 19.25 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

51 NUH (BİRLEŞİM 

1 Mayıs 1981 Gınna 

Saat : 15.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ : 

1. — 3U12.1960 .tarihli ve 193 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Ka
nun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
<1/171) (S. Sayısı: 195) 

2. — 21İ3 sayılı Vergi Usul Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve IBü't-
çe-İPlan Komisyonu Raporu. (1/il 711) (S. Sayısı : 194) 

3. — İşletme Vergisi Kanunu Tasarısı ve Büt
çe - Plan Komisyonu Raporu. 1(11 /IÖ2) (S. Sayısı : 74) 

4. — Tekel Beyiyeleri Üçte Birlerinin Maluller 
tle Şefbit Yetimlerine Tahsis ve Dağıtımına Dair Ka
nun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/26) (S. Sayısı: 191) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 74 

İşletme Vergisi Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. 
d / 6 2 ) 

TC 
Başbakanlık 25 Kasım 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-656/07430 

MÎLUt GÜVENUK «lONSEYİ IHAŞIRAMLIĞINİA 

Maliye Brfnmhğmca hazırlanan ve MÜDi Güvenlik Konseyi Bagkanhğma arzı Bakanlar Kurulunca 22 
Kasım 1980 tarihinde kararlaştınflan «İstetme Vergisi Kamımı Tasar»» İle gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. •' 

Gereğini «mirlerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

Başbakan 

GİBNIEL GEREKÇE 

10 . 8 . 11970 Itanitoinkie yMrflüğe giren 1318 sayılı Finansman Kanunu iîe üfafdas edilen İşletime Vergisi 
uygulama ıgelldÜiği on yıllMc »üre 'içimde, kenjdiMriden beklenen mali ive ek'omoımlillc ffonlksiyonılaın gerekltiği gibi 
yerime göüirememliş ve ©tortomlilk gelişmeye uygun biçimde toplamı vergi gelirlerii içinde gerekli aırltış hızı
na er'dışememiişCirH 

Vergi oranlarının lyaükisdk oimıas*, bazı ijlşldttmıe ve emtia igrüplannıın vergi {kapsamı 'duşunda ikataaisı atıcı 
ve satıcı arasında menfaat biriliği lyaraitmış, bu itfür bir yaklaşıma ise Gelir ive iKurumliar Vergisi fhâisıÜaJtlarımüin 
azalmasına neden olmuştur. 

Ayraca, mlüşrtjerek pazara lüyel'ilk taaihlhüıdaiırDde buluntmış odam iüMcemıiz 'İçin Katana Değer Vergisine ge
çişin lüc aışaiması, İşletme Vergislinıkı uyguflaına lüeöcniği içinlde yer alan latura (ve belge isislteminiin yaygıollaş-
itırılmıasi'na bağlı bulunmakladır. 

Yukarıda beülkftiilen olumlsıuız durumları gidermek amacııyl'a., 
L İşletme Vergilsinıin uygulama alana igenliştotilecek biçîmide, h'izlmıeit lî elmıekıri lifle emtâa iışletmderiıniin 

kapsamı genisleltinuş bu amaçla, I ve II sayılı ıtaMoHara ilaveler yapılmuşltır. 

2. İşletme Vergisinin yaygını bir biçîmide uygulanmasını sağlamak, aüıcı ve saltıcı araısıntdaJki menfaat bir-
'lüğini gtödertmek, bu alanda vergi kaybına Ittümtüyle son vermıek üzere, ıttetöön işletoeler için tek ve düşük ver
gi oranı getirliîmiijtlir, 

% (Katma Değer Vergisine geçişi lüdl'aylaştırıcı nitelikte, peraSoende Satış safhasına riskin muafiyetler 
daraltılmış sadece Gelir Vergüainıden muaf odanı esnafa muafiyet ;tamınmtştır. 

4j Uygulamadaki karcşMuklan gidermek üzere bu kanun, Iködifikaistyon ıtekniğine uygun olarak, Finans
man Kanunu içinden çılkarııHmış ve bağımsız bir Kamun olarak Vergi Kanonu ıtekmıiğime uygun biçîmide yenliden 
düzenlıenmişttir 

Bu vergimin uygulanması sonucu elde edilecek birikim ve ıteorübe sayesinde, hizmet sekttörunün ve pera
kende ticaret 'safhasının genişletilerek vergi kapsamına alınması suretiyle, nihai hedef olan Katena Değer 
Vergisine geçiş imkân >daMine girebilecektir. 
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MADOE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — tsleltoe Verglsimimı konusu ve mükellefi, tasarınım bu maddesimde idtüz^'enm'iştir. 
Mıevcult maddede yer alan; I numaralı taiblodia yeri belirtilen hizmet istetmelerinin (işletenlere tanıman 

giöitfiirü usulde vergilemeye slom veriılmekite, I ve II numaralı tablolardaki 'işletmeler ve emltianıın, perakende 
satışı 4 mcü maddede tespit edilen nispetlerde işletme Vergisine ıtaibi tutulmatadıır, 

Hizmet işletaeterönin yaptıkları h'izmetüar ile emtiamın perakende saltan» İşletme Vergisine Itıalbi lollduğu 
açıkça •bellirttümelkltedliır., 

Ayrıca maddenin ısoo 'fıkrasımda, tioıpltamıci! tüccarlarım, ıtoptan satış konusu emtiamın peraiklenlde sataşımı 
yapmaları balimde, 'bu perakende isaltıışlların da Jslıeltfme Vergisine tabi olduğu açıklanmış, uygulamadakıi te
reddütler ortadan »kalidırıümıışltar, 

Madde '2. — Tasarımımı bu mafddesi ile işletme Vergisi muafiyetine 'iHişklimı mald'de yenliden dtoemllenımekte-
âk< 

(Bu değişikl'Me vergi iile 'ilgili dülfuls muafiyeti tamamen kakholaralk, özelikle küçük yerleşimli lyerlerlindekli mal 
hizmet satıişlaırı 'jçiia uygulamalı muiaıfiyöt hlülkmumiünı yol açtığı lömamli (vergi kaybı lönlenttneklte, fkımalanr 
vergiden fcaçımimalk amacıyla satışlarımı küçük (yerlere kaydırmaları ive firmalar arasındaki haksız rekalhet ve 
eşitsizlik durumları giderilmiş, olmafctoadır. 

Muafiyetin uygulamalsına esals alman isorn nüfus sayımıma 'göre belediye içi mlülfuısumumı 30 bin veya »daha 
aşağı idlmaisı kriteri yerine, daha gerçekçi olanı Gelir Vergisi Kanunuma göre vergiden muaf esnafım işletme 
vergisinden mıuaf olacağı esası getirilmişıtiır. Böylece götürü 'Işletmıe Verglisii mattralhımıım, Gelir Vergisi tarhı*-
na esals olan safi kazancım 'elsas alımıacağı esaisı getirilmiştir. 

Maldde 3. — Bu maldde ile, üşletme Vergisiinlinı matrahı düzenlenmiştir. 
Yapılan düzenleme le, I numaralı ttafbfllo'da yazılı hizmet lişlötmelteriniim! lyapItıMiarı hizmet kartşiKğı aldıfc-

ları bedeller 'ille Iljsayıli Italbloda (gösterilen emltıiamım peralkenlde ısaltış bedellerinıinı vergi maltrahı lolduığu be-
lirftiMmiişîtir-

Ayrıca Gelir Vergilsi (Kamumu luıyarınlca ®öturü usulde Gelir Vergisine «albi ıtultıian ve 'kazançları (götürü 
usulde tespit edilen mükelleflerim İde, götürü usulde işletme Vergisi mükellefi loKdukları ve götürü usulde ver-
giılertdirileodldîeni hüfomie baPamtaııştıır. 

Yine bu madde 'le yapılanı 'düzenleme ile, Götürü Uisulide İşletimle Vergisine ıtaibi mlülkeleflerin Vergi mat
rahlarınım götürü Gelir Vergisi Itarhımia ait ısatfi (kazancın esals alınacağı açM'anmiDşItır, 

Madde 4, — Bu maldde ille İşletme Vergisimlim I numaralı tabloda yazılı Ihıizmelt işletmelerıi ile II numara
lı ıtaiblodalki emltiiamın peralkenlde satışına uygulanacak 'vergi oramı Itespilt edilmektedir.. 

Ayrıca, götürü usulde İşletme Vergisüme tabi mükelleflerin Götürü Gellir Vergfei maltraihı (üzerimden, 
tarh ediliecek Götürü işletme Vergisinin oramı 'belirtilmeiktediır, 

Gerçek usulde vergi '(mal mahiyeti + (kâr ^=) satış fiyatı Üzerinden akııacağımdamı Vergi oramı '% 3 ola-
ralk, 

Görürü usulde iıse, vergi salfli kazanç üzerimldenı ahmacağmidan vergi loranı^ 5 olarak, 
Tespit edilmiştir, 
Maldde 5. — Tasarımım bu1 malddeisi ile vergİeme dönemine i'işlkin hüklümıler idü ênlenimeklteidir:, 
Gerçek uisuılde Jşldtmıe Vergisine tabi vergi ırnukellefiiyeltinde, vergileme tö'ömıeirrui Iher aıy yerine, ItaHdvıim yı

lının üçer aylık dönemlileri, ösası ıgetirimişitir. 
iBöylece ımlülkellefiere gerekUi kloliaylık Ve Verglemede de gerekli basMik sağlanmış oteakltadır. 

Ayrıca, götürü usulde (işletmıe vergisine tabi mükellefler için vergilendiirme 'dlönemıi, Gefflir Vergilsi Kamunu 
uygulamasımida götürü vergi mükeMeflerMmı aklsime, faal'iyöt gösiteriilten ıtakMim yılı esası getMlmiişltir. Gelir 
Vergisi tarhiiyatımda geçmiş takdim yılı esas atanırken, işletme Vergisinde faalıiyelt göslterilen takvim yıdı ver
gilendirme dönemli kalbul e'dimiştlir. Böylece, İşletme Vergisiinira perakende satışlara ve IMzanetlere yansıtııl-
ması sağlanmuş ohnak'tadır, 

Madde 6. — Tasarınım bu maddesiyle, Hlşldüme Vergisinin, gerçek uSuDde veıigiye ıtalbli olan ımükıellefleriıı 
beyanı üzerine Itarh 'olunacağı esası getiritoiştir, 
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Madde 7. — Maddenin birinci fıkrasında, işletme vergisi beyannamesinin ait olduğu vergilendirme döne
mini takip eden ayın 25 nci günü akşamına kadar ilgili vergi dairesine verileceği belirtilmiştir. 

Ayrıca vergileme emniyeti ve mükelleflerin devamlı taklip ve kontrolünü sağlamak amacıyla madde de, 
herhangi bir vergilendirme döneminde vergiye tabi işlemi Ibulunmrayan mükellefler için beyanname verme 
zorunluluğu getirimliştir. 

Madde 8. — Bu madkie ide 'beyannamenin şekil ve muhtevasının belirlenmesi konusunda Maliye Bakanlı
ğına yetki tanınmıştır. 

Madde 9t — Bu madde İşletme Vergisinin, I ve II numaralı talblolarda yazılı hizmet işletmelerinin bu
lunduğu veya perakende emtia ticaretinin yapıldığı yer, vergi dairesiınce tartı edilmesini sağlayacak şekilde dü-
zenltenımişltir.j 

Madde 10|. — Tasarının bu maddesiyle verginin tartı zamanına ilişkin hükümler düızenlenmiştirj 
Madden'in birimci fıkrasına göre, gerçek usulde İşletme Vergisinin('beyannamenin vergi dairesine verildi

ği günde, beyannamenin PTT ite gönderilmesi halinde ise beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihi talkip 
eden yedi gün içinde tartı olunacağı befrtülmiştir. 

Ayrıca maddenin ikinci fıkrasında ise, götürü usulde vergiye talbi mükelleflerin faaliyetin icra olunduğu 
takvim yılının 4 ncü ayı içinde vergi karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine ibraz etmek suretiyle ver
gilerini tarih ettirecekleri esası getirilmiştir. 

Miadde 11. — Tasarının bu maddesiyle, götürü usulde İşletime Vergisine talbi mükelleflerden vergilendir
me dönemi içinde işe başlayan veya işi bırakanların vergilerimin Itarih ve tahakkukuna esas alınacak matra
hın nasıl tespit edileceği esası düzenlenmiştir. 

Madde T2. — Tasarının bu maddesiyle İşletme Vergisinin ödenmesine ilişkin esaslar düzenlenmaşttir. 
İşletme Vergisi mükelleflerinden beyanname vermek zorunda olanlar vergilerini, 'beyanname verme süresi 

içinde ödemeye mecibur tutulmuşlardır. Bu durumda ıbeyan zamanı ile verginin ödenme zamanı aynı olmak
tadır., 

Götürü usulde vergilendirilen mükellefler ise, vergilerini, takvim yılının Nisan ve Aralık aylarında olmak 
ülzere iki eşit taksitte ödeyeceklerdir. 

Madde 13. — Tasarının bu maddesiyle, perakende satış vesikası ve makineli kasa kullanılmasına ilişkin 
esaslar. 

Madde 14. — 'Bu madde ile İşletme Vergisinin müşterilere inikasına ilişkin esaslar düzenlenmiştir. 
Maldde 15. — Bu madde ile perakende satışın tanımı yapılmaktadır,. 
Madde 16. — Tasarının bu maddesiyle, gerek gerçek usulde, gerekse götürü usulde ödenen İşletme Ver

gisinin Gelir ve Kurumlar Vergisi matrahlarının tespitinde hâsılattan gider olarak indirilemeyeceği belirtil-
miştür. f

: 

Madde 17. — Tasarının bu maddesiyle İşletme Vergisinin alıcıya iade edilmesine ilişkin esaslar düzenlen-
miştir. 

Vergi emniyeti ve mükelleflerim perakende satış vesikası talep etmelerini sağlamak amacıyla, alıcı adına 
düizenlenmiiş olan ıslatıcının imza ve kaşesini taşıyan perakende satış vesikalarında yazılı bulunan İşletene Ver
gisinin belirli bir oranının, perakende satış vesikasında isimli yazılı kişiye iade edileceği esası getirilmiştir. 

Toplanan perakende satış vesiikalarındakî İşletme Vergisinden iade edilecek vergi miktarı 5010 lirayı aş
madıkça (500 lira dahil) liade talebinde bulunulamayacaktır.: 

Maddede ayrıca iade işlemine ilişkin usullerin tespiti konusunda Maliye Bakanlığına yetki tanınmıştır. 
Madde 18, 19. — Tasarının bu maddeleriyle İşletme Vergisine talbi mükelleflerin işletmelerinin İşletme 

Vergisine talbi olduğumla dair levhaları asmamaları halimde ve emıtia alıcıları ile hizmet işletmelerinin hizmet
lerimden yararlanan kimselerin perakende satış vesikası almalarını sağlamak amacıyla 'bu vesikaların ihraz 
edilmemesi halinde her muamele için uygulanacak özel usulsüzlük cezasının miktarını tespit etmektedir. 

Madde 20). — Bu madde ile makineli kasaların teminine ilişkin esaslar getirilmektedir. 
Madde 21. — Bu madde ile, 29.7.1970 tarihi ve 1318 sayılı Kanunun İşletme Vergisine ilişkin hüküm

lerinin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir. 
Madde 22 ve 23. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir^ 
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Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 24 Nisan 1981 

Esas No. : 1/62 
Karar No. : 22 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Bakanlar Kurulunca 25 Kasım 1980 tarihlinde M i l Güventök Konseyimle sunulan «İşletme Vergisi Kbmıu-
nu Tasarısı» incelenerek Komisyonumuzun görüşleri aşağıda sunulmuştur. 

İşletme Vergisi, 29 . 7 . 197Q( tariMi 1318 sayılı Finansman Kanunu ille (ilhdlas edlilien bir vergidir. Bu yedi 
düzenleme ile ayrı bir klanını şeklime dönüştürülen İşletme Vergisi, aynı zamanda Katma Değer Vergisine 
geçişli kolaylaştırıcı niteliğe sahiptir. 

6802 sayılı Gider Vergisi Kaınıunu istihsal, hizmet ve ithalattan ahmaın istihsal Vengüslimii kapsarnlaflütadır. 
Mal ve hizmetlerim perakende safhaya imıtikaimde vergilemeyi de İşletme Vergisi (kapsamına almaktadır. 

On yıllık bir uygularnladan elde edilen sonuca göre, oranliarıının çök yülklseik olması, alıcı ve satıcı arasında 
menfaat birliğimin bulunması nedeniyle, isitenttlen hedefe ulaşılamamıştır. 

Bu nedenle, aşağıda belirtilen değişikliklerin yapılmasma gidilmiştir. 
1.< Götürü vergileme usulü kaldırılmıştır. 
2. Hizmet işletmeleri I numaralı tabloda, emtlia işletmeleri ise II nıuımamlı tabloda düzenllienrniiştlir. 
3. Muafiyet sınırı daraltı'lrnıştır. 
4H Hizmet işletmeleri ile emtii/a işletmelerinim kapsamı yenidbn düzenlenmiştir. 
5., Vergi nispetleri % 5 .ile % 30 arasında değişik ken, tek bir nispet ttespliıt edlmiştir. 
Tasarının Dümlü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelere geçilmiştir., 

Hailen yürürlükte buİJuman kanunun I nıulmaırala ıtalbliosunda yer allan götürü usulde IşUletlmıe Verglisi afliınttrılaısı 
kaldıırimış olduğumdan buma göre düzenlemen I nci mıadlde aynen kabul edilmiş, ancak, «emtianın» keliımıelteri 
«malların» şeklinde düzeltillmiştir. 

Halen uygulanmakta ollan Kanunda; 
vSon nüfus sayımına göre, belediye içi nüfusu 30 000 ve daha aşağı olan yerlerde faaliyet gösteren mükellef

ler İşletme Vergisinden muaf tuıtulmuştuır. 
Tas/arının 2 nci maddesinde, Gelr Vergilsiiındien muaf esnaf İşletme Vergisinden de muaf tuıtulımakitadlır. 

Bu hükümle, firmaların mal ve hizmet satışlarını küçük yerlere kaydırmaları, ar/aJlarıındlakli haksız rekabet 
ve eşâtsiizlifc durumlarının giderillrnesii amaçlanmıştır. 

Ancak, getirilen hükmün yeterli olmadığı sonucuma varıldlğımdaın, madde başlığı «ıtstismla ve Muaflıklar» 
şeklimde değiştirilerek hangi kişi ve istetmelerim vergiden muaf tutulacağı maddlede açıklıkla belrıtüılımliştıir. 
Aynoa, 500 liraya kadar (500 lira dahil) perakende satışlar ve hazmet karşılığı ataan bedlelerden IşJjetımıe 
Vergisi kesilmemesi hükme bağlanmıştır. 

Karşılıklı olmialk şartıyla yabancı devletlerin Türkiye'deki elçilik ve konsoloslukları glilbi temsliMliiklerii 'ile 
resmi görevle Türkiye'de bulümam memurlarına yapılan mal teslimleriyle hizmetlerin, Maliye Bakaoillğınca 
tespit edilecek esaslar dahilinde mütekabiliyet esasımla dayalı olarak İşletme VerıgisSmıden nııuafliyetiimi sağla
mak için 2 nci maddeye ilave yapılması uygun görülmüştür.; 

Halen uygulanmakta olan Kanunun 14 ncü maddesinde I ve II numaralı tablolardaki mal ve hizmetlerin 
her biri için İşletme Vergisi oranları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Götürü İşletme Vergisi usulü kaldırıldığı için, 3 ncü maddenin 2 nci fıkrasının tasarıdan çıkarılması uygun 
görülmüştür.! 

Ayrıca 1 nci fıkrada geçen «yazılı» kelimesi «yer alan», «emtianın» kelimesi «malların» şeklinde düzel
tilmiş ve «karşılığı» kelimesinden sonra «olarak» kelimesi ilave edilmiştir. 
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Halen uygulanmakta olan Kanuna ekli tablolarda, her mal ve hizmet için tahakkuk ettirilecek İşletme 
Vergisi miktar ve oranları, her işletme için ayrı ayrı tespit edilmiştir. 

Tasarının 4 ncü maddesiyle; ekli tablolardaki oranlar kaldırılmış ve İşletme Vergisi nispeti % 3, götürü 
usulde vergilendirme % 5 olarak saptanmıştır. Ancak, götürü İşletme Vergisi usulünün kaldırılması nedeniy
le % 5 olarak saptanan oranın da tasarıdan çıkarılması ve aynı maddeye, hesaplanan vergilerde lira kesirleri
nin atılması ile ilgili bir hükmün eklenmesi uygun görülmüştür, 

Halen uygulanan Kanunda, vergilendirme dönemi aylık olarak yürütülmektedir. Bu husus mükellef ve 
vergi daireleri yönünden bir yük teşkil ettiğinden, vergilendirme dönemi üçer aylık dönemlere indirilmiştir. 
Tasarının 5 nci maddesindeki bu değişiklik aynen kabul edilmekle birlikte götürü vergilendirme ile ilgili 
hüküm madde metninden çıkarılmıştır,, 

Tasarının 6 nci maddesiyle, halen uygulanmakta olan beyan esası daha basitleştirilmekte, mükelleflerin 
beyanına göre tarh edilmektedir. Değişiklik aynen kabul edilmiş, ancak, götürü usulde vergilendirme ile il
gili 2 nci fıkra metinden çıkarılmıştır, 

Halen uygulanan kanunda; 
İşletme Vergisi beyannamesi, ait olduğu takvim yılının Ocak ayı içinde, takvim yılı içinde işe başlanılması 

halinde bu ayı takip eden ay içinde verilmektedir. 
Tasarının 7 nci maddesiyle, beyannamelerin üç aylık dönemi takip eden ayın 25 nci günü akşamına ka

dar vergi dairesine verilmesi, vergiye tabi işlemi bulunmayan mükelleflerin de, beyanname vermeleri mecbu
riyeti esası getirilmektedir. Bu, vergileme emniyeti ve mükelleflerin devamlı takip ve kontrolünü sağlayaca
ğından madde aynen kabul edilmiştir, 

İşletme Vergisi ayrı bir kanun olarak düzenlendiğinden, kanun sistematiğine uygun olarak 8 nci madde 
aynen tasarıda yer almaktadır. Beyannamenin şekil ve muhtevasının Maliye Bakanlığınca tespit ve tanzimini 
öngören 8 nci madde aynen kalbul edilmiştir. 

Tasarının 9 ncu maddesi, İşletme Vergisinin I ve II numaralı tablolarda yazılı hizmet işletmelerinin bu
lunduğu veya perakende emtia ticaretinin yapıldığı yer vergi dairesince tarh edileceğini sağlayacak şekilde 
düzenlendiğinden aynen kabul edilmiştir, 

Halen uygulanan kanunda beyannamenin posta ile gönderilmesi halinde, beyannamenin vergi dairesine 
geldiği tarihi takip eden bir ay içinde vergi tarh olunuyordu, tasarının 10 ncu maddesi ile bu süre yedi güne 
indirilmiştir. Yapılan bu değişiklik kabul edilmekle birlikte, götürü usulde vergilendirme ile ilgili ikinci fıkra 
daha önce belirtilen gerekçeler doğrultusunda maddeden çıkarılmıştır, 

Götürü usulde vergilendirme ile ilgili 11 nci madde tasarıdan tamamen çıkarılmıştır, 
Vergi daireleri ve mükelleflerin daha az meşgul edilmelerini sağlayacak 12 nci maddedeki İşletme Ver

gisinin ödeme zamanı aynen kabul edilmiş, ancak, götürü usulde vergilendirme ile ilgili 2 nci fıkra tasandan 
çıkarılmıştır. 

Ayrıca 11 nci maddenin tasarıdan çıkarılmasıyla 12 nci madde 11 nci madde olarak yeniden düzenlen
miştir. 

Tasarının 13 ncü maddesiyle, İşletme Vergisinin, perakende satış vesikası veya makineli kasaların kullanıl
ması suretiyle tahsil edileceği hükmü getirilmektedir. 

Ancak, maddenin birinci fıkrasında yer alan «Bu vesikaların» ibaresinin çıkarılması ve «Kasalarda» ke
limesinin yerine «Kasaların» konulması ve ikinci fıkrada geçen «müteallik» kelimesinin «ilişkin» şeklinde de
ğiştirilmesi uygun görülmüş, ayrıca, madde numarası 12 olarak düzeltilmiştir, 

Halen uygulanan kanunda yer alan metne açıklık getirerek İşletme Vergisinin müşteriye yansıtılmasını 
düzenleyen 14 ncü madde, sadece satış vesikasında gösterilmek suretiyle müşteriye inikasım hükme bağlamak
tadır. Bu hüküm eksik görüldüğünden madde metni Vergi Usul Kanununun 233 ncü maddesinde yapılan 
düzenlemeye paralel olarak «vesikasında» kelimesi «vesikaların da» sekinde değiştirilmiş ve madde bu de
ğişiklik ile kabul edilmiştir, 

Tasarının 15 nci maddesiyle perakende satışın tarifi düzenlenmektedir. Halen uygulanan Kanunda aynı 
tarife açıklık getiren maddede yer alan «yapan kimseler»; ibaresi «yapanlar» şeklinde değiştirilmiş ve madde 
numarası 14 olarak düzerdenmiştir,< 
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Halen uygulanan Kanunda yer alan işletme Vergisinin gider kaydedilemeyeceği ile ilgili tasarının 1.6 ncı 
maddesi hükmü 15 nöi madde olarak aynen kabul edilmiştir, 

Tasarının 17 noi maddesiyle, getirilen yeni hüküm : İşletme Vergisinin uygulamada düzenli bir şekilde yü-
rütülebilımesi, vergi kaybının azaltılması, Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi matrahlarının gerçekçi bir şekil
de tespiti amacıyla otokontrol sis temini benimsemektedir. Alıcının, İşletme Vergisini iade talebinde buluna
bilmesi için, iade edilecek işletme Vergisi toplamının 500 lirayı aşması gerekmektedir. (Örneğin : 60 000 
Tl. hk mal alınmıştır. ı% 3 işletme Vergisinden 60 000 X % 3 = 1.800 lira işletme Vergisi, 1.800 X % 30 = 
540 lira iade edüleodk İşletime Vergisidir.) Tatbikatta yanlış anlamalara sebebiyet verdbileceği düşüncesiyle 
maddenin tasarıdan çıkarılması uygun göırülrnüştür. 

Tasarının 18 nci maddesiyle, işletme Vergisi mükellefleri, işletme Vergisine tabi olduklarını gösteren bir 
levhayı görülebilen bir yere asmaya mecbur tutulmakta ve buna uymayanlara da 1.000 lira özel usulsüzlük 
cezasının kesileceği öngörülmektedir. 2 nci maddede yapılan değişikliğe uygun olarak köylerde kesilecek 
özel usulsüzlük cezasının 250 lira olarak tespiti suretiyle maddede gerekli değişiklik yapılmış ve tasarıdan çı
karılan 11 ve 17 noi maddeler nedeniyle yeni metnin 16 ncı madde olarak düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Alıcıların işletmeyi terk edinceye kadar, işletme Vergisi makbuzunu ilbraz etmeleri, ibraz etmeyenlere 
her tespit için 100 lira özel usulsüzlük cezası verilmesi ile ilgili 19 ncu madde 17 noi madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Öz sermayeleri 1.000.000 liranın altında olan işletmelere Devlet Malzeme Ofisi tarafından makineli kasa
lar satılabileceği hükmünü getiren 20 noi maddeden «nevi» kelimesi çıkarılarak ve 18 nci madde olarak 
düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

1318 sayılı Finansman Kanununun işletme Vergisine ilişkin hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığı hük
münü getiren 21 nci madde 19 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Bu Kanunun 1.1.1981 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini hükme bağlayan 22 nci madde, bu Kanun 
hükümleri yayımını takip eden aybaşından itibaren yürürlüğe girer şeklinde ve 20 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Bu Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini hükme bağlayan 23 ncü madde, 21 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET 

Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

'Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

(Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

İsletme Vergisi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Verginin Konusu ve Mükellef : 

MADDE 1. — 'Bu kanuna bağlı I numaralı tabloda yazılı hizmet işfletaderiınin yaptılkları nttzmetler ile 
II numaralı tabloda gösterilen emtianın perakende satışı işletme vergisine tabidir. 

İstetme vergisinin mükellefi, bu tablolarda yazılı hizmet işletmelerini işletmelerle emtianın perakende sa
tışım yapanlardır. 

II numaralı tabloda yer alan emtianın perakende satışım yapan ttoptancı mükelleflerin perakende satışları 
dia işletime vergisin© tabidir. 

Muaflıklar : 

MADDE 2. — Gelir Yengisi Kanununa göre vergiden muaf esmlaf işletme vergisinden de muaftır. 

İKİNCİ BÖLÜM! 

VergJendirme; 

Matrah : 

MADDE 3. — İşletme Vergisinin matrahı, bu kanuna bağlı I numaralı talbîoda yazdı hizmet işletmeleri
nin yaptıkları hizmet karşılığı aldıkları bedeller ile II numaralı talbîoda gösterilen emtianın perakende satış 
(bedelleridir. 

Şu kadar ki, Gelir Vergisi Kanununa göre ticari kazançları götürü olarak tespit edilenler götürü usulde 
vergilendirilirler. Bunların İşletme Vergisi matrahı, Gelir Vergisi tarhına esas olan götürü safü kazançlarıdır. 

Verginin Nispeti : T 

MADDE 4, — İşletme Vergisinin nispeti j % 3; götürü usulde vergilendirmede,% Sldür. 

Vergilendirme Dönemi : 

MADDE 5, — İşletime Vergisinde vergilendirme dönemli faaliyet gösterilen takvim yılının üçer aylık dö
nemleridir., 

Götürü usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirme dönemli faaliyet gösterilen takvim yılıdır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

İşletme Vergisi Kanunu Tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Verginin Konusu ve Mükellef : 

MADDE 1. — 'Bu Kanuna toağlıı I nu/manalı (tabloda yazık hizmet lişfetmeierıinıin yaptıkları hizmetler lilıe 
II numaralı tabloda gösterilen malların perakende sattışı İşletme Vergliısiine tabidir. 

İşletme Vergilisinin mülkelefi, ıbu tablolarda yazılı hizmet (işletmelerini işletenlerle inalların penaikemdle da-
tışımı yapanlardır * ı 

II numaralı tabloda yer alan maların perakende satışını yapan toptancı mykelefflerin perakende söitışttıan 
da İstetme Vengüısüme tabidir. 

İstisna ve Muaflıklar : 

MADDE 2. — Aşağıda yazılı olan kişıi ve liştemler İşletme Vergüsinden muaftırlar. 
a) Son nüfus sayımına göre nüfusu 2 bin ve daha aşağı olan köylerde bulunlan, bu Kanumıa bağlı I nu

maralı tabloda belrfemıen hizmet işletmeleri (3, 4, 5 nolu pozdsyontarla, 10 ncu pozisyonda yazılı turistik bel
geli otel, moteller hariç) tilie II numaralı talblodia yfazılı (4, 5, 6, 7, 10, 12 nollu pozisyonlarda sayılanlar liariç) 
mallan satan mükellefler, 

b) Karşılıklı olmölk şartıyla yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahatgüzar ve fconısoloslıarı 
(Fahrli konsolosılar hariç) ille elçilik ve konsolosılufkUana mensup olan ve o memlekettin uyruğunda bulunan 
memurları ve Türkiye'de nesmıi bir göreve memur edilenlerden II num&rah taibloda 'beHırdlemıeın maları sıaıtın-
alanlar, 

c) 500 liraya kadar (500 llira daJhli) perakende saıtış larla hizmet karşılığı alınan bedeller. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Vergilendirme 

Matrah : 

MADDE 3. — İşletme Vergislinin matrahı, bu Kanuna bağlı I numaralı tabloda yer alan hizmet işletme
lerinin yaptıkları hizmet karşılığı olarak aldıkları ıbedelJer life II numlarlalı tabloda gösterilen malların peraken
de satış bedelleridir. 

Verginin Nispeti : 

MADDE 4. — İşletme Verglisünün nispetli % 3'ıtar. 
Hesaplanan vergilerde İra kesirleri atılır. 

Vergilendirme Dönemi : 

MADDE 5, — İşletme Vergisinde verglifendlirrne dömem'i, faaliyet gösterilen takvim yıllının üçer aylak dö-
nemlerMir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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(Hükümetin teklifi) 

Beyan Esası : 

MADDE 6. — İşletme Vergisi mükdleflerin beyanı üaerine tartı olunur, 
Şu kadiarkü, ©ötürü usulde verg^erMirmede bu esas uıygulıanmıaıZi 

Beyannamenin Verilme Zamanı : 

MADDE 7. — İşletme Vergisi beyannamesi ait olduğu vergilendirme döntehıini takip eden ayın 25 nci 
günü akşamına 'kadar il)gili vergi dairesine verilir. 

Bir 'vergilendirme dönemlinde vergiye tabii işlemi bulunmayan ımulkeBeîfİer de beyanname vermeye mecbur
durlar. 

Beyannamenin Şekil ve Muhtevası : 

MADDE 8. — İşletme Vergisi beyannamesinin şekil, rnıulhteva ve ekleri Maliye Bakanlığınca tespit ve 
tanzim olunur. 

Tarh Yeri : 

MADDE 9. — Ijşletme Vergisi, vergiyi dbguran olayın vukulbuMuğu yer vergi daliresince tarh olunur. 

Tarh Zamanı : 

MADDE 10. — İşletme Vergisi, beyarmarnenin verildiği günldie; ıbeyannaıme posıta ile ıgönderiılmıişse ver
giyi tarh edecek vergi dairesine geldiği tarihli talkip eden yedi gün içinde tadı olunur. 

Götürü usulde vergülenidirilen mükellefler, faalüyetlin icra olunduğu takvim yılının 4 ncü ayı içinde vergi 
karnelerini bağlı oldukları vergi dairelerine übraz etmek suretiyle vergilerini tarh etHirmeye mecburdurlar. 

Götürü Usulde Vergilendirilen Mükelleflerden Vergilendirme pönemi İçinde İse Başlayan Veya İşi Bıra
kanların Vergileri : 

MADDE 111.; — G&türü usulde vergilendirilen mükelleflerden takvamı yılı içünde işe başlayan veya işi bı
rakanların vergisi, yıllık vergiden işe başlanılan ay hariç tultulmalk ve işlin 'bırakıldığı ay tam sayılmak sure
tiyle, çalışan aylara isabet eden miktardır, 

Ödeme Zamanı : 

MADDE 12. — tştoime Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. 
Götürü usulde vergilendirilen müikelleflerce vergi, faaliyet gösterilen takvim yılının Nisan ve EkSm ayla

rında olmak üzere ilki eşit taksitte ödenir. 

(ÜÇÜNCÜ BÖUÜM 

ÇeşıMli Hükümler 

Perakende Satış Vesikası ve Makineli Kasa Kullanılması : 

MADDE 1'3. — İşletme vergisi perakende satış vesikası veya bu vesikaların makÜnelii kasalarda kullanıl
ması suretiyle tahslil edilir. 

Makineli kasaların işletilmesi ile perakende satış vesikalarının düzenlenmesi ve bunların kullanılmasına mü-
tealik esaslar Maliye Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikte belirtilir;, 

Mifllli Güvenlik Konseyi (S. Saynsi : 74) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu ımetmii) 

Beyan Esası : 

MADDE 6. — Işletmıe Verıgisii, bu Kanunum 1 nci maddesinde .belliırlenjen mükelleflerin beyanı ünlerime 
tartı olunur. 

Beyannamenin Verilme Zamanı : 

MADDE 7. — Taşanının 7 «di rnıaddasli aynıen kabul edilmiştir. 

Beyannamenin Şekil ve Muhtevası : 

MADDE 8. — Tasannın 8 neti mıaddlesii laiyınen ıkıabul edliHmiştir. 

Tarh Yeri : 

MADDE 9._ — Tasarının 9 ocu madldesi aynen (kabul edifaıiştir. 

Tarh Zamanı : 

MADDE 10. — İşletme Vergisi, ıbey&nınlarnıeınliin verildiği günde; beyannıaımie posta 'ile göndierli'knıişısıe ver--
•güya tadı edecek vergi dlaıirestiıne geldiği taırlihi taıküp ledlen yedi gün içinde tarh okınıur. 

Ödeme Zamanı : 

MADDE 11. — İşletme Vergisi, beyianıniame vermie süresi içinde ödenir . 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli Hükümler 

Perakende Satış Vesikası ve Makineli Kasa Kullanılması : '« 

MADDE 12. — İşletme VergM, peralkenidle satış vesikası veya maMnel 'kas/alanın ıkıullaınılımıası suretiıyle 
tahsil edilir. 

Makineli (kıaisaılarıra üşletiknesii lie peralkenlde satış vesiikallarınım ıdüzenHenimıesi ve Ibunlarıırı IkuJılanılmıaısına 
ilişkin esaslar Maliye IBalkamlığımca hazırîanacalk 'bir yönıetımeliklte belirtilir.) 

Milli Güvenlit Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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(Hükümetlin teklifi) 

Verginin İnikası : 

MADDE 14 — İşletme Vericisi perakende satış vesikasında ıgösttettilmdk surdiiyle müşteriye inikas ettiri-
lir.; 

Perakende Satışın Tarifi : 

MADDE 15. — Bu kanunda yer alam perakende satıştan maksat, satışı yapılan madldie ve malzemenin ay
nen veya işlendikten sonra satışını yapan kimseler dışındaki kimselere satılmasıdır. 

İşletme Vergisinin Gider Kaydedilemeyeceği : 

MADDE 16. — İşletme Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi mtaıtfaihlaırının tespitinde gider olarak kabul 
edilmez. 

İşletme Vergisinin Alıcıya İadesi : 

MADDE 17. — Alıcının adı ve soyadı ille satıcının imza ve kaşesini ihtiva öden perakende satış vesikaları
nın aslım toplayıp ibraz eden aiıcıüarfa, bu vesıilkaliardla yazııh verginin % 30'u Maılliıye Bakanlığınca beli edi
lecek usıuler dahdlinde liladle ledlffiır. 

îıade edilecek İşletme Vergisi toplamı 500 İkayı faşrnadıfcça (500 lira dahil) (iade tafljdbinıde bulunulamaz. 

Özel Usulsüzlük Cezaları : 

MADDE 18. — İşletme Vergisi mükelefljerii, istetmelerinin bu vergliıye tabi bulunduğuna dair biır lievhJayı 
müşterilerinin görebileceği ve İşletme Vergisine ıtaıbtiı hizmet veya satışın yapıldiğı yere lasmiaik mecburiyetin
dedirler. 

Bu mecburiyete uymayan mükelleflere her tespitte 1 000 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. Levhalarım şek
li ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilir, 

Perakende Satış Vesikasının İbrazı : 

MADDE 19. — Alıcılar ve hizmet işletmelerinin hizmetlerinden yararlananlar peralkendie satış vesika
larını talep, muhafaza ve işletmeden çılkış sıHasmndla sorulduğunda yetkili memurlara emtia ile birlikte i'braız 
etmeye mecburdurlar. Bu mükellefiyeti yerlime getirmeyenlerden her bir tespit içlin 100 lira özel usuıMMük 
cezası alınır, 

Makineli Kasaların Temini : 

MADDE 20. — Nevi Maliye Bakanlığınca taiyin edilecek makineli kalsalar, öz sermayeleri 1 000 000 İka
nın altında olan işletmelere Devlet Malzeme Oflisli tarafından Ve 12 ay taksitle satılabilir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 21. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1318 sayılı Finansman Kanununun İşletme Vergisine diskin bü
kümleri yürüdükten kaUdınlmıştr. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu mfetnd) 

Verginin İnikası : 

•MADDE 13. — İşletâme Vergisi perakende saıtış vesikalarında göslterilllmek isuneltliıyle müşteriye inii'fcas 
ettirilir. 

Perakende Satışın Tarifi : 

MADDE 14. — (Bu IKanıunda yer alan perakende satıştan ınıalkisaıt; saltası yapılan madde ve ınmllzemenlin 
aynen veya işlenldilkıten fsionma «atışıma yapanlar dtşımıdakli kıilm'sıeleıre ısafcıltaaısıdıır. 

İşletme Vergisinin Gider Kaydedilemeyeceği : 

MADDE 115. — Tasarınım! lı6 nıcı maddesi 15 nci madde olarak aynen ıkabull eidıiJim|i§lt;ir. 

Özel Usulsüzlük Cezaları : 

MAİDDE 16. — İşldtaııe Vergüsi raükelılıefillerıi, işyerlerinin !bu ivergiye (tabi IbMumduğuna dair Ibir levhayı 
mlüşlıerlerMın görebileceği bir yere asmak mecburiyetindedirler. 

/Bu mecburiyete uymayan ımlülkdlllıeflere her ıtespilBfce 1 000 ((köylerde 250) lira itdtarıınıda özel usulsüzlük ce
zaisi Ikesiir. (Levhaların şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığımca Itespüt edilir. 

Perakende Satış Vesikasının İbrazı: 

MADDE 17. — Alıcılar ve 'hizmet işldtmeleriınin hiızmetlerliniden yaradanıanfliar perakende satış veslükada-
rını talep, ırnuhafaza ve 'İstetmeden çılkış sırasında yetkili memurlarca /talep edilmesi hain.de madide veya 
•mailzeımıe ile Ibirlükite ibraz etmeye mecburdurlar. (Bu mükellefiyeti yedime (gdtirtnıeyenllealden her bir tespit 
için 100 lira tutarımda özel usutoiMlülk cezası alınır. 

Makineli Kasaların Temini ' 

MADDE 18. — Maflliye Bakanlığınca tayin edileodk makineli kasalar, öz sermayeleri 1 000 000 liranın 
altonda, olan (işletmelere Devlet Malzeme Ofisi tarafından ve 12 ay taklitle saMalbltr, , 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 19, — Tasarımım 2İ1 neti maddesli 19 ncu madde olarak aynen kalbul editatfştlirv 

Millii Güvenlilk Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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(Hükümetlin tekıliıfi) 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümtert 1 . 1 . 1980| tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 23. — Bu Kanunu Balkaınılıar Kurıuliu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Bay kar a 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. özal 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. 1. Öztrak 
Devlet Bakam 
M. özgüneş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

lllli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bay ülken 

içişleri Bakam 
S. Çetiner 

Dışişlerii Bakanı 
/.i Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yard. Bakam Gümrük ve Tekel Bakanı 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Tarım ve Orman Bakam Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enıerjli ve Tabii Kay. Bak. 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakam 
C, Baban 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 74) 
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(Bütçe - Pi'an Komisyonu metnii) 

Yürürlük : 

MİADDE 20. — Bu 'Kanon Ihlülkfüımıleri yaıynmdiu ita'kip idden ayibaşınldan itibaren lyürlülrlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 211. — Tasarının 23 mcü (maddesi 211 nci madde ol'aralk aynen kalbul ödilmişltir. 

MiMi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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(Hükümet in teklifi) 

I N U M A R A L I T A B L O 

Yergiye Tab i Hizmet İşletmeleri : 
1, (Düğün, ve 'kokteyl salonları, 
% H e r nevi meyhaneler , birahaneler, 
3< Gazinolar, 
4< İBar, pavyon la r ve 'gece kulüpler i , 
|5< Tavernalar , diskotekler ve dansingler, 
6. Kafeterya ve lokantalar , (Bira ve alkollü içki verilmeyen 3 ncü sınıf lokantalar hariç) 
7< Bilumum kulüpler ve lokaller (Dernek üyder lMn istifadesine ayrılmış yerler dahil, spor kulüpleri

nin lisltiralhat mahaller i hariç)* 
>8< Saunalar, 
j9.; Güzellik enstitüleri Ve salonları, 

lOLı Otel , motel , molkamplar, 
1)1. lElbise temizleyadleri, 
112, Pastaneler,, 
'1% Oyun salonları, bezük salonları ve bi lardo salonları ı(benzeri yerler dahil), 
14.., IBahçe işletenler.; 

II NUMARALI TABLO 

İşletme veya MaDarra Türü : 
/!., Her türlü mobilya grubu (Madeni olanlar dahil, ıtalbabbt ve cerrahide kullanılanlar hariç) 
!2. Her türlü konfelksiyon giyim eşyası (Kürkler, taklit kürkler ve deriden mamul olanlar dahil), 

3., Halı ve döşemelikler, ı(El veya makine ile dokunmuş halılar ile, elyaf, iplik veya ayrı mamul ipli
ğin, (bir mesnet üzerine yahut elyafın birbirine tespiti suretiyle imal olunmuş her nevi halı ve döşemelikler 
(Kilim ve keçeler hariç), 

4. !Bir sıvama maddesinin dbkum<aya elverişli bir mesnet üzerine tespiti suretiyle imal o lunmuş yer mu-
şaimlbaları ve diğer polimerize döşemelikler ve sünger yataklar , ; 

5. Altın ve gümüş eşya ile her tür lü mücevherat , fbsbujiteri, 
'6< Fotoğraf ve s inema maikineleri, projeksiyon makineleri , aksesuarları Ve filmleri (Slaytlar dahil), 
7< H e r çeşit müzik alet ve setleri ile aksamı ve parçaları , radyo ve televizyon (plakları, kasetler, ses 

şeritleriı dahil), 
8. Köseleden veya talbii, suni deriden m a m u l her tür lü eşya (Eyer ve 'koşum takımları hariç) , 
9. H e r türlü kristal eşya, 

10 , Camdan vesair maddelerden mamul avize, a p l k , albajuıT ve 'benzerleri1, 

11., Elektrikle ve gazla çalışır her türlü ev ve mutfak eşyası1» 
12. He r türlü sıhhi tesisat malzemesi, nalburiye, inşaat hırdavatı gru'bu (Her türlü borular ve ekleme 

parçalan, duvar kâğıdı, badana boyası ve mamul boyalar, vernikler, cilalar, süflyenler ve (katlkı maddeleri 
kapı tokmağı, kilit, menteşe ve her nevi çivi ile vidalar dahil), .• 

13H H e r nevi dikiş makineleri, hesap maikineleri, yazı makineleri, fotokopi ve tdksıir makineleri, para 
kasaları, emniyetli çekmeceler, 

14. H e r çeşit saatlery 

1 5 . H e r tür lü tuvalet ve ıtriyat maddeleri ve malzemesi ve IkbzmaltMer (saç kuru tma makineleri , saç 
maşası , Mrplk kıvırma makinesi , manikür , pedikür , tuvalet alet ve talkımları dahil), 

16. H e r çeşit taşıt aracı lastiği, motor lu taşıt araçlarının yedek pa rça lan ve malzemeleri grubu (Her çe
şit V kayışları, yağ keçeleri, cıvatalar, ru lmanlar dahil), 

IMÜİİ Güvenl ik Konseyi lflS. Sayısı : 74) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu «metni) 

I NUMARALI TABLO 

Vergiye Tabi Hizmet İşletmeleri : 
L Düğün ve kokteyl salonları, 
2. Her nevi meyhane ve 'birahaneler, 
3. Gazinolar, içkili veya çalgılı bahçeler, 
4. Bar, pavyon ve gece kulüpleri, 
5. Taverna, diskotek ve dansingler, 
6. Lokanta ve 'kafeteryalar, (bira ve alkollü içki verilmeyen 2 ve 3 ncü sınıf 'lokantalar hariç) 
7. Bilumum kulüp ve lokaller (Dernek üyelerinin istifadesine ayrılmış yerler dahil, spor kulüplerinin is

tirahat mahalleri hariç), 
8. Saunalar, 
9. Güzellik enstitü Ve salonları ile kadın ve erkek beraberleri, 

(2 ve 3 ncü sınıf erkek berberleri hariç) 
10< Otel, motel ve mokamplar, (2 ve 3 ncü sınıf oteller hariç) 
11. Oyun, bezik ve bilardo salonları, (benzeri yerler dahil) 

II NUMARALI TABLO 

Vergiye Tabi İşletme Veya Malların Türü : 

L Her çeşit mobilya, koltuk, korniş ve halı gurubu, 

2. Her çeşit kürk ve kürkten mamul eşya gurubu, 

3. Her türlü yer muşambaları, döşemelikler, karo ve sünger yataklar, 

4., Altın ve gümüş eşya ile her türlü mücevherat, taklit süs eşyaları, 

5. Fotoğraf ve sinema makineleri, projeksiyon makineleri, aksesuarları ve filmleri, (slaytlar dahil) 
6. Her çeşit müzik alet ve setleri ile parçaları, radyo ve televizyon (plak, kaset, ses ve görüntü şerit

leri, kaydediciler dahil) 

7. Her türlü kristal eşyay 

8. Her türlü avize, aplik, abajur ve benzerleri, 

9. Her türlü sıhhi tesisat malzemesi, nalburiye, inşaat hırdavatı gurubu (her türlü borular ve ekleme 
parçaları, duvar kâğıdı, badana boyası ve mamul boyalar, vernikler, cilalar, sutyenler ve katkı mad
deleri, kapı tokmağı, kilit, menteşe ve her nevi çivi ile vidalar dahil) 

10, Her nevi dikiş makineleri, hesap makineleri, yazı makineleri, fotokopi ve teksir makineleri, para 
kasaları, emniyetli çekmeceler, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 74) 
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{ıBükümetin teklifi) 

17., Her çeşit oyun aletleri, ölçü ve tartı afetleri, 
18< Seramikten mamıuil vazo, duvar taıbağı, Jıeykeler ve süs eşyası, 
19, Seramikten mamul döşemelik, fcaplamallk karolar ve benzerleri, 
20. Elektrik devresinin kesilmesi, bölünmesi, korunması, kollara ayrılması veya irtibatlandırılması için 

teçbJizaıt (Cereyan kesiciler, köömıtaitörier, röleler, devre kesicileri, yıldırım önleyicileri, prizler, bağlama kutu
ları ve (benzenleri.) 

Not : 

1. Her bir muamele için hesaplanan vergi 100 kuruştan az olamaz. 
2. Yukarıdaki 1 ve II numaralı tablolarda yazılı faaliyetlerin istisna akdi çerçevesinde yapılması da ver

ginin konusuna girer. 

MM Güvenlik fKJonseyi (S, Sayısı : 74) 



— 19 — 

(Bütçe - Plan Komisyonu nnetaıii) 

11. Her türlü tuvalet ve ıtriyat maddeleri ve malzemesi ve kazmatikler (saç kurutma makineleri, saç 
maşası, kirpik kıvırma makinesi, manikür, pedikür, tuvalet alet ve takımları dahil) (kolonya hariç) 

12. Her çeşit taşıt aracı lastiği, motorlu taşıt araçlarının yedek parçaları, aksesuarları ve sair malzemeleri, 
13. Her çeşit oyun aletleri, 
14. Ölçü ve tartı aletleri, 
15w Her çeşit vazo, duvar tabağı, heykeller ve süs eşyası, 

(MIIÜ Gtüvenük Kıonseyi (S. Sayısı : 74) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 194 

Bazı Vergi Kanunlarında (Vergi Usul Kanununda) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /171) 

TC 
Başbakanlık 23 Nisan 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-816/03324 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hsaasrlanm ve Bakanlığınızla arzı Bakanlar Kuruhtaca 22.4.1981 talihinde kariaırlaştırı-
lan < Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun TaSana» üe gerekçesi ekili olanak gündml-
müştir. 

Gereğimi emirlerinle arz ederim. 
Bülend Ulusu 

GENEL GEREKÇE 

193 sayıdıı Gellir Vergisi Kanununda 23,61 ısaıyıh Klanunla yapılan değişikliklerin uygulanması esnasında bazı 
tereddütlerin doğduğu anlaşılmış olup, tasarı ile bu tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla, Gelir Ver
gisi Kanununun bazı maddelerinde açıklıik getiren düzenlemeler yapılması öngörülmüştün 

Diğer, taraftan Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun ve 
Bina İnşaat Vergisi Kanununun bazı 'hükümleri günün ekonomik şartları çerçevesinde yeniden gözden geçirile-
re'k, değişiklikler yapılmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 10. — Zirai kazancın götürü gider esasına göre tespitinde götürü gider emsalinin zirai faaliyet, 
bölge, arazi ve mahsûl türüne bakılmaksızın kanuni bir ölçü mahiyetinde ve % 70 olarak tespit edilmesi nede
niyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 45 noi maddesinde de bu hükme paralel düzenleme yapdmaktadır. 

Madde 11. — Zirai kazancın götürü gider esasına göre tespitinde, götürü gider emsalinin zirai faaliyet, 
Iblölge, arazi ve mahsul türüne bakılmaksızın 'kanuni bir ölçü ımahiyetinde % 70 olarak tespit edilmesi nedenliyle 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesinde de bu hükme paralel düzenleme yapılmaktadır. 

Madde 21. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 22. — Yürütme hükmüdür. 



Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi s 29 Nisan 1981 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/171 
Karar No. : 76 

MiMi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Bakanlar Kurulunca 23.4.1981 tarihinde Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı Vergi Kanunların
da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzca linoelenmiştür. 

Bu (inceleme sonucunda; 
Aidi geçen «asarının bir bölümünü oluşturan Vergi Usul Kanunuyla iğ i ! 10 ve 11 nci maddeleri «213 sa

yılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapıılmıasın'a İlişkin Kanun Tasarısı» adı ile ayrı bir kanun tasarısı 
olarak elle atamıştır. 

Tasarı ile değiştirilmıek istenen iki maddeye 'ilaveten, günün ekonomik koşullarıyla uyum sağlayabilmek 
için 'dört maddenlin daha değiştiriıkrtesi Komisyonumuzca uygun görülmüş ve maddelerin görüşülmesine ge
çilmiştir., 

Tasarının 10 ncu maddesi, çerçeve 1 nci madde şeklinde değiştirilerek, hayvancılığı, kara ve su avcılığını 
korumak amacı ile Götürü Gider Emsali % 70*den % 80'e yükseltilmişltir. 

Tasarının 11 nci maddesi çerçeve 2 nci madde olarak aynen benimsenmiştir. 
Çerçeve 3 ncü madde ile, 213 sayılı Vergü Usul Kanununum 2365 sayılı Kanunla değişik; 323 ncü madde-

simiin 1 numaralı 'bendinde yer alan «ve» sözcüğü, meydana getlirdiği sakıncalı durumu gidermek amacıyla 
«veya» olarak değiştiıiilmişitir. 

Çerçeve 4 ncü madde, 2365 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle Hileli Vergi Suçuna Teşebbüs kavramı 
Kaçakçılığa Teşebbüs olarak değiştirildiğinden; buna uygunluğu sağlamak amacıyla aynı Kanunun 371 nci 
maddesinin 2 numaralı bendinin parantez içi hükmünde «Hileli vergi suçuna teşebbüs» ibaresi «Kaçakçılığa 
teşebbüs» olarak değiştirilmiş'tir. 

Çerçeve 5 nci madde, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun cezalara ilişkin hükümlerinde 2265 sayılı Ka
nunla yapılan değişikliğe paralelliği sağlamak için, aynı Kanunun 374 ncü maddesinin ikindi fılkrasına «ağır 
kusur» ibaresi etolenmiş'tıir. 

Çerçeve 6 nci madde ile, usulsüzlük cezalarına ait cdtveMn «İhtar» bölümünün 2 numaralı bendinde 
«Gayrimenkul Kıymet Artış Vergisi» ibaresi yer aldığımdan, 1 numaralı bentten çıkarılmıştır. 

Tasarının yürürlükle ilgili 21 ncü maddesi ifade değişikliğiyle 7 nci madde olarak, 22 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyinlin onayına arz olunur. 

Başkan Başkan Yardımcısı Başkan Yardımcısı 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM Haşmet YURT AL 

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

Kâtip Üye Kâtip Üye Üye 
Turhan AKPORAY Tahsin EKİNCİ Nazmi BİLGİÇ 

Mly. Kd. Alb. Mly. Kd. Bnb. 

Üye Üye Üye 
Güven BOSGELMEZ Mehmet KÂMİLOĞLU Doğan KAYRAN 

Üye Üye 
Berki MELLİ Serpil ULUER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 194) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

Bazı Vergi Kanunlarımda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 10. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 45 nci maddeslinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
2. Götürü Gider Emsalli : Bütün zirai mahsuller ile kara ve su avcılığı için % 70'dir. 

MADDE 11. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 46 ncı maddesiinin son ilki fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 21. — Bu Kanunun; 
— 16 ncı maddesi hükmü yayımı tarihinde, 
— 15 ve 17 nci maddeleri hükümleri yayımını takibeden aybaşında, 
— 18, 19 ve 20 nci maddeleri hükümleri 11.12.1980 tarihinde, 
— Diğer hükümleri 1.1.1981 tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 22. Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam -
Başbakan Yrd. 

Z. Baykara 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
1. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı • 
Başbakan Yrd. 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. M en t eş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 

Prof. Dr. N. Ayanoğlu 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. T, Esener 
İmar ve iskân Bakanı 

Dr. §, Tüten 
Sosyal Güvenlik Bakanı 

S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı V. 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 
Kültür Bakanı 

C. Baban 

22 Nisan 1981 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Balkanı 
S. Ç et iner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önaîp 

Ulaştırma Balkanı V. 
Dr. T. Önalp 

Enerji ve Ta. Kay. B. V. 
Ş. Kocatopçu 

Gençlik ve Spor B. V. 
M. R. Güney 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 194) 



— 5 — 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 45 noi maddesinin 2 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
2. Götürü gider emsali : Büyük ve küçükbaş hayvanlar (Kümes hayvanları dahil) ile 'kara ve su avcılığı 

için c/c 80; diğer zirai ürünler için % 70'dir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 46 ncı maddesinin son ilki fıkrası kalıdırılmışitır. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 323 ncü maddesinin 1 numaralı ben'di aşağıdakii sekilide değiştirilmiştir. 
1. Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar; 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 371 nci maddesinin birinoi fıkrasının 2 numaralı bendinin parantez içi hük

mü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
{Kaçakçılığa teşebbüs halinde 'bu suçun tespit edildiği günden evvel) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 374 ncü maddesinin ikinci fılkrası aşağıdaki şekillide değiştirilmiştir. 
Ancak, 336 ncı madde hükmüne göre kaçakçılık, ağır küsur veya kusur ile usulsüzlüğün birleşmesi hal

lerinde kesilecek ceza, kaçakçılık, ağır kusur veya kusur cezaları için belli edilen zaman aşımı süıresi içinde 
kesilir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun sonunda yer alan «Usulsüzlük cezalarına alit cetvel» in İhtar bölümünün 
1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

1. Bu cetvelde mükellef grubu : Gelir, Kurumlar Vergilerinden başka, Gider, İstihlak, İşletme ve Dış 
Seyahat Harcamaları vergilerine ait usulsüzlükler hakkında da esas tutulur. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 8. — Tasarının 22 ncı maddesi 8 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyü (S. Sayısı : 194) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 195 

Bazı Vergi Kanunlarında (Gelir Vergisi Kanununda) Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı - ve Bütçe - Plan Komisyonu 

Raporu. (1 /171) 

TC 
Başbakanlık 23 Nisan 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-816/03324 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve > Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 22.4.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir, 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda 2361 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanması esnasında 
Ibaızı tereddütlerin dloğlduğu anlaşılmış olup, tasarı ile bu tereddütlerin giderilmesini sağlamak amacıyla, Ge
lir Vergisi Kanununun bazı maddelerinde açıklık getiren düzenlemeler yapılması öngörülimüştür. 

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tahsilata Hızlandırılması Hakkında Kanun 
ve Bina inşaat Vergisi Kanununun bazı hükümleri günün ekonomik şartlan çerçevesinde yeniden gözden ge-
oirJerelk, değişiklikler yapılmaktadır^ 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. —- Daha önce Gelir Gergisi Kanununun 10 ncu maddesinin son fıkrasında 2361 sayılı Kanunla küçük 
çiftçi muaflığının tayini yönünden miras ortaklığının ortaklık sayılacağı hükme bağlanmış iken uygulamada 
tarım arazilerinin verim kaybına yol açabilecek şekilde 'bölünmesine neden olabileceği gerekçesiyle anılan hü
küm madde metninden çıkarılmaktadır. 

Madde 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 11 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan 25 beygir 
gücünden fazla bir yahut toplam güçleri bu haddi aşan birden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin küçük çiftçi 
muaflığından faydalanamayacakları hükmü, hâsılatları tutarı düşük olan ve esasen küçülk çiftçi muiafiyetinden 
faıydalanmalan gereken çiftçileri de mükellefiyet kapsamına alaralk beyanname verme külfetiyle karşı karşıya 
bıraktığından beygir gücü esası kaldırılarak birden fazla traktöre sahip olanların muafiyetten faydalandml-
mamıaîarı esası getirilmektedir, , 

Madde 3. — Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesindeki küçük çiftçi muafiyetine ilişkin yıllık satış 
tutarı ölçüsünün 250 bin İradan 500 bin Iraya yülkseltlMmesd karşısında 13 ncü maddeyle paralellik sağlamak 
amacryîa kültür nevilerine göre arazı birimlerinin getirebileceği ortalama randıman ve fiyatlar dikkate alın
mak suretiyle 12 nci maddede yazdı işletme büyüklüğü ölçüleri yeniden tespit edMştir. 
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Madde 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinde yer alan küçük çiftçi muafiyetine 
İlişkin 250 000 liralık yıllılk satış tatarı ölçüsü, ürünlerin taban fiyatlarındaki artışlar ve günümüzün ekonomik 
şartlan dikkate alınarak 500 000 liraya yükseltilmiş bıiunmaktadır, 

Madde 5. — Gelir Vergisi Kanununun vergi karnesi esasına ilişkin 35 noi maddesinde yapılacak değîşik-
U e Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygunluk sağlanmaktadır., 

Madde 6. — Zirai kazancın götürü gider esasına göre tespitine ilişjkin bir milyon liiralılk had, yıllık hâsılat
ları tutarı dört milyon liraya kadar olan çiftçilerin basit bir biçimde vergilendirilmelerim sağlamak amacıyla 
dört milyon liraya yükselfulmiştira 

Madde 7. — Yapılan değişiklikle; götürü gider emsali, zirai faaliyet, bölge, arazi ve mahsûl türüne bakıl-
malksızın kanuni ölçü mahiyetinde ve % 70ı olarak tespit edilmektedir, 

Madde 8,. — Gelir Vergisi Kanununun zliırali kazancım işletme hesabı «salama göre (tespiıfiini düzenleyen 55 
nüi maddesinle eklenen fıkra lilıe zıiırali kazancım tespitlinde dönıem başı .sltokılaınmım gider, ıdönıem sonu stoklan-
mm da hâsılat olarak sayıllmam konusuna açıklık gdtltolerek, bu konudaki tereddütl/arlin gjiderilımıesii sağliaınııJı-
maktadıır. 

Madde 9. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun! 12 inci ımaddesinıde yer alam ziraat grupllaınmıda yapullan 
değişikliğe parallel olarak mükerrer 1:1:2 indi ımadde yenliden ıdüzanflıanimıekte ve imcir zfkaat'i 14 ınıcü gruptan 
çıkarılarak 22 noi grulba ıdahlill ladilmıekıtadlir.ı 

Madde 12. — Zlira'i kazancın götürü gider ©sasına göre tespitlinde, götürü gider (etmisiaülinüın klanuni öllçlü 
ımahiyatıimde ve 'bütün zirai ırraahısülller lilıe ziırali faaliyet !türlerti için % 70 olarak belirlanımıasi medeniyle 1|93 sa
yılı Gellir Vergisi Kanununa 23/61 sayılı Kanunla lakfllenıan Geçici Madde hükmü de yenliden düzanllleınımliışltıir. 
Yapılan bu düzanlıemıe ifade dışımda hiçbir uygulama değişikliği getirmemektedir. 

Madde 13. — 193 ısayıh Gelir Vargiisii Kanununum 53 ncü im ad destimin birindi f iknasımda yer lallıan götürü 
gider usulüme tabi olmamın şartı dlaın bir milyon liralık haddiin dört mıiljyan liraya yükısıelltimıaai yolundaki 
değişikılliğe paraırlel dliarak 2431 sayılı Tahsilatın Hıizlıandnrıtaaısı Hakkında Kamumun 8 midi maddesinin sıon 
fıkraısımda yer alan hüküm kaldırılmakta ve Gelir • Vergisi Kanununa eklenen Geçidi 17 ncü maddeyle 1/980 
yılımda götürü gider usulünde vergillandirilimıiş lollmak koşulluyla mezkûr yıl hâsılatları tutan dört mlilıyon mi
rayı aşmayan çiftçilerin 1.98.1 yılında da götürü gider usulünden faydalandırılmallan ısağlanimiaktaıdır. 

Maldıde 14. — Gelir Vergisi Kanununla, eklanıan Geçidi 18 mdi madde hükmü ile, kurumlllarm 1980 takvim 
yılanda elde etlrikleri, iştirak kazançları (istisnasına tabii olup üzerinden vergi tevklifatı yapıJımıaırnış ıbulluman 
kazançlarının da Gelir Vergiisi' Kanunuma 2361 sıaıyıllu Kanunla getirilen «vergi alacağı» ımüessasesüınıe uyumu-
nu sağlamak için tevkifaıta tabi tutulmalıaırı dnıgörülllmekteidir. 

Madde 15. — Bilindiği üzere daha önıce Gelir Vergiisi Kanununun 23/2 mdi maddesi ile vergiden istisna 
edilmiş olan gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerimde bilfiil çalışItırdDklan işçilerin ücretleri 
anılan Kamumda 2361 sayılı! Kamunla yapılan değişiklik sonucu 1 . 1 . 1981 (tarihinden, itibaren Gelir Vergisi 
kapsamına alınmış bulummiakltadır. Ancak daha önce büyüklüğü ne olursa olsun götürü gider usulünden 
yararlanabilen çiftçilerin gerçek usulün mükellefiyetlerine uyumunu sağlamak amacıyla ve vergi karnesi 
zorunluluğunun 1 . 1 , . 1982 de yürürlüğe gireceği göz önlüne alınarak, bu tarihe kadar gerçek usulde vergi
ye tabi çiftçilerin zirat işlerimde (bilfiil çalışan işçilerin (şoför ve makinist hariç) ücretlerimin 1 . 1 . 1'98I2 ta
rihline (kadar vergiden rnüistesma tutulması sağlanmaktadır. 

Madde 1!6. — Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunumda 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle vergi 
sistemiımitae vergi alacağı müessesesi getirilmiş ve kurumlar tarafımdan ödenen (Kurumlar Vergisiinlin yarisı 
ileride 'bu (kazancı kâr payı olarak elde edecek gerçek kişinin vergi alacağı olarak kabul edillmişlfiir. Vergi ala
cağı sisteminim esası elde edilen kâr paylarının kaynağı ile ilgilemmdksiziiın kazancın elde edildiği ilk kurum
da vergüenjdirilmesi olup, bu amacı sağlamak için kurumlanın Kurumlar Vergisinden muaf veya müstes-
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na kazanç ve ira#ardan da dağıtılsın veya dağıltılımasın % 33 1/3 vergi tevkif atı getirilerek, vergi alacağı siste
mlimin aksama/dan islemesi sağlanmış bulunmaktadır. Nitekim söz konusu tevkifat kurumdan kâr payı elde 
edeceklerin gerçek kişi, ticaret şirketi veya Kurumlar Vergisi mükellefti olduğuna bakılimıaksıızın yapılmak
tadır. 

Gelir Vergisi Kanununun Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç ve iraplarından yapılacak 
tevkif alta ilişkin 94/8 noi maddesinde 'yapılan değişiklikle esas olarak yukarıda belirtilen esaslar çerçevesin
de tevikifata talbi tutulmakla beralber, ihraç kanunlarına ve Devletin kanunların verdiği yetkiye dayanarak, 
akdettiği mukavelenamelere göre vergiden muaf kalbul edilen menkul kıymetlerin temettü, faiz ve ikramiyele-
riınıin nakden veya hesalben dağıtıldıkları anda tevfoifata italbi tutulmaları öngörülmektedir. 

Madde 17. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinde yapılan değişiklikle, daha önce sa
katlık dereceleri yönünden iki gruba ayrılan hizmet erbabının çalışma güoünlü kaybetme farklarını daha iyi 
aiksettirefbilmesi amacıyla üç grupta toplanması ve uygulanacak inldinîmin günün şartlarına uygun (bir hale 
getirilmesi öngörülmektedir. 

Böylece 1 noi dereoe sakat sayılan bekâr bir hizmet erbabının sakatlık indirimi 'Olarak 3-6 bin lira, özel 
indirim olarak 4 500 lira ve genel indirim olarak da 600 lira olmak üzere ayda 41 100 liralık ücreti vergi 
dışı kalacaktır. Hizmet erbalbınım evli ve çocuk sahibi olması halinde bu miktar daha da artacaktır. 

İMadde 21. — Yürürlük maddesidir, 

Madde 22. — Yürütme hükmüdür. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 
TC 

Milli Güvenlik Konseyi 29 Nisan 1981 
Bütçe-Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/171 
Karar No. : 75 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığımca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 23 . 4 , 1981 tarihinde Milli Güvenlik Konse
yin© sunulan «Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı» nın Komîsyonu-
muzoa yapılan incelemesi Sonucunda; 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması 
Hakkındaki Kanun ve 2351 sayılı iBina İnşaat Vergisi Kanununda değişiklik yapılmasını öngören tasarı, 
ilgili kanunlarda ayrı ayrı değişiklik yapılmasını sağlamak amacıyla, gruplandırılmış ve adı geçen dört ka
nunda değişiklik yapılacak şekilde tasarı bölümlendirifaüıştiır, 

1 nci bölüm olarak ele alınan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda, 24 . 12 . 1980 gün ve 2361 sayılı Ka
nunla yapılan değişikliklerden, ıKiüçük Çiftçi ve Esnaf muafiyetleri ile salka'ülık indirimlerinin yeniden göz
den geçirilmesi, 

'îşldtme büyüklüğü ölçüsü, küçlük çifltçi muaflığı, vergi karnesi esası, yıllık hâsılat tutarı, hâsılata uygu
lanacak götürü gider emsali, zirai kazancın işletme hes'âbı esasına göre tespitimde hesap dönemi, Bağ zi-
raatinde ve diğer meyvelerde dönümden alınacak vergi, kara ve su avcılığı için götürü giderin yeniden tes
piti, görürü ıgider emsalinden faydalanma, iştirak kazançlarında tevkifat gibi hıususlaırda uygulamadan 
doğan alksalkılıklarıın giderilmesi amacına yönelik tasarı olumlu bulunmuş ve maddelerin incelenmesine geçil-
mıi'şjtir., 

Aynı fcanunun «Gelirin Unsurlan» başlıklı 2 nci maddesine 2361 sayılı Kanunla eklenen vergi karnesi 
ile ilgili son fıkranın yürürlükten kaldırılması amacıyla düzenlenen metnin 1 nci madde olarak 'taisarıya ek
lenmesi suretiyle, 
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Çerçeve 1 noi madde ile değiştirilen 10 nou maddenin son fıkrası hükmüne göre, yancı/lığın orftaJkîâ: sa
yılacağına dair düzenleme 2 nci madde olarak aynen, 

Çerçeve 2 noi madde ile 'değiştirilen 11 noi maddenin 2 nci fıkrasına göre, ticari veya meslieki kazançları 
dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine ta'bi 'Olanlardan küçük çiftçi muaflığımdan istifade edemeyecekle-
riın tanımını değiştiren düzenleme 3 ncü maldde olatrak aynen, 

Çerçeve 3 ncü maldde ile değiştirilen aynı Kanunun 2361 sayılı Kanunla değişik 12 nci maddesi, tespit 
edilen «işletme büyüklüğü öllçlüslü>>nün gruplar düzeyinde yeniden değerlendirilmesi suretiyle ve 4 ncü mad
de olaralk, 

Çerçeve 4 meü madde ile değişltjiriiem 13 mcü maddemin 1 nci fılkraisımdaki Iküçük çiftçi muaflığımdan 
faydalanmanın sınırımı değiştiren düzenleme 5 nci madde olarak aynen, 

Çerçeve 17 nci madde ile değiştirilen, aynı Kanunun sakatlık 'indirimliyle ilgili 311 nci madldeskıldekii de
ğişiklik çerçeve 6 nci maıdde olarak ve özel indirim tutarlarınla göre ıtesıpilt edilen oranlarında değişiklik ya
pılmak suretüyle, 

Çerçeve 5 nci maldde ile değiştirilen «Vergi Kaimesi iEsası» ile ilgili aynı Kanunıuın 35 noi maddesindeki 
değişiklik çerçeve 7 nci mıadde olarak aynen, 

[Aynı Kanunun 2361 sayılı IKanuınlla değişik 47 noi maddemin işyerlerinin Bmlak Vergisi tarhına esas ola
ralk vergi değerleriyle illgli 2 numaralı bendimde yer alan 200 000 ve 12 000 liralılk parasal sınırların 350 000 
ve 24 000 liraya çıkarılmasıyla ilgili dü2ienlemıemjm tasarıya çerçeve 8 noi madde olarak ilave edilmesi sure
tiyle, 

Çerçeve 6 nci maldde ile değiştirilen aynı Kamunun 53 ncü maddesinin 1 nci fıkrasındaki götünü gider 
esasını düzenleyen hüküm, çerçeve 9 ncu madde olaralk aynen, 

Çerçeve 7 noi maldde ile değiştirilen aynı Kanunun 54 noü maddesinin üçüncü fıkrasımım götürü gider 
emsali ile ilgili 1 numaralı ibenıdi, «Hâsılata büyük ve küçük baş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ile 
kara ve su avcılığı için % 80, diğer zirai ürünler için % 70 götürü gider emsalinim uygulanması veya,» 
şeklinde değiştirilerek ve çerçeve 10 nou madde altında yenliden düzenlenmek suretiyle, 

Çerçeve 8 nci maldde ile değişik aynı Kanunun 55 nci maddesi ile ilgili (düzenleme çerçeve 11 nci madde 
olaralk aynen, 

Çerçeve 16 nci maldde ile değiştirilen aynı Kanunun 94 ncü maddesinin 8 numaralı bendi ile ilgil düzen
leme Komisyonumuzca benimsenmıediğinden tasarıdan çıkartılmak suretiyle, 

Aynı Kanunun 105 nci maddesinin 6 numaralı bendinde yapılan değişiklik ile 94 ncü maddenin 8 numa
ralı bendinde yazılı kazanç ve iratlardan % 20 tevkiifat yapılması; kazanç ve iratların nakden veya hesta-
ben ödenmesi halimde; tevkifatın % 33 - 1/3'e (dar mükelleflerde % 60'a) tamamlanması hükmü getirilmiştir. 
Bu suretle vergi alacağı müessesemin mevzuatımıza getirilmiş olması dolayısıyla meydana gelen durumun 
dengelenmesi, ekonomik canlılığın sağlanması kurumlaşmanın da teşvik edilmesi mümkün olacaktır. Sözko-
nusu kazanç ve iratların dağıtılması hallinde tamamı; dağıtılmaması halinde % 20'si tevkifata tabi tutula
caktır. Bu fonların dağıtılmasına kadar kurumun bünyesinde kalarak iç finansman unsuru olarak kullanıl
ması sağlanacaktır. Yapılan bu düzenlemenin çerçeve 12 nci madde olarak tasarıya ilave edilmesi suretiyle, 

Çerçeve 9 ncu madde ile değiştirilen aynı Kanunun mükerrer 112 nci maddesindeki 14 ve 22 nci gruplarda-
ki değişiklikler Komisyonumuzca benimsenmediğinden tasarıdan çıkartılmak suretiyle, 

Çerçeve 12 noi madde ile değiştirilen aym Kanunun 2361 sayılı Kanunla değişlik Geçici 7 nci maddedeki 
«Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin Uygulanması» ile ilgili hüküm çerçeve 13 ncü madde 
olarak aynen, 

Çerçeve 13, 14 ve 15 noi mıaddeler ile aynı Kanuna eklenen geçici 17, 18 ve 19 ncu maddeler, çerçeve 14, 
15 ve 16 nci maddeler olarak aynen, 

Yürürlükle ilgili tasarınm 21 nci maddesi yapılan düzenlemelere uygun şekilde 17 nci madde olarak de
ğiştirilmek suretiyle, 
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Tasarının 22 noi maddesi 19 ncu madde olaraik aynen, 

Tasarının başlığı, yapılan düzenlemeye uygun olarak değiştirilmek suretiyle, 

Kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlüık Konseyinin onayına arz olunur. 
Başkan 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET 
Em. Amiral 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Tiz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpil 

Üye 
f ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

1 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 195) 



— 6 — 

HÜKÜMET TEKLİFt 

iBazı V^ngi KammlIaruMİa Değişiklik Yapınmasınla Dalk Kâimin TlasaNaı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunumun 10 ncu maddesinin san fıkrası aşağıdaki şekilde değüş-
tini'ltmiştir. 

«Yarıcılık ortaklık sayılır.» 

MADDE 2. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununum 11 nci miaddesimin ikinci fıkrası aşağıdaki şeklide de
ğiştirilmiştir., 

«Ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla gerçek usuilde Gelir Vergisine tialbti olanlardan zûralî faaliyetçe 
'bulunanlar tide bir biçer - dövere veya benzeni mahiyette'ki bir motorlu araıoa veya birden f azla traıkıtöme salhıip 
dlan çiftçiler küçük çiftçi muaflığımdan faydiaılanamıazlarj» 

MADDE 3. — 193 sayılı Gelür Vergisi Kanununum 12 nci maddesi aşağıdaki sekide dleğiştidlkriiştiır'. 
îşleıfime büyüklüğü öllçüisü : 

Madde 12 .— Küçük çiftçi mıuıalflığtnı tayin bakımunidam bir takvim yılı içimde nazara alimacak işleltme 
büyüklüğü ölçüleri şunlardır n 

1 ncii grup : Hububat ziraatinde dkili aıraz'iniim yüzölçümü toplamı 250 dönüm; 
2 nci grup : Bakliyat, afyom, susam, keten, kemidir ziraatinde ekili arazimin yüzölçümü toplaimı 140 dönıüüı; 
3 ncü grup : Ayçiçeği ziraatinde dkili araızimlin yüzölçümü toplaimı 100 dönıüm; 
4 ncü grup : Paimıuk ziraatinde ekili arazimin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
5 nci grup : Çeltik ziraatinde ekil arazimin yüzölçümü topfllamu 35 dönıülm; 
6 mcı grup : Pancar zteaıtiimıde ekili arazimıim yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
7 nci grup : Patates, soğan1, sarmusak ziraatinde ekili arazimin yüzMçümü toplamu 30 dönüm; 
8 nci grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümlü toplaimı 20 dönıüm (Mahsul vereibleoek hale getoııeyen-

ler hariç); 
9 ncu grup : Tütün ziıraaltlimldejekilli arazimliim yüzölçümü toplaimı 40 dönülmı; 
10 ncu grup : Selbze ziraatimıde dkili arazinim yüzölçümü toplaimı 40 dönüm; 
11 nci grup : Sera ziraatinde ekil arazimin yüzölçümü toplaimı 1 dönıüm; 
1'2 nci grup : Kavun ve karpuz ziraatinde ekil arazi nün yüzölçümü toplaimı 50 dönümı; 
13 ncü grup : Meyve verdblecek haflie gelirmiş fındık ziraatimıde ekili arazimin yüzölçümü toplaimı 55 dönüm; 
14 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ziraatimıde dkili airaızinim yüzölçümü toplamı 70 dönüm; 
1'5 nci grup : Meyve verdbilieodk hale gelmiş amtep fıstığımda 550 ağaç; 
16 nci grup : Meyve verdblecek hale gelmiş zeytimlikilerde 850 ağaç; 
17 noi grup : Meyve verdbileoefc hale gelmiş narenciyede 475 ağaç; 
1'8 ndi grup : Meyve verdbiUeoek haffle gdltaiş efflmada 600 ağaç; 
19 nou grup : Muz ziraatinde dkili arazimin yüzölçümü toplamı 3 dönüm:; 
20 nci grup : Meyve 'verdblecek halle geknıiş kaysıda 750 ağaç; 
21 nci grup : Mıeyve verebilecdk hale gelmiş armut, kiraz, vişmıe, şdftallii 700 ağaç; 
22 nci grup : Diğer midyve ve ürün ziraatinde ekil arazimin yüzölçümü toplamı 50 dönıülm (Meyve ve ürün 

verdbilecdk halle gölimdyenıler ile paHaimut hariç incir dahil) 
23 ncü grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 adet (tş hay vanları ille iki yaşınidam küçük, büyükbaş hayvanlar ha

riç); 
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IBÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

31.12.1960 Tarihli ve 193 Slaydı Gelir Yergisi Kanununda Değildik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı 

IMADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2 M& maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Tasarının 1 nci maddesi 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. t— Tasarının 2 nci maddesi 3 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(MADDE 4. r— 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

İşletme Büyüklüğü Ölçüsü : 

IMa'dde 12. — Küçülk çiftçi muaflığını tayin bakımı ndafl bir takdim yılı içinde nazara alınacak işletme bü
yüklüğü ölçüsü şunlardııı • ? . 

1 nci Grup : Hubulbat ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 300 dönüm; 
2 nci Grup : Bakliyat, afyon, susam, keten, kendir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 140 dönüm; 
3 ncü Grup : Ayçiçeği ziraatinde ekil arazinin yüzölçümü toplamı 130 dönüm; 
4 ncü Grup : Pamuk ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 
5 nci Grup ,: Çeltik ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
6 nci Grup : Pancar ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 
7 nci Grup : Patates, soğan, sarımsak ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
8 nci Grup : Çay ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü ıtopkmı 20 dönüm (Mahsul verebilecek hale gelme

yenler hariç); 
9 ncu Grup ı: Tütün ziraatinde ekil arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 
10 ncu Grup : Sebze ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 40 dönüm; 
11 nci Grup : Sera ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 1,5 dönüm; 
12 nci Grup : Kavun ve karpuz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm; 
13 ncü Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş fındık ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 60 dö

nüm; 
14 ncü Grup : Meyve verebilecek hale gelllmiş bağ ve incir ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 

80 dönüm; 
15 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş an tep fıstığında 750 ağaç; 
16 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş zeytinliklerde 1 200 ağaç; 
17 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş narenciyede 475 ağaç; 
18 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş elmada 700 ağaç; 
119 ncu Grup : Muz ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 3 dönüm; 
20 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş kayısıda 750 ağaç; 
21 nci Grup : Meyve verebilecek hale gelmiş armut, kiraz, vişne, şeftalide 700 ağaç; 
22 nci Grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin yüzölçümü toplamı 50 dönüm (Meyve ve 

ürün verebilecek hale gelmeyenler ile palamut hariç); 
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24 ncü grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 adlet (Bir yaşından küçük, küçükbaş hayvanlar ile kümes hayvan
ları hariç); 

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

Yukarıda yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması ha
linde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan hadlerin yarısını aşmadığı 
takdirde muaflık devam eder. 

Yukarıda zikredilen, meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu baş
langıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

MADDE 4. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Küçük çiftçi muaflığından faydalanabilmek için zirai mahsullerin bir takvim yılı içindeki satış bedelle
ri tutarının 503 000 lirayı geçmemesi şarttır.» 

MADDE 17. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinin sakatlık indirimiyle ilgili 3 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

ı«3. Sakatlık indirimi : Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci de
rece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtilen sakatlık indiriminden faydalanır
lar. 

Sakatlık indirimi aile reisi için tespit edilen özel indirim tutarının; 
— Birinci derece sa'katlar için sekiz katı, 
— İkinci derece sakatlar için dört katı, 
— Üçüncü derece sakatlar için iki katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tespit edilecek indirimler, genel ve özel indirim toplamına eklenerek hizmet er

babının ücretinden indirilir. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.» 

MADDE 5. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Karnesi Esası : 

Madde 35. — A) İndirimlerden faydalanmak isteyenler Vergi Usul Kanunu esaslarına göre vergi kar
nesi almak zorundadırlar* 

B) Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılan kazanç ve iratları elde edenler (istisna ve muafiyetlerden fay
dalananlar dahil) vergi karnesi almak ve Gelir Vergisi yönünden durumlarını ve bu durumda meydana gelen 
değişiklikleri karnelerine yazdırmak zorundadırlar. 

'Bu bentte yazılı vergi karnesinin ihtiva edeceği hususlar ile karne almaya ilişkin şekil ve esaslar Maliye 
Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 
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23 ncü Grup : Büyükbaş hayvan sayısı 50 adet (tş hayvanları ile iki yaşından küçük büyükbaş hayvanlar 
hariç); 

24 ncü Grup : Küçükbaş hayvan sayısı 250 adet (Bir yaşından küçük küçükbaş hayvanlar ile kümes 
hayvanları hariç). 

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

Yukarıda yazılı ziraat gruplarının birkaç tanesinin içine giren zirai faaliyetlerin bir arada yapılması ha
linde, en fazla iki gruba ait işletme büyüklükleri, bu gruplar için tespit olunan hadlerin yansım aşmadığı 
takdirde muaflık devam eder. 

Yukarıda zikredilen, meyveli ve meyvesiz ağaçlarda meyve ve ürün verebilecek hale gelme durumu baş
langıcı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca müştereken tespit olunur. 

MADDE 5. — Tasarının 4 ncü maddesi 5 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinin sakatlik indirimi ile ilgili 3 numa
ralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«3. Sakatlık İndirimi : Çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci de
rece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı Jkinoi derece salkat, asgari % 40'ını kaybetmiş 
bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve aşağıda belirtiden sakatlık indiriminden faydalanır
lar. 

Sakatlık indirimli aile reisi için tespit edilen özel indirim tutarının; 
—• Birinci derece sakatlar için dört katı, 
— İkinci derece sakatlar için İki katı, 
— Üçündü derece sakatlar için bir katıdır. 
Sakatlık derecelerine göre tesplit edilecek indirimler, genel ve özel indirim toplamına eklenerek hizmet er

babınım ücretinden iridiriür. 
Sakatlık derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Sosyali Yardım ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile tespit edilir.» 

MADDE 7. — TaJsaıriimjDn 5 nci maJdıdıesıi 7 ineli maldde ofllarak aynen kabul »edlitaiışftıiır . 

MADDE 8. — 193 saıyık Gelr VergiısÜ Kaınunıurauın 47 nci maddesıinfeı 1 nci fıkrasının 2 nuimiaralıı bemldli 
aşağıldakü şekilde değişrt)irlimıiştir. 

X tşyerlıerinliın emlak vergüsi (tarhına esials talarn vergi değerleri toplamı 350 000 lirayı, vergi değeni bülm-
«ıeyern hallilerde yıllık bira bâdleflli ıtoptamı 24 000 İrayı aşmamak (yıltok kira bededlinlin emsalinle nazaran dü
şük bulıumması halinde emsal kira bedlelıi esas aliınaır.) 
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MADDE 6. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 53 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Yıllık hâsılatları tutarı dört milyon liradan aşağı olan çiftçilerin kazançları götürü gider esasına, dört 
milyon lira veya daha fazla olan çiftçilerin kazançları ise gerçek kazanç usulüne (zirai işletme hesaibı veya 
diledikleri takdirde bilanço esasına) göre tespit olunur.» 

MADDE 7. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının 1 numaralı ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve yedinci fıkrası kaldırılmıştır. 

«1. Hâsılata % 70 götürü gider emsalinin uygulanması veya,» 

MADDE 8. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 55 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
«Zirai kazancın işletme hesabı esasına göre tespitinde; hesap dönemi dışındaki mahsullerin değeri gider

lere, hesap dönemi sonundaki mahsullerin değeri ise hâsılata ilave olunur.» 

MADDE 16. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin 8 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«8 — Dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların yabancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar ile Türki
ye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan ve Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç 
ve iratlarından; 

Şu kadarki, kurumların Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinin 3 numaralı bendi kapsamına giren 
vergiden müstesna kazanç ve iratları nakden veya hesaben ödendikleri anda tevkif ata tabi tutulur.» 

MADDE 9. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 112 nci maddesinde yer alan ziraat grupla
rından 14 ncü ve 22 nci gruplara ilişkin hükümler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«14 ncü grup : Meyve verebilecek hale gelmiş bağ ziraatinde : 
Her bir dönümü için dönümünden 900 lira,» 
«22 nci grup : Diğer meyve ve ürün ziraatinde ekili arazinin (meyve ve ürün verebilecek hale gelmeyen

ler ve palamut hariç, incir dahil) 
Her bir dönümü için dönümünden 600 lira.» 

MADDE 12. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 7 nci madde aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Zirai Kazançlarda Götürü Gider Emsal Nispetinin Uygulanması : 

Geçici Madde 7. — 1980 Takvim yılına ilişkin olup götürü gider esasına göre vergilendirilen zirai 
kazançlarda götürü gider emsali bütün zirai mahsûller ile kara ve su avcılığında % 70 olarak uygulanır.» 

MADDE 13. — 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması hakkında Kanunun 8 nci maddesinin son fıkrası 
yürürlükten kaldırılmış ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 17 nci madde eklenmiştir. 

Götürü Gider Esasından Faydalanma : 

GEÇtCt MADDE 17. — 1980 takvim yılı kazançlarını götürü gider esasına göre beyan eden çiftçilerden 
mezkûr yıl hâsılatları dört milyon lirayı aşmamış olanlar 1981 yılında da götürü gider usulünden faydalanır
lar. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 195) 



— 11 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 9. — Tasarının 6 racı miaddesli 9 nou mıadde olarak aynen kalbul edillmirşibir. 

MADDE 10. — 193 sayıih Gelir Vergisii 'Kanunun! un 54 ncü maddesıinlin üçüncü fıkrasmmn 1 oumaıralı 
bendi aşağıdaki sekilide değişöiıriiltmiış ve yedlindi fıkrası kaldırılmıştır. 

1. JHâsılaüa büyük ve küçükbaş hayvanlar (kümes (hayvanlıam dahil) ilfö kara ve su avcılağı için % 80, 
diğer zlirali ürünler fiçın % 70 götürü gıider <amısaîlin)in uygullanmıası veya, 

MADDE 11. — Tasarının 8 nci maddasii 11 nüi madde olarak aynen kabul ödütonjişÖİT. 

MADDE 12. — 193 sa/yilıı Gelıir Vergisi Kaınunaıınıun 105 nci maddesinlin 6 numaralı bendi aşağıdaki şeki>-
de 'değiştirilımiştür. 

6. 94 naü .miıddenün 8 rouırmaralk benıdiınıde yazılı kazanç ve iratlardan % 20, Cbu ıtıevkifiaıt söz komıusu ka/-
zamç ve 'iratların nııkıdlen vaya liiesaJban ödenımesi hallinde % 33 1/3'e, dair mükelefiiare nakden; veya foesa^ 
ben ödenmesi frıaülinıdie 'ise % 6Q'a talrnatnlanıiır.); 

MADDE 13. — Tasarınım 12 ndi rmaddeısıi 13 ncü madde olarak aynen kalbul ©dilımıişıtiır. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesü 14 ncü madde olaırak aynen ka/bul ödlilmiştliır. 
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MADDE 14. — • 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 18 nci madde eklenmiştir. 

İştirak Kazançlarında Tevkifat : 

GEÇİCİ MADDE 18. — 1980 yılı kazançlarına ilişkin olarak 1981 takvim yılı içinde Kurumlar Vergisi 
beyannamesi veren kurumların 1980 takvim yılında elde ettikleri ve iştirak kazançları istisnası kapsamına giren 
kazançları üzerinden dağıtılsın veya dağıtılmasın; 33 1/3 nispetinde vergi tevkif atı yapılır. 

MADDE 15. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici 19 ncu madde eklenmiştir. 

GEÇtCl MADDE 19. — Gerçek usulde vergiye tabi çiftçilerin ziraat işlerinde bilfiil çalışan işçilerin 
(şoför ve makinist hariç) ücretleri vergi karnesi uygulamasının başlayacağı 1 . 1 . 1982 tarihine kadar Gelir 
Vergisinden müstesnadır., 

MADDE 21. — Bu Kanunun; 
— 16 ncı maddesi hükmü yayımı tarihinde, 
— 15 ve 17 nci maddeleri hükümleri yayımını takibeden 

Aybaşında, 
— Diğer hükümleri 1 . 1 . 1981 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
ff, Ulusu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd< 

Z Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı -
Başbakan Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr. T. Esener 

îmar ve iskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

22 . 4 . 1981 

Devlet Bakanı 
M. özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Dr. T. Önalp 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Ener. ve Ta. Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy işleri ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakanı 
C. Baban 

Ş. Kocatopçu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 195) 



— 13 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 15. — Tasarının 14 ncü maddesi 15 ne» madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 15 od maddesi 16 ncı madde olarak aynen kabul «dibnli|rtiH*. 

MADDE 17. — Bu Kamumun; 
— 6 ncı maddesli dile 16 ncı maddeye ekili Oeçdctt 19ncu maddesi hükümleri yayımını takip eden aybaşında, 
— Diğer hükümleri 1 . 1 . 1981 tariflinden geçerfli olmak üzere yayımı tarihinde yününltüğe gıiırer. 

MADDE 18. — Taşanının 22 ned maddesli 18 nd madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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