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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
30 Aralık 1981 Çarşamba 

Türk Ticaret Kanununun Meriyet ve Tatbik Şek
li Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısının geri verilmesi hakkında Başba
kanlık tezkeresi okundu; tasarının geri verilmesi ka
bul edildi. 

Danıştay Kanunu Tasarısının (1/260) (S. Sayısı : 
309) Komisyona geri verilen ve yeniden müzakere
ye alınan bazı maddeleri üzerindeki görüşmeler ta
mamlanarak yürürlük maddesine kadar maddeleri 
kabul edildi. 

Bölge idare Mahkemeleri, tdare Mahkemeleri ve 
Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hak
kında Kanun Tasarısının da (1/255) (S. Sayısı : 311) 
Komisyona geri verilen maddeleri ile yürürlük mad
desine kadar diğer maddeleri kabul olundu. 

idarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı (1/254) 
S. Sayısı : 312) Komisyonun isteği üzerine geri ve
rildi. 

TC Ziraat Bankasının Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasına olan bir kısım borçlarının Hazine
den ve bazı kuruluşlardan olan alacakları karşılı

ğında tahkim edilmesi hakkında (D. Meclisi : 1/109; 
M. G. Konseyi : 1/293) (D. Meclisi S. Sayısı : 45; 
M. G. Konseyi S. Sayısı : 313) ve 

Umumi, Mülhak ve Hususi Bütçelerle idare Edi
len Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı 
Devlete veya Belediye veya Hususî idarelere Ait 
Daire ve Müesseseler Arasındaki ihtilafların Tahkim 
Yoluyla Halli Hakkında 3533 sayılı Kanunun 4 ncü 
Maddesinin değiştirilmesine, 3 ncü maddesinin kal
dırılmasına ve bir geçici madde eklenmesine dair (D. 
Meclisi : 1/47; M. G. Konseyi : 1/287) (D. Meclisi 
S. Sayısı : 3; M. G. Konseyi S. Sayısı : 314) kanun 
tasarıları; 

Kabul edildi. 

31 Aralık 1981 Perşembe günü saat 14.00'te top
lanılmak üzere birleşime saat 14.39'da son verildi. 

Necdet ÜRUĞ 
Orgenerali 
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Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Mîllî Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — Millî Güvenlik Konseyinin 90 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

/. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu raporları (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 2 nci, 
3 ncü, 4 ncü ve 5 nci ek) 

(1) 292'ye 2 nci Ek S. Sayılı Basmayazı Tuta
nağa eklidir. 

A) 2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hak
kında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 2 nci 
ek), O) 

BAŞKAN — Gündemimizde, Bazı Vergi Ka
nunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında
ki Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı mevcuttur. 
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Bu tasarı hakkında Bütçe • Plan Komisyonu ra
porları 292'ye 2 nci, 3 ncü, 4 ncü ve 5 nci ek sıra 
sayısıyla basılıp, dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı ile Sayın Ba
kan ve temsilcileri yerlerindeler. 

Bütçe - Plan Komisyonu, bir paket halinde ge
len bu tasarının, dört kanun tasarısı halinde ayrı 
ayrı görüşülmesini daha uygun bulmuştur. 

Bu kanun tasarısı hakkında Bütçe - Plan Komis
yonunca hazırlanmış bulunan raporları sırasıyla gö
rüşeceğiz. 

Evvela 292'ye 2 nci ek Sıra Sayılı, 2431 sayılı 
Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde görüşmeye başlamadan evvel, bu 
tasarı hakkında kısaca izahatta bulunmak üzere, sö
zü, Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı Sayın Küçük-
ahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yüksek izinleriniz olursa, evvela 4 tasarı - ki, 
bunların toplamı 15 tasarı olacaktır, hepsi huzurla
rınıza gelecektir - hakkında iki dakikayı geçmeyen 
bir küçük açıklama yapmak istiyorum. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 1980 yılı so
nunda, vergi kanunlarımızda çok büyük değişiklikler 
yaptık. Bu değişiklikleri yaparken içinde bulunduğu
muz o günkü ortam : Enflasyonumuz çift sıfırlı ol
muş, % lOO'lerin üzerine çıkmış; ekonomi, hakika
ten yıkılmak üzere, hatta yıkılmış da denebilir. 

Bunun önlenmesi bakımından, evvela, enflasyon 
hızının çift sıfırdan, mümkün olduğu kadar aşağıya 
çekilmesi lazımdı. Enflasyon hızının aşağı çekilmesin
de vergi kanunlarının çok büyük bir etkinliği vardı. 
Yapılan değişikliklerle biz, bunları sağlamayı hedef 
aldık, 

İkincisi : Enflasyonun bir sürü nedenleri arasın
da en önemli neden, artık memleketimizde kronik 
bir hal almış olan yıllık bütçe açıkları idi. 

Bütçe açıklarının da vergi kanunlarıyla gideril
mesini ve bütçenin vergi gelirlerini arttırarak, sağ
lam ve gerçekçi bir kaynağa dayandırılmasını ve bir 
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de, mümkün olduğu kadar, vergi kaybını önlemeyi 
hedef almıştık. 

Aradan geçen bir sene sonunda, geriye döndü
ğümüz zaman, ekonomimizin bugün içinde bulun
duğu ortamda, 1980 sonu ortamını değerlendirdiği
miz zaman, en azından, vergi kanunlarının, kendi
lerinden beklenen amaçları yüzdeyüz değilse bile 
yüzdeyüze yakın bir oranda gerçekleştirdiğini görü-
yoruz. 

Bu durumda, vergi kanunlarının artık, ekonomi
ye paralel, ekonomiyi yapıcı, memleket kalkınma
sına katkıda bulunucu ve bir de sosyal adaleti te
min edici yönde bazı değişiklikler yapılmasında za
ruret vardır. Huzurlarınıza getirdiğimiz bu 4 tasa
rı ve bundan sonra getireceğimiz 11 - 1'2 tasarı ile, 
ki bunlar küçük; ama önemli değişikliklerdir sayı iti
bariyle, bunu temin etmeye çalışacağız. Zannederim, 
memleketin şu an içinde bulunduğu hem ekonomik, 
hem sosyal durum nedeniyle, memleketimizde buna 
büyük ihtiyaç vardır. 

Bugün huzurunuza gelen birinci tasarı, 2431 sa
yılı, Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanun
da bir değişiklik yapılmasını amaçlamaktadır. 

Yüksek malumlarınızdır, bundan evvel 2546 sa
yılı Kanunla, biz, bu kanuna bir madde ekledik ve 
kanun tatbikatında doğan bir aksaklığı giderdik. Be
yanname vermiş, kanunî gereği yerine getirmiş bazı 
mükelleflerimizin, cezayla hatta hapisle tehdit edildi
ğini gördük. Bu, adaletsiz bir uygulamaydı ve yük
sek tensiplerinizle bunu düzelttik. 

Bugün huzurunuza getirdiğimiz değişiklikle, Ve
raset ve İntikal Vergisi'ne tabi menkul ve gayrimen
kul mallar, Emlak Alım Vergisi ve bir de Gayri
menkul Kıymet Artışı Vergisi'ne tabi gayrimenkul-
ler için verilecek beyanname süresi vaktiyle kısa tu
tulmuş. Bunların muhatabı mükellefler çoktu ve bü
yük bir kısmı da kırsal kesimde yaşayan kişilerdi; 
zamanında müracaat edemediler ve 2431 sayılı bir 
nevi af kanununun bu hükümlerinden yararlanama
dılar. 

Gelen tasarıdaki üç dört geçici madde ile, sadece 
bunlara mahsus olmak üzere bir ek süre getirmeyi 
hedef alıyoruz. 

Kanunun, bunun dışında, maddeleri biraz uzun
ca; ama asıl sağlamak istediği budur. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum : 

2431 Sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 20 . 3 . 1981 tarih ve 2431 sayılı 
Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna Aşa
ğıdaki Ek 2, 3 ve 4 ncü maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — 7 nci madde kapsamlına giren 
işlemler •dolayısıyla Takdir Komisyonlarınca bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen 
değer veya rayiç bedellere dayanılarak yapılmış bu
lunan tarhiyaüar (kesinleşmiş olanlar hariç, uzlaş
ma ve liiuiraz komisyonlarında bulunan henüz esas 
hakkında karar verilmemiş ihtilaf ve dosyalar dahil) 
mükelleflerin' ibeyan ettikleri değerin '% 30 fazlası 
esas alınmak suretiyle hesaplanan vergilere gıöre dü
zeltilir. Takdir Komiyonlarınca verilmiş 'bulunan ka
rarlar üzerine herhangi bir tarhıiyatın yapılmamış 
olması hallinde ise, ibu kararlar dikkate alınmaksızın, 
mükelleflerin beyan ettikleri değer % 30 fazlası esas 
alınmak suretiyle yapılacak tarhiyatla yetiniHir. 

Ancak, bu fıkra hükmünden yararlanılabiime-
si için anılan maddede öngörülen bildirim sonucu 
yapılacak tarbiyat ve düzeltmelere göre hesaplanan 
verginin ödenmesi ve diğer mükellefiyetlerin yerine 
getirilmesi şarttır. 

Bu şartlara uyulmak suretiyle ödenecek olan ver
gilere ceza uygulanmaz ve kesi'lmiş bulunan verigi 
cezaları terkin edilir. 

BAŞKAN — Bu ek 2 nci madde üzerinde açık
lamada bulunur musunuz? 

0MEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bir tek ve önemli bir değişiklik getirilmektedir 
bununla : Takdir komisyonları tarafından gerekli 
ibedel takdiri yapılmışsa bundan evvel, bunlar bu ka
nunun şümulüne girmiyordu. Yeni getirdiğimiz de
ğişiklikle, bu takdir yapılmış olsa 'bile, eğer uzlaşma 
ve itiraz komisyonları henüz esas hakkında karar 
vermemiş, yani kişinin borcu kesinleşmemişse, bun
lara da bir defaya mahsus olmak üzere itiraz hakkı 
tanıyoruz, bu kanundan yararlanma hakkı tanıyoruz. 

BAŞKAN —:% 30. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Zaten Kanu
nun asıl maddesi de odur efendim : Beyan ettiği be
delin '% 30 fazlasını verme kaydı esas maddede de 
vardır. 

BAŞKAN — Ek Madde 2 üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Ek Madde 2'yi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek Madde 3'ü okutuyorum : 
EK MADDE 3. — 7 nci maddenin uygulanma

sına münhasır olmak üzere, Gayrimenkul Kıymet 
Artışı Vergisi mükelleflerinin Mallî Denge Vergisi 
matrahı, «Gaygimenkul Kıymet Artışı Vergisi' % 3 
teminata ait bildirim» ile 'beyan ettikleri değerin 
% 30 fazlasıdır. 

BAŞKAN — Bu maddenin amacı nedir? 
EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 243Ü sayılı Kanunda gayrimenkul değer artışın
da kişi bir de Malî Denge Vergisi ödüyor. Kanunda 
maalesef, «İM alî Denge Vergisinin matrahı nedir, ne 
üzerinden ödeyecek?» bu, tereddüt yaratıyordu. Şim
di burada, açık seçik, bu, kanunda bulunan % 3 te
minat vardı, onun matrahı belli, bunun % 30 fazla
sı, Malî Denge Vergisinin de matrahıdır. Sadece 
matrah tespitini açıklığa kavuşturmuştur. 

BAŞKAN — Ek Madde 3 üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim? Yoktur. 

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

Ek Madde 4'ü okutuyorum : 
EK MADDE 4. — 1 . 1 . 1981 tarihinden önce 

veraset tarikiyle veya sair surette vukubulan ivazsız 
intikaller nedeniyle beyanname verme süresini (1 nci 
ek süre dahil) geçmemek üzere 22 . 3 . 198*1 tarihi
ne kadar beyannamelerini vermiş olan Veraset ve 
İntikal Vergisi mükellefleri 7 nci maddede öngörü
len diğer şartları yerine getirdikleri takdirde anılan 
madde bükümlerinden yararlanırlar. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde izahat verirken bu
na değinmiştiniz. 

EMEKLİ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bunun kapsamı belki çok az kişiyi ilgilendiri
yor; fakat sosyal içeriği çok geniş olan bir madde. 

BAŞKAN — «Kırsal bölgelerde» dendi. 
EİMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1 . 1 . 1981 
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tarihine kadar ölen »bir kişinin varisleri, kanun ge- -
reğince, üç aylık bir süre içinde beyanname vermek 
zorunda. Halbuki biz, asil kanunda, 2431 sayılı Ka
nunda, 1 . î . 198.1 'e kadar' beyanname vermesi 
mecburiyetini koyduk. Tesadüfen, kişi aralık ayında 
ölmüş; süresi olduğu için, beyannameyi de ocak ayın
da vermişse, o kanundan istifade etmedi. 

iBu, böyle bir adaletsizliği telafi ediyor, düzelti
yor. 

BAŞKAN — Ek Madde 4 üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

Ek Madde 4'ü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kalbül edilmiştir. 

Şimdi, kabul edilmiş 'bulunan Ek Madde 2, Ek 
Madde 3 ve Ek Madde 4'e bağlı çerçeve 1 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 

Madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 7 nci maddenin 1 nci 

fıkrasında belirlenen bildirimde bulunma süresi 
30 . 4 . 1982, ödeme süresi. 30 . 6 . 1982 tarihine 
kadar uzatılmış, 2 nci fıkrasında zikredilen 31.8.1981 
tarihi de 30.4.1982 olarak değiştirilmiştir. Aynı 
maddenin 3 ncü fıkrası hükmüne göre beyanname 
verecek olan mükellefler için 4 ncü maddede belirle
nen süre 30 . 4 . 1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Geçici madde 1 üzerinde bir izaha
tınız olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu yeni getirdiğimiz geçici maddelere göre, ki
şilerin bir beyanname vermesi ve b''r de ödemede 
bulunmaları lazım. Bu madde, beyanname verecek
leri tarihleri ve ödemede bulunacakları tarihleri tes
pit etmektedir. 

Hükümetimiz, tasarısında, beyanname verme için 
mart ayı sonuna kadar, ödeme için de nisan ayı so
nuna kadar süre tanımıştır. Bu, bir nevi de af mad
desidir. Süreyi çok kısa tutarsak, korkarım ki Hü
kümetimiz «yine de beyanname verilmedi» diye tek
rar huzurlarınıza gelecektir. 

Biz, Komisyon olarak, Hükümetin teklifindeki 
sürelere ikişer ay ilave ettik. 

BAŞKAN — Yani, onlar 31.3.1982 demişlerdi, 
siz onu 30.4.1982 olarak değiştirdiniz. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bir ay orayı 
uzattık, ödeme tarihini de iki ay uzattık. 
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METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, izin verirseniz açıklayayım, 
teknik bir konu var. 

Komisyonun uzatma teklifine aynen katılmakla 
beraber, son cümledeki 30 nisan tarihleri 30 hazi
ran olarak - yani iki ay uzatılmıştır ödeme süresi -
oradaki biri zamanaşımına taalluk eder; diğeri, Kıy
met Artış Vergisindeki, pişmanlıkla beyaname ver
me süresine taalluk eder ve kanunun yürürlük tari
hiyle sınırlıdır. Onun için, 30.6.1982 olarak değiş
mesi gerekir. 

BAŞKAN — Yani, ikinci satırdaki gibi. 
METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Evet efendim. 
Bizim Hükümet tasarısında takdim edilen tarih

lerin ikisi de 30.4 idi; burada ikisinin de 30.6 olması 
gerekiyor efendim. 

BAŞKAN — Evet; «onu 30.6.1982 olarak dü
zeltince, aşağıdakinin de 30.6.1982 olarak düzeltil
mesi lazımdır.» diyorsunuz. 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

Şöyle efendim : «... 2 nci fıkrasında zikredilen 
31.8.1981 tarihi 30.6,1982 - bu, zamanaşımı tarihi
dir - olarak değiştirilmiş; aynı maddenin 3 ncü fık
rası hükmüne göre beyanname verecek olan mükel
lefler için 4 ncü maddede belirlenen süre, 30.6.1982...» 
şeklinde olacak. Yani, son iki tarih, 30.6.1982 ola
rak değiştirilmelidir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Son iki tarih mi, en son tarih mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, ikinci satırın sonundaki 30.4.1982 tarihi, 
30.6.1982 olacak; bir de, son satırdaki 30.4.1982 ta
rihi, 30.6.1982 olacak. 

BAŞKAN — Yani, 31.8.1981 tarihi de, 30.6.1982 
olacak; o da mı öyle? 

METİN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Ama Hükümetin teklifinde o 1981'di. 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Yan

lış efendim; o da 1982 olacak. 
BAŞKAN — O zaman oldu. 
Geçici madde l'i düzeltilmiş şekliyle tekrar oku

tuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — 7 nci maddenin 1 nci 

fıkrasında belirlenen bildirimde bulunma süresi 
30.4.1982, ödeme süresi 30.6.1982 tarihine kadar 
uzatılmış, 2 nci fıkrasında zikredilen 31.8.1981 tari-
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hi de 30.6.1982 olarak değiştirilmiştir. Aynı madde- I 
nin 3 ncü fıkrası hükmüne göre beyanname verecek 
olan mükellefler için 4 ncü maddede belirlenen süre 
30.6.1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Şimdi tamam mı? 
METİN ÖZŞAHtN (Maliye Bakanlığı Temsilci

si) — Tamam efendim, ancak, «Geçici Madde 1» 
denmiş. 1 tane geçici madde olduğu için, numara 
verilmemesi gerekir. 

BAŞKAN — Belki, yarın, öbür gün bir tane da
ha ilave edilebilir. Böyle «Geçici Madde 1» olması 
daha doğru; bundan sonra gelirse 2 olur, 3 olur, sıra 
takip eder. 

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

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

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 1 nci mad

de ile eklenen Ek 3 ncü maddesi hükmü 22.3.1981 
tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) 1598 sayılı Malî Denge Vergisi Kanunu
nun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) 
(S. Sayısı: 292'ye 3 ncü ek) (1) 

BAŞKAN — 292'ye 3 ncü ek S. Sayısıyla 1598 
sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun Değiştirilmesi 
Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşülmesine geçiyo
ruz. 

Bu tasarıyla ilgili olarak, kısa bir izahatta bulun
ması için sözü Komisyon Başkanı Sayın Küçükah-
met'e bırakıyorum. 

Buyurun efendim. | 

(1) 292'ye 3 ncü ek S. Sayılı Basmayan Tuta
nağa eklidir. 

I EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Malî Denge Vergisinin kademeli olarak kaldı
rılması hususunda daha evvel de muvafakatlarınız 
alınmış, hatta kurumlardan kaldırılmıştı. 

Halen % 3 oranında olan Malî Denge Vergisi, 
1982 takvim yılında % 2, (1) eksiğiyle, 1983 takvim 
yılında % 1 uygulanacak ve 1.1.1984'ten itibaren 
de kaldırılacaktır. Ancak, 1984 yılı sonuna kadar 
1983 gelirlerine uygulanmak üzere, zahiren, yine de 
yürürlükte kalacaktır. Fiilen yürürlükten kalkma ta
rihi, buna göre, 31.12.1984 olmaktadır. 

Huzurunuza gelen değişiklik bunu temin eden hü
kümleri ihtiva etmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen

dim?.. Yoktur. 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okuyunuz. 

1598 Sayılı Malî Denge Vergisi Kanununun 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Malî Denge Vergisi Kanununun 
5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstisnalar : 
Madde 5. — a) Genel ve katma bütçeli idare

ler, il özel idareleri, belediyeler, köy tüzelkişileri ile 
2834 ve 18.4.1972 tarih ve 1581 sayılı kanunlarla ku
rulmuş kooperatif ve birlikler tarafından yapılan gay
rimenkul satışları; 

b) Borç için icraen satılan gayrimenkullerin sa
tış bedelleri; 

c) 1 000 lirayı aşmayan matrahlar ve ödemeler; 
Mali Denge Vergisinden müstesnadır.» 
BAŞKAN — Madde metninde, 2834 sayılı Ka

nunun tarihi yazılmamış da, 1581 sayılı Kanunun ta
rihi niye yazılmış? Acaba bu Kanunun tarihini bu
lamadılar mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
I (Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
{ nım, o değiştirilen bir hüküm değil. Eski madde met

ninde de öyle idi de, sanırım ondan alınarak yazıldı; 
yani halen yürürlükte olan kanun maddesinde de 

I öyle yazılı. 

— 614 — 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tarım 
Satış Kooperatifleriyle alakalı kanundur ve eskisin
de de yalnız «2834» olarak yazılıdır; hatta «sayılı» 
ibaresi de yok. 

BAŞKAN — Ama esas «sayılı» dır, onun sayı
sıdır o. Tabiî o sayı ikisine de raci olduğu için on
dan öyle yazılmış; ama «sayılı» demek daha doğru. 

Bu madde üzerinde söz almak isteyen var mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada yapılan tek değişiklik : Halen, ücretlerin, 
aylık 1 200 lirası vergiden muaftır; bu 1 200 liralık 
muafiyeti kaldırmaktadır. Bunun yerine, biraz sonra 
arz edeceğimiz 6 ncı madde bu muafiyeti daha da 
fazla artırmaktadır. Örneğin, bir albay bugün için 
1 200 liranın vergisini vermezken, bundan sonra be
kâr bir albay 14 100 liranın vergisini / vermeyecektir. 

Halen uygulanan sistem, aksak bir sistemdi; bir 
nevi, vergiden vergi almak gibiydi. Matrah düzelti
lince, bundan sonra Gelir Vergisinin matrahı neyse, 
Malî Denge Vergisinin de matrahı o olacak. Tam 
kanun kalkarken hatıra gelen bir düzeltme. Geç ka
lınmış; ama gene de bir düzeltmedir. 

BAŞKAN — 1 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin 

2 numaralı fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

a) İkinci maddenin (a) bendine göre yapılacak 
Malî Denge Vergisi kesintisinde söz konusu ödeme
lerin Gelir Vergisi tevkifatına matrah olan miktarı. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 3. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 

5 nci madde eklenmiştir. 
Malî Denge Vergisi Nispetleri: 
GEÇİCİ MADDE 5. — 1598 sayılı Malî Denge 

Vergisi Kanunu kapsamına giren olay ve hukukî du
rumlar için Malî Denge Vergisi nispeti 1982 yılında 
'% 2, 1983 yılında % 1 olarak uygulanır. 

Şu kadar ki 1981 yılına ilişkin olup 1982 yılı Mart 
ayında beyan edilecek gelirlere % 3; 1982 yılına iliş
kin olup 1983 yılı Mart ayında beyan edilecek gelir

lere % 2; 1983 yılma ilişkin olup 1984 yılı Mart ayında 
beyan edilecek gelirlere de % 1 nispeti uygulanır. 
1981 yılına ilişkin olup 1982 yılı Mart ayında beyan 
edilecek gelirler, Malî Denge Vergisi Kanununun 
5 ve 6 ncı maddelerinin bu Kanunla değişmeden ön
ceki hükümlerine göre vergilendirilir. 

BAŞKAN — O halde, esasında bu Malî Denge 
Vergisi 1985 yılında kalkıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, fiilen 
kalkışı öyle. 

BAŞKAN — Öyle oluyor; çünkü 1984 yılında 
da almıyor % 1 olarak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 1983 
gelirlerine uygulanması. Ücretliler vermeyecek sade
ce, 1984 yılında. 

BAŞKAN — Niye maaşlılar veriyor? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çünkü, onlar 
senesi içinde ödüyor. Bir sene sonra ödeyenler, 1984 
senesinde de, 1983 yılının vergisi olarak ödeyecek
ler. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

4 ncü maddeyi okuyunuz. 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 4. — 26.6.1972 tarîh ve 1598 sayılı 

Malî Denge Vergisi Kanunu ile bu Kanunda ek ve 
değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hükümleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. 

Ek geçici maddede yalnız «1598» denmiş; 4 ncü 
maddeyse tarihi ile birlikte yazılmış. Her ik'i madde
de de aynı şekilde yazılması doğru olurdu; ya yu'ka-
rıdakinde de «26.6.1972 tartı» demek lazımdı veya
hut da 4 ncü maddede «1598 sayılı Malî Denge Ver
gisi Kanunu» demek yeterdi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 4 ncü madde
de kaldırabiliriz efendim. Kanunun ismini yazdığımı
za göre, tarihe lüzum yok. 

BAŞKAN — Artık öyle olsun... Bir önceki mad
dede yazmadık, bu maddede tarihini yazıyoruz. Bi
naenaleyh, doğrudan doğruya «Madde 4. - 1598 sayılı 
Malî Denge Vergisi Kanunu...» diye başlama'k doğ-
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ru olur. Onu öyle düzenleyiniz ki, geçici 5 nci mad
de ile uygunluğu sağlanmış olsun, 

4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, belki de yanlış yorumluyorum; fakat geçmiş 
kanunların hepsinde, kaldırılan hükümler geçici mad
delerden evvel geliyor; bugün huzurunuza getirdiği
miz dört 'kanunda da, kaldırılan bükümler sonra ge
liyor.. 

'Bilemiyorum, kanun tekniğine uygun mudur, de
ğil midir? Halbuki, bu kanunların asıl metinlerinde, 
geçici hükümler, kaldırılan hükümlerden sonra ge
liyor; yarii burada ters. 

BAŞKAN — Bu şundan olmuş : Geçici madde 5, 
3 ncü madde ile geliyor. 

ORHAN DÜLGERLER (Kanunlar Müdürü) — 
Bu doğru. Çünkü buradaki geçici hüküm, çerçeve 
madde ile gelen bir geçici hüküm efendim. Doğru
dan doğruya kanunun geçici hükmü değil, bu ka
nunun geçidi hükmü değil. Gönderme yapıyor. 

BAŞKAN — Doğrudur. 
4 ncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

var mı efendim?.. Yoktur. 
4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz. 
Yürürlük : 
MADDE 5. — Bu Kanunun; 
A) 4 ncü maddesi Malî Denge Vergisi Kanu

nuna bu Kanunla eklenen geçici 5 nci madde hük
mü mahfuz kalmak kaydıyla 1.1.1984 tarihinde, 

B) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Hükümet tasarısı ile Komisyon 

metni arasındaki farkı izah eder misiniz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 1982 yılına 
girmeye 'beş altı saat var. 1 Ocaktan sonra yayınla-
nabilir, yetişmez diye onu köydük Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz alma'k 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okuyunuz. 
Yürütme : 
MADDE 6. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kafbul edenler... 
Ermeyenler... Kabul edilmiş/tir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

C) 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/270) 
(S. Sayısı : 292'ye 4 ncü *>k) (1) 

BAŞKAN — 292'ye 4 ndü ek Sıra Sayılı, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkındaki Kanun Tasarısının görüşmelerine 
başlıyoruz, 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve 
ilk sözü kısa bir izalha'tta bullunması için Bütçe - Plan 
Komisyonu Başkanı Küçükahmdt'e bırakıyorum. 

Buyurun efendim. 
EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Saym Baş
kanım, genel olarak, başta söylediklerime ilave edi
lecek 'bir şey yok. Lütfunuz olursa, maddelerde birer 
ikişer satırlık izahatta bulunurum. 

BAŞKAN — Evet, tümü hakkında izahatta bu
lunurken buna da değinmiştiniz, 

Tümü üzerinde söz almak isteyen var mı efen-
djm?.. Yoktur. 

Tümü üzeri'ndeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

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

1 nci maddeyi okuyunuz. 

5422 Sayılı Kunımlar Vergisi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Ka
nununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

Sermaye Şlrkdtleri : 
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 

göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve 
limitet şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurum
lar sermaye şirketleridir. 2499 sayılı Sermaye Piya
sası Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Ya
tırım Fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanunu
nun uygulanmasında sermaye şirketi addolunur. 

BAŞKAN — 1 nci cümlede bir düşüklük var gi-
ibi geldi bana. «Türk Ticaret Kanunu hükümlerine 
göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve 

(1) 292'ye 4 ncü ek \S. Sayılı \basmayazi tuta
nağa eklidir. 
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limitet şirketleri ile aynı mahiyetteki yabancı kurum
lar sermaye şirketleridir.» 

Yani, bunlar sermaye şirketi ismini alıyorlar. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim. 
'BAŞKAN — «kurumlardan sonra virgül lazım 

değil mi orada? Bitiyor; «Aynı mahiyetteki yabancı 
kurumlar» virgül, «sermaye şirketleridir.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, çok haklısınız. Asıl kanunda aynı, orada da 
Virgül yo'k. Genellikle, değiştirirken kanun metni ay
nen alındığı zaman pek dikkatimizi çekmiyor bu bu
yurduğunuz hususta. 

BAŞKAN — Sanki aynı mahiyetteki yabancı ku
rumlar sermaye şiricetiyrniş gibi oluyor da, ondan 
ben biraz durdum; ama böyle biraz durulursa orada, 
«şunlar, şunlar, şunlar sermaye şirketleridir» oluyor 
o zaman. 

1 nci madde üzerinde bir izahatınız olacak mı? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 2599 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu ka
nundan sonra huzurunuza gelmiştir. O kanuna, ka
bul buyurduğunuz, «menkul kıymetler yatırım fon
ları» ibaresi ilave edilmiştir. Tek değişiklik odur 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
1 nci madde üzerinde söz alima'k isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz.. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 3 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kooperatifler : 
Madde 3. — Kooperatifler, 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kuru
lan istihlak, istihsal, kredi, satış, yapı vesair koo
peratifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatifler
dir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket 
mahiyetinde olanlar bu Kanunun uygulanmasında 
kooperatif addolunmaz, 

BAŞKAN — Bu sonuncu fıkra mı ilave edildi bu
na? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanun asıl metni, sadece, 1163 sayılı Koopera

tifler Kanununa göre kurulan kooperatifleri kapsı
yordu. 

Kooperatifler vergiden kaçınmak için çeşitli yol
larla - özellikle politikacıların hâkim olduğu devir
de - her kooperatif için ayrı kanun çıkardılar; ha
len, özel kanunlarla kurulmuş 20'ye yakın koopera
tif var. 

Burada sadece, özel kanunlarla kurulan koopera
tifleri de bunun şümulüne aidılk. 

BAŞKAN — Evet. 
2 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinin 
6, 7, 8 ve 10 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki 12 numaralı bent 
eklenmiştir. 

6. Sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tu
tarı 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı 
para karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçı kurumla
rın bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si kurum 
kazancından indirilir. 

İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara ya
pılan satışlar yıltıîk ihracat tutarının hesabında ih
racat sayılır. 

İhraç ettiği malı imal etmeyen ihracatçı kurumlar
da bu istisnalar 1 /4 oranında uygulanır. 

7. Yaş meyve, sebze ve şu ürünleri ihracatçıla
rının, bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si ku
rum kazancından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki 
şartıyla ihracatçılara yapılan satışlar da yaş meyve, 
sebze ve su ürünleri üreticisi yönünden ihracat sa
yılır. 

8. Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye dö
viz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış 
naVlun hâsılatının % 20̂ si kurum kazancından indi
rilir. 

10. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hüküm
leri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi veya 1618 
sayılı Seyahat Aceritaları ve Seyahat Acen'taları Bir
liği Kanunu gereğince «Seyahat Acentası İşletme 
Belgesi» almış olan kurumların döviz olarak elde et
tikleri hâsılatın % 20'si mezkûr dövizlerin yetkili 
bankalarda bozdurulduğunun tevsiki şartıyla kurum 
kazancından indirilir. Elde edilen dövizleri bizzat boz
durmayan ve dövizi sağlayan müessese veya acenta-
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dan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, 
bu istisnadan aldıkları pay oranında faydalanırlar. 

12. Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve 
Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy işllet-
medliğinden doğan kazancıları. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde izahatta bu
lunur musunuz? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAIHMET 
(Bütçe - Han Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu maddenin 6 ncı bendiyle, «sanayi ürünleri 
ihraç eden imalatçılar»; 7 numaralı bendi ile, «ziraî 
madde ihracatçıların»; 8 numarallı bendi ile, «dış 
navlun gelirilerinin» ve 10 numaralı bendiyle de, «tu
rizm gelirlerinin», halen mevcut hükme göre, her 
yıl, elde edilen kazancın % 20'si, müteakip yıllar
da da, artan döviz gelirinin % 30'u, geri kalanının 
% 15"i kurum kazancından düşülmekteydi, İhracatı 
teşvik bakımından. 

Geçen sene bu düzenlemeyi yaparken, «% 20'den 
fazla artan kısmın % 30'u, geri kalan % lS'i» de
mekle - bir hesaba kitaiba da oturmadığımız için -
sanki bu, mutlaka ilhracatçıiların lehine olurmuş gibi 
düşündük. Tatbikatta görüldü ki, bu madde çoğun
lukla, ihracatçıların aleyhine olmaktadır. 

Bu nedenle, her yıl elde ettiği dövizin % 20'si 
muaf tutulacak; «fazlasının % 30'u, geri kalanın 
% lS'i» gibi hesabı yapılmayacak. Çünkü, bu, pek 
azının lobine ve çoğunun da aleyhine olmaktadır. 

Diğer taraftan, eski maddede «kur değişmesin
den meydana gelen artışilar dikkate alınmaz» diye bir 
hüküm vardı. Bu, hesaplama neticesiydi. Yeni dü
zenlemede buna da gerek kalmadığından,- o madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

12 nci bemtte yapılan değişiklik : Biraz evvel de 
arz etniğimiz gibi, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Ka
nununda yapılan değişikliğe paralel olarak, «menkul 
kıymetler yatırım ortaklıklarının ve menkul kıymet
ler yatırim fonlarının portföy işletmeciliğinden» iba
resi ilave edilmiştir. Değişiklik bundan ibarettir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
3 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 

mı?.. Yoktur. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
4 ncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 

1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içindeki hüküm 
eklenmiştir. 

(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların ihraç 
edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal 
ettikleri malları Türkiye'de satmaksızın yabancı mem
leketlere göndermelerinden doğan kazançlar, Türki
ye'de elde edilmiş sayılmaz. Türkiye'de satmaktan 
maksat alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türki
ye'de olması veya satış akdinin Türkiye'de yapılma
sıdır.) 

BAŞKAN — Buna neden gerek duyuldu?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜK AHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tatbikatta, vergilendirmede, kazancın Türkiye' 
de elde edilmiş sayılması veya Türkiye'de elde edil
memiş sayılması önem kazanıyor. 

Bu, sadece, kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayıl
mayacağı hususunu açıklayıcı bir hükümdür. Zanne
derim ki, bir yerde de dar mükellefiyetti, yani yaban
cı sermayeyi de teşvik mahiyetini de taşımaktadır. 

BAŞKAN — O yönden ilave edildi, o parantez 
içerisindeki kısım... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, tamamen 
yeni ilave bu. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı? Yoktur. 

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

5 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi

nin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

7. Beş yıldan fazla nakledilmemek şartlyle geç
miş yılların malî bilançolarına göre meydana gelen 
zararlar (Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı 
gösterilmesi şarttır.) 

BAŞKAN — Evet, bundaki değişikliğin sebebi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen, zarar mahsubu için, hem Gelir Vergisi 
Kanunumuzun, hem Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 
tanıdığı süre 3 yıldır. Bu süre daha evvel de 5 yılldı; 
«çok» dendi bu; 3 yıla indirildi. 

Ancak, bu zarar, aynı zamanda bir üretici şirke
tin yatırım dönemini de kapsamaktadır. Halen Tür
kiye'de üç yılda yatırımı tamamlanmış ve kâra geç
miş şirköt pek ender olmaktadır. 3 yıl olduğu tak
dirde, bir yerde de kurumlaşmayı geriye iten bir ma
hiyeti vardır. Kurumlaşmayı teşvik etmeyi de, bu 
kanun değişikliği ile huzurunuza getirmeyi bir amaç 
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eklindik. Bu oeklenle, tekrar, eskiden olduğu gibi, 5 
yıla çıkartılmasını uygun bulduk. Aynı mahiyette bir 
hüküm, biraz sonra Gelir Vergisi Kanununda huzu
runuza gelecektir. 

Arz ederim. 
MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, hakikaten, bazı ülkelerde zarar mantığı 
çok daha büyük; hatta Amerika'da en son yapılan 
vergi değişikliği ile 10 yıl, hatta üstünde bir zarar 
mantığını kabul ediyor. Bu yönünden çok büyük sa
kıncalar ortaya çıkıalbiliyor. Özellikle, yeni kurulan 
şirketlerde beş alttı sene hiçbir zaman kâr ötmesi müm
kün değil, zarar ediyor; bunları da mahsup edemedi
ğinden bir problem çılkıyor, 'kurum yönünden. 

Bu bakım'dan, eğer 5 yıla çıkarıldığı takdirde ha
kîkaten ekonomik yönden de faydalı olur. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
5 nci madde üzerinde sıöz afllmak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 

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

MADDE 6. — Aynı Kanunun 24 ncü madde
sinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklen
miş ve 4 mcü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Bakanlar Kurulu dar mükellefiyete taibi ku-
ırumların yulkariıda'ki Ibentlerıde belirtilen kazanç ve 
iratlarından yapılacak vergi teVklfat nispetlerini her 
birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde in
dirmeye yetkilidir. 

Uluslararası para piyasasından; deniz ulaştırma, 
gemi inşa ve onarıma (yüzer havuzlar dahil) 'işlerin
de kul'lamılmak lüzere alınan krediler ile Hazine ga
rantisi altında alınacak diğer arta ve uzun vadeli 
kredi'ler için ödenecek faizlerdeki tevkifat oranını 
sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlana
cak kazançlardaki tevkilfalt oranını % 5'e kadar in-
ıdirmeye 'Baklanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Bundaki değişiklik nadir? 

iEMElKUÎ AMltRlAL HÜSNÜ KİÜÇÜtKAHMET 
(Büiflçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen dar mükellefiyete tabi olan kurumlar, 
Kurumlar Vergisine tabi kazançlarından, ücretlerde 
% 30, serbest meslek kazançlarında % 30, gayri 
menkul sermaye iratlarında ı% 25 ve menkul serma
ye. iratlarında da % 25'den % 35 oranına varan bir 
tövkifat yapmak mecburiyetindedirler. Mevcut ka
nunda bunlar fiks rakamdır. ıBiraz sonra (huzurları
nıza 'gelecek Gelir Vergisinlde göreceğiniz gibi, Ge
lir Vergisi, kademeli olarak, 1(9)85 yılına kadar azal-

Itiîmaktadır; bu sene i% 39; % 30, % 25'e kadar 
azaltılmaktadır. Buradaki 'oranların da buna para
lel olarak, seneler itibariyle azaltılması gerekmeklte-
'dir. Her sene bu maddenin yeniden huzurlarınıza ve
ya Yasama Organının huzuruna gelip düzeltilmesi de 
pek mümkün görülmediğinden, bu ayarlamayı yap
mak üzere, Bakanlar Kuruluna, buradaki rakamla
rın arz ettiğim yüzde oranlarını en fazla '% 40 oıra-
nınida azaltmaya kadar yetki 'verilmiştir; yani, üc
retlerde ,% 30 olan oran, zamanla % 18'e kadar ine
bilecektir.. 

Diğer yapılan bir değişiklikle, deniz ulaştırmacı
lığını teşvik eden <bir hüküm ilave edilmiştir buraya. 
Bu da yine Bakanlar Kurulumuzdan ayrı bîr kanun 
tasarısı ile gelmiştir; fakat yeri burası olidmğu için 
buraya monte edilmiştir. 

©ir diğer değişiklik yapıttan husus da; yabancı ser
mayenin, petrol arama faaliyetlerinden elde ettiği 
kazançlarının vergi oranının % 5*e kadar in'dirillme-
ısi hükmü getirilmiştir; Ibununla, daha doğîrusu, 'Ba
kanlar Kuruluna buraya kadar indirebilme yetkisi 
verilmiştir, 

Elden geldiğince petırol' aranması Ve yabancı ser
mayenin bu bakımıdari teşvik edilmesi, ©akanlar Ku
rulunca uiyigun bulunmuştur. 

Biz de, uygun mütalaa ettik; bu üç değişiklikle 
'huzurunuza getirdik. 

IBASKIAN — Peki ©fendim., 
16 nicı madde üızerin'de söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ıMlADDE 7. >— Aynı Kanunun 25'nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Verginin Nispeti'1:' 
Madde 215. — Kurumllar Vergisi, bu Kanuna gö

re tespit olunan kurum kazancından % 40 nispetin
de alınır. 

Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır-
BAIŞKIAN — Bunun münakaşasını çok yapmış

tık biz, «'% 50*mi olsun, % 40'mı olsun?» diye. Haıl-
'buki, gazetelerde yazıldığı 'gîbi, % 40 ile % 50 ara
sında, esasın'da '% 10 fark yok. tzah ietmişltiniz siz 
de, % 2 fark oluyordu. 

IEMEKIİ AİMURİAL HÜSNÜ KÜÇÜKİAHlMtET 
OBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, *ek-> 
ırar bitr hesap yaptım, 100 milyon lira'da '% 1,7 olu
yor; •% 2 'bile değil 
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BASKİAN — 'Herkes ,% 10 zannediyor, halbuki 
değil. 

(EMlBKİJt AlMflRlAL HÜSNÜ KjÜÇÜKAHlMET 
^Bliitçe - Plan Komisyonu; 'Başkanı) — Buna karşı da, 
kururrilaşmanın teşviki (bakımından çok önemli bir 
adım oluyor. 

/BAŞKAN — 7 nci madde üzerimde isöz alimak is
teyen var mı?.. 'Yoktur. 

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

'MADDE 18. — Aynı (Kanunun 33 ncü mad'desi-
nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ıMadde 3'3. — Tasfiye döneminin basımdaki ser
vet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki bilan
çosunda görSen özsermayesidir. Bir yıltdan fazla sü
ren tasfiyelerde müteakip tasifiye dönemlerinin ba
şındaki servet değeri, bir evvelki dönemin son bilan
çosunda 'görülen servet değeridir. Aşağıda yazılı 
olanlarım dışında kalan her nevi ihtiyatlarla dağıtıl
mamış kazançlar bu sermayeye dahildir. 

BAŞKİAN — Bu madde 'hakkında da bir izahîat 
verir misiniz? 

lEMEKIİ AlMfÜR/AL HÜSNÜ KİÜÇÜIKIAHİMİET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada sadece bir tek 'kelim© değişmıişüiıi: (3) 
rakamı, ı(l) olmuştur; tasfiye dönemi, 3 yıllık tasfiye
den (ıl)'e indirilmıiştiır. 

Nedeni: Yine bu kanunun 30 ncu maddesinde, 
tasfiye dönemi olarak ı(l) yıl alınmıştır; burada (3) 
yıll olması, 3ı3 moü madde ile 30 ncu madde arasında 
ıbir terslik yarabmakltadır. Sadece, kanunda paralelli
ği sağlaması bakımından, bu madde 30 ncu maıddeye 
uyidürullmuştur. 

(Arz ederim, 
IBAŞİKAN — 18 mci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum,: Kabul edenler... 

ESfamıeyenler... 'Kabul ddİımiştir. 
9 ncu maddeyi okuyunuz.. 
MAİDDE 9. — Aynı Kanunun 40 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir., 
öideme Süresi 3 
'Madde 40. — (Kurumlaır Verigisi, Nisan, Ağustos 

've Ekim aylarımda otlmak üzere üç eşit taksitte öde
nir. Hesap dönemleri veya beyanname vermıe süre
leri Maliye Bakanlığınca tayin Olunan mükellefler 
İçin b'iri beyannamenin verildiği ayda, diğerleri iise, 
bu ayı Uakip eden dördüncü ve altıncı ayda olmak 
üzere üç eşit taksitte ödenir. 

I >HA5KAN — Niye, Ağustostan sonra, helmen 
bir ay (geçerek, «Ekimde» dedik onu? Öteki ile dört 
ay fark ıvar da, Nisan ile AğıMös arasında... 

<EMİEK1İ AIMIIİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHİMİET 
'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım Bu maddede yapnîan asıl değişiklik, Nisan ve 

I Ekim ayları olarak iki aydır; Ağustos buna ilave edil
miştir. 

'Bu ayların tespitinde, Gelir Vergisi, diğer vergi
lerde bir dağılım, onliki aya dağılma esas tutulmuştur. 

;.BAŞKAN — Yani ıher ay bir şey olsun. 
EMlEKUt AMİRAL HÜSNÜ 'KÜÇÜKİAHjMtET 

(/Bütçe - OPlan Komisyonu ıBaşkanı) — ıKimiisinde 
böyle bir aylık, iki aylık süreler oluyor maalesef 
efendim. 

(BAŞKAN — Evvelce iki eşit taksitte ödenirken, 
şimdi üç taksitte ödenmiş olacak., 

9 ncu madde 'üzerinde ısöz almak İsteyen var mı?.. 
Yokturj 

IMaddeyi oylarınıza ısunuyoırumı: Kabul edenler... 
E&neyenler... Kabul ©di'lmıiştir. 

10 ncu maddeyi okuyunuz. 
IMADDE 10. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 

' 8 'nci madde eklenmiştir. 

ıGBÇfiCÎ M'ADDE 8. — 'Deniz ulaştırma, gemi 
inşa ve onarım (yüzer Ihavuzlar dahil) sektörleri, kal
kınma filanı ve yıllık programlarda gerekli 'tespitler 
yapıılımcaya kadar yatırım indirimi yönünden özel 
önem taşıyan sektör sayılır, 

(BAŞKAN — IBumda yapılan değişiklik nedir? 
.EMEKLİ AMlfRlAL HÜSNÜ KÜÇÜKIAHİMET 

(Bütçe - iPlan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yine Hükümetin gönderdiği bir tasarı da Deniz 
Ticaret Filofsunun Geliştirilmıesi ile Gemii inşa Teş
viki Hakkında Kanun tasarısı. Yalnız, bu .tasarımım 
tamamı çeşitli kanun maddelerini buraya toplamış
tır. Bunları yerlerine monte etmenin dama uygun ola
cağını düşündük. Bû , «IDeniz ulaştırması ve denizci
liğin teşviki» o tasarıdan buraya monte edilmiş bîr 
bükümdür., 

İBASKİAN — Zaten ona 'özel bir önem veriliyor, 
ideniz sülaştırmacılığı ve demiz taşımacılığıını geliştir
mek için. O bakımdan eklenmiştir. 

10 ncu madde üzerinde söz almak isteyen' var 
mı?.. 

i IBuyurun Oramiiral Nejat Tülmer. 
I IORIAIMURAL NEJAT TÜMER — Efendimi, bu-
| rada «Deniz ulaştırma» deyince, acaba limıanllar mı 
I kastediliyor iveya limanların bunun içerisine ayrıca 
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itfhal edilmeis'i gerekir mi? Çünkü, asıl deniz ulaştırma
nın en önemli faktörlerinden Ibir tanesi, \gemi oldu
ğu kadar da, 'talbiî, limanlar oluyor. Bu yönden, 
özel önem taşıyan sektör içerisine girer mi limanlar 
konusu? 

(BAIŞKİAN — 'Yalnız, limanları özel sektör yapı
yor mu? Devlet yapıyor. 

ORİAİMİRIAL NEJ<AT TÜMIEIR — Bazı fabrika
ların Özel limanları tvar efendim; mesela »Baridırimıa-
daki Gübre .Sanayi'i'nin limanı gibi; daha bunun gi
bi birçok fabrikalarım ılimaniları vardır;. Klâğııt fabri
kasının SElKA'daki keridi limanı efendim.... 

EMİEKUt AMİÎRIAL HÜÎSNÜ ^KÜÇÜİKJAİHMIET 
(IBü'tlçe - Plan Kömıiisyoniu Başkanı) — -Sayın Başka
nım, huzurunuzdaki metin, Hükümet tasarısından 
aynen alınmış monte edilmüş bir metindir. 'Aslında, 
şu anda da deniz ulaştırmacılığı teşvik edilen sek-
tföıfîer arasındadır, bir yeride yazılı olmamakla bera
ber. örneğin ıbir gerini alacağınız zaman <% 5 kendi 
paranız, % 95 'kredi kullanıma imkânı vardır ki, en 
seyyal, bu »sektöre giren uçlarda bile bu oran '% 40 
!% 6Ö*tır. Pek Itab'iî, özel tersane ve limanlarda 'b'azı 
Vergilerden muaf olması lazım. Bunlar daha ziyade 
•Emlak Vergisi d'le ilgili hükümleridir. Emlak Vergisi 
IKanunları da biır paiket halinde huzurunuza ğde-
cek'tir, geldiği zaman bu husus orada vardır. 

,BAŞjK!AN '— Oraya koydunuz-
IORİAİMİÜRAL ıNlEJ(AT TÜİMIER — Yani, «Denfe 

ulaştırma» ıdeyince, ıben, neyi ikastötıtüklerinıi »pek an
layamadım efendim? 

JBAISjKIAN — «Gemi İnşa» Çünkü, geliyor arka
sından; «gemi inşa» desek, o değil; onarımı gedi
yor. 

'ORAIMİÜRİAJL 'NEJAtT TÜMER — Onanım ge
liyor., 

'EMıEKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜIKAHMET 
ıflBütoçe - .Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başa-
kanım, mesela «ziraat» dediğimiz zaman tümünü 
•kapsayacak; bir siürü «hayvancılık, nebat, .kara hay
vancılığı, ideniz hayvancılığı...» diye saymaik Zorsa, 
burada da «deniz ulaştırmacılığı» deyince, 'limanlar 
ida 'dalhil, deniz ulaştırması Be ilgili, karada, denizde 
/sabit, ıgayri sabit bütün tesisleri kapsar, ıbenim an
ladığım manada. 

MALÎYE IBAJKİAJNI K!AYA ERDEM — Efen
dim, deniz ulaştırması içerisünds limanlar da vardır. 

IEMEIKLÎ IAMUR'AL HÜSNÜ KfÜÇÜÎKAHMET 
OÖiiüçe - Plan IKomisyonu Başkanı) — Tabiatıyla, 
Vardır dliıye 'düşünüyoruz. 

ORAMİRİAL .NEJAT TÜİMER — Zalbıftlara 
geçtiğilne ıgöre, mesele yok. 

BAŞKAN h- EVet 
10 ncu madde üzerinde başlka söz almak İsteyen 

var mı efendim?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul ledenler... 

Etmeyenler... Kabul iedilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum): 
MİADDIE i l . •— (Aynı »Kanuna aşağıdaki Geçici 

9 ,nau Madde eklenmiştir. 
GEÇlat MADDE 9. — Bu Kanunla değiştirilen 

Kurumlar Vergilisi Kanununun değişik '25 mcti mad
decinde yazılı Vergi nispet1!, kurumların 1 982 takvim yı
lı Kazançlarına Ulüişlcıin olup 1.1.191813 tarihinden itibaren 
beyanı gereken (kazançlar hakkında uygulanır, 

BAŞKAN — Buyurun. 
iEMElKUt AİMİÜRiAL HÜSNÜ KÜÇÜıKAHMET 

i(lBü't!çe - 'Plan Kom'iisiyonu Başik'amı) — Bundan mak
sat, 198! yılına ailt o'Jmak üzere 1982 yılında beyan 
edecekleri IKurıumlar Vergisiinde oran, yine '% 50 
olarak uygulanacaktır. Çünlkü, 1981 yılında zaten 
'oran '% 50 idi; bl'iyorlardı 'bunun vergisini % 50 
üzerinden vereceklerdi; 1.1.1983'ten itibaren de, 
% 40'ı verecekleridir.. 

BAJŞIKAIN — önümüzdeki 19S2*de yine ,% 50 
'verilecek., 

MALÎYE- BABANI IKÎAYİA ERDEM — Evet 
efendim, öyle., 

İEMÖKUt AIMİHRAL HÜSNÜ KÜGÜKAHMET 
(IBütıçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 198)1%! (gelir
leriyle jlllgili olarak... 

MAUÎYE BAKANI KİAYA ERDEM — Çünlkü 
iSayın Başkanım, 19811 yılı kazançlarıdır o. 198)1 yı
lında onlarda •% 50 vergi ıvareıceiklerini biliyorlardı; 
ona ıgöre hareket edildi. 

,'Bu getirdiğimiz kanun, 1982 yılı kazançlarıyla ala
kalı; % 40'ı kapsıyor. 19811 yılı kazançları '% 50'ye 
tabidir. Onu 1982'de beyan ederken, yine ,% 50 üze
rinden Ödeyecek; ancak 1982 kazançlarını 191813 yılın
da ödeyecektir; öderken (% 40 üzerinden Ödeyecek
tir. 

BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde «öz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

/Maddeyi oylarımızla sünuiyorum: Kabul edenler... 
'Etmeyenler... Kabul Edilmiştir. 

12 mel maddeyi okumuyorum': 
Kaldırılan ttiülkümler i 
IMADDE 12. — A'ynı Kanuna 23'62 sayılı Ka

nunla dklenen mükerrer 19, geçici 3 ve 7 nci madde
ler kaldırılmıştıır. 
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'BAŞKAN — Geçici 7 nci olacak değil mi o? 
«Geçici 3 ve 7» dediğine göre, o da geçici. 

.«Geçici 3 ,ve geçici» derisde iyi olur. 

ıBMElKİJÎ AMİRAL HÜSNÜ KİÜÇÜİKAHMET 
(IBüCçe - Plan (Koım'isyonu Başkanı) — Geçici, Sayın 
Başkanımı.; 

BAIŞIKAIN — O halde oraya bir «Geçici» ilave 
edelim, yanlışlık olmasın: «Geçici 3 ve geçıibi 7 nci 
maddeler Ikal'dınlmıştır.»< 

^Kalidırılımıi'Şitır» olmaz; <<Yümirlükten kaldırıl-. 
mıhtır» demek lazım. 

(Madde 12'yi bir daha akutüyorum : 
(«Kaldırılan Hükümler : 

ıMadlde 12. — Aynı kanuna 2362 Sayılı (Kanunla 
eklenen mükerrer 19, geçici 3 ve geçici 7 nci madde
ler yürürlükten kajdirıtaıiş'tır.» 

iBAIŞKlAN — lEvet , 

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

'Maddeyi oylarınıza sunuyorum: .Kabul edenler... 
Emmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

13 ncü madldeyj okutuyorum : 
(Yürürlük : 

MİAIDDE 13. — Bu Kanunun; 
;A) 2, 5 ve 8 nci maddeleri 1.1 Jl 981 tadilinden, 

geçerli olmaik üzere yayımı tarihinde, 
İB) 7 nci maddesi 1.1.,1983 tarihinlde, 
C) (Diğer maddeleri 1.11.19182 tarihinıden geçerli 

olmak üzere yayımı tarilhiinlde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞIKAN — Hepsi ayrı ayrı tarihlerde. 
13 ncü madde üzerlride ısöz almak isteyen varmı 

efenldim?., Yoktur. 
Maddeyi oylarımıza ısunuyorum: Kabu'l edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir., 
14 nıoü maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 

MAODE 14. — Bu Kanunu Bakanlar (Kurulu 
yürütür., 

BAŞjKAN — 14 ncü ıMadde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok'tur. 

'Majd'deyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul eldillmıiştir. 

-Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo.rumı: Kabul 
edenler... Etmeyenler... K.abuil edlilimişftiir. 

D) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Deği
şiklik Yapılması Hakkında, (1/270) {S. Sayısı : 292'ye 
5 nci ek); (1) 

,BAŞKJAN — ı29i2'ye 5 nci Ek Sıra Sayılı, 19!3 Sa
yılı Gelir Vergilsi Kaınununlda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşülmesine başlıyo
ruz. 

Tasarının tümü üzerinde görüşme açıyorum,. 
iSoz aJim'aik isteyen var mı? ıKomıüsyonuın bir üza-

haJtı olacak mr efendimi? Buyurun, 
BMEHLÎ AMİRAL HÜSNÜ KJÜÇÜKIAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başikanı) — Sayın Başka
nım, bumdan eVvel slö1y.lediklerime bir (küçük hususu 
ilaıve etmek isterim. Isıverenler Sendikası ve onun pa
ralelindeki kurullıuşıîar, zatı âlilerine, Sayın Komuta
nıma çeşitli tarilhleride müracaat ederek, sendika ai
datlarının 'vergıMen muaf tutulmasını, Gelir Vergisi 
Kanununa buna paralel bir hüküm konulmasını is
tediler. 

İşverenin sendika aidatını verigiıden muaf tutarsak, 
tabiî, liışçininlkini de muaf tutmak lazım. Halbuki sen
dikaya girmek kanunî bir zorunluluk değil'dir ve sos
yal biir tarafı 'da yoktöur. 

IBuna biz, Komisyon olarak katılmadık; Hükü
met de kaıtı'lmadı, 

Bunu daha evivel (Komutanıma 'da arz etmek fır
satını 'bulamadım; burada bunu arz etmek istiyo
rum. 

'BAİŞÎKJAiN — Yalnız o müdür? 

IBMEİKUÎ lAMİHRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan (Komisyonu Başkanı) — Hayır, değil 
efendim; maddeler geMikçe ,siÖyleyeceğim. 

İBu, zatı âliniz taraifınldan 'da bize havale edilen 
bir mektupta da varidi; daha evvel bir 'ön takdim 
yapamadığımız tfçin, burada söylemek imkânını bul
duk, 

I0AİŞ|K!AN — Hayır; işlçi, aldığı ücretin vergisini 
veriyor ıda, ısenldilka, aildiğı paranın vergisini niye 
vermesin? IBöyle ışıey olıur mıu? Sendika aidatı... 

'ORGENERAL NECDET .ÜRUĞ (Millî Güven
lik ıKonseyi Genel Sekreiteri) — Bâr işçi yahut da iş
veren, senidükaya para veriyor; «İBu parayı kazancıim-
>dan düşeyim onldan sonra vergi vereyim» diiyor. 

(1) 292'ye 5 nci Ek S, Sayılı Basmayazı Tutanağa 
eklidir. 
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Ha'llbuki, şimdi o kazanç, sendika aidatını .verme
den evvel, umumî kazancın içinde gözüküyor ve sen
dikaya verdiği aidat vergilendiriliyor; «Bunu vergi
den düşün» diyor. 

ıBAjŞIK'AiN — Olmaz tabiî. 

•MALİYE SAİKANI KİAIYA ERlDEM — Evet; 
'biz de aynı görüşteyiz. 

(BfAiŞKlAN — Tüm'ü üzerinde söz almak isteyen 
var mı efendim?.. Yoktur., 

Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere (geçilmesini oylarımıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Etime yenler... Kabul edilm'işjt'ir. 
1 nci maddeyi okutuyorum: 

193 ISalyıSı Gdîlr 'Vergilisi OKaraıınıuııda İDeğîşîkfk 
Yapılması Hakkımda K'amım Tasarısı 

ıM'AIDDE -1. — 193 sayılı Gelir Vergiisi .Kanunu
nun 7 nci maddesinin birinci fikrisinin 1 numaralı 
bandi aşağıda'kıi şekilde değiştirilmiştir. 

II. Ticari kazançlarda; kazanç sahibinim Türkiye' 
de İşyerinin1 olması vetya daimî te'mlsiliot bullundurtma-
sı ve kazancın Ibu yerlerde veya bu temsilciler vası'ta-
fsıyla sağlanması ı(!Bu santiarı haiz oüsatöar dahi 'iş mer
kezi Türkiye'de "bulunmayanlardan, ihraç edilmek 
üzere Türkiye'de satın aldikları veya imal ettikleri 
mallaırı Türkiye'de satmaksızın yabancı memlekdtile-
re (gönderenlerin bu işlerden doğan kazançları Tür
kiye'de e/İde edilmiş sayılmaz.) 

Türikiye'ide satmaktan maksat, alıcı veya satıcının 
veya her İkiisinı'm. Türkiye'de olması Veya satış afctinıim 
Türkiye'de yapılmış olmasıdır. İş merkezinden mak
sat ise, ,iş bakımımdan muamelelerin bilfiil toplandı
ğı ve idare edildiği merkezdir. 

|BA|ŞK!AiN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok'tur, 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Ka'bul edenler... 
Emmeyenler... Kabul edilmiştir. 

M'ALİÎlYE (BAKAM K'AYİA HRIDEM — Sayın 
Başkanım, ımülsaada ederseniz, bu 21 nci maddede
dir 2 nci madde; Gelir Vergisi Kanununun 21 nci 
maddesinde -bir değişiklik yapılıyor; 18 nci madde 
ise, seırfbest meslek kazançlarında, telif 'haklarıyla ala
kalıdır., 

Telı'lf haklarında 200 bin liralık bir muafiyet hak
kı -vardır. Herhangi bir vatandaş, bir kimıse, gazetede 
makale yazdığı zaman, bilumumı telif haklarıtnidan 

isîıüfade ettirilımiyor; ancak bîr üniversitenin bir ki
tabında, kitap halinde neışredıMıdiği takdirde telif hak
kından üstifade ediyor, ibir makaleyi, ilmî İbir yazı da 
olsa herhangi bir yazıyı, bir üniversitenin mecmua
sında yazarsa istifade ediyor; fakat gazetede yazar
sa, istifade edemiyor. 

ıBu 'bakımdan, gazetelerde makale, röportaj gibi 
şeylerin yazılması halinde, alınan ücretin de telif 
haklarından istifade etmesi konusunda 'bir önergemiz 
vardır. 

Burada getirilmek istenilen husus Gazeteciler Ce-
mi'yetiyle de uzun uzun görüşüldü. Bugüne kadar 
buma karşı çıkmamızın nedeni şundan ileri geliyor
du: Gazetelerde Çalışan bütün makale yazarları bun
dan istifade etmek için, personel clarak, işçi olarak 
veya memur olarak gözükmez; mukavele yapariar 
ve bundan istifade etmek üzere, dışarıdan yazı yazı
yor g,i|b'i gözükür, vergiden muaf olma yoluna gider
ler, diye düşünüyorduk. Halbuki, yaptığımız temas
larda, bu yoldan sağlanacak vergi kazancı, onların 
orada İşçi 'olarak görülmeleri halindeki kazançları 
ile 'mukayese edıiM'ği zaman, aleyhlerine oluyior. Ya
ni, işçi olarak igörünürlerise, ısiıgorta bakımındaın, 
emeklilik hakkı kazanıyorlar. Bu kimse, vergiden kur
taracağım diye, bu hakkımı oırtadan kaldırmaz. Ayrı
ca, basın kartını ancak bu suretle alabiliyor. 

IBu bakımdan, burnum bu şekilde olmasın im, gaze
telerde makale yazanım da telif hakkından istifade et
mesinin, yazı imkânını bugün herkesin, gazetelere 
herhangi bir k'omulda yazı yazmasını teşvik eıîmesi 
bakımından da faydalı olacağı düşünüterek - yalnız 
üniversitedeki kitaplara yazılacak makaleler telif 
hakkından istifade ederdi şimdiye kadar; o istisnayı 
kaldırarak - genelde, nereye yazüırsa yazılsın, bu şe
kilde istifade etmesi imkânını sağlayan bir değiışıilkilik 
getirilmiştir. Madde aynıdır; değişiklik yalnızca bu
dur., 

Uygum görüldüğü takdürde, faydalı olacağı ka
naatindeyiz. 

(Arz ederim. 

BAŞKAN — Önergeyi okutayım da efendim, 
ondan sonra görüşme açarım. 

Maliye Balkanımızın önergesini okutuyorum 
efendim., 

»Buyurun okuyunuz, 
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Milî GÜVenlik Konseyi 'Başkanlığına 
ıl93 sayılı Gelir Veflgisi (Kanununun 1*8 nci mad

desinin aşağıdaki 'şekilde değişMrilmıesinıi arz ve teklif 
ederim. 

Kaya ERDEM 
'Maliye Bakanı 

Madde 2. — 'Aynı Kanunimi 18 inci maddesi aşa
ğıdaki sekide değiştirilmiştir. 

Serbest meslek kazançlarıında: 
.Madde K8. — Müellif, mütercim, heykelltraş, res

sam ive bestekârların ve .bunların kanunî mirasçıları
nın .şiir, hı:lk(âye, roman, makale, röportaj, karikatür, 
film, radyo Ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eser
lerini gazete, 'dergi, raldyo ve televizyonda yayınla
mak veya ikfütap, resim, (heykel ve nota halimdeki ©ser
leri ile ihtira beratlarını sa'tmak veya bunlar üzerin
de mevcut haklarını devir «ve temlik etmek veya ki
ralamak suretiyle bir takvim yılı içinde elde ettikleri! 
hasılatın '200 000 lirası (yabancı memleketlerde elde 
edilen hâsılatın ayrıca 400 000 lirası) Gelir Verigisin-
den mfiistösnadır. 

'fîserlerin imeşir, temsil, icra ve teşhir gibıi sıurötler-
le değerlendirilmesi karşılığında alman bedel ve üc
retler istisnaya dahildir. 

Yukarıda yazılı kazançların arızî olarak elde 'edil
mesi 'istisna hükmünün uyigulamaisına engel teşkil 
eümiez.» 

•BAŞKAN — Komıfeyonuımuz ne der efendüım bü 
önergeye?/ 

EMEKLİ AMİRAL 'HÜSNÜ KÜÇÜKAİHMET 
l(lBÜtçe - Plan Komdsyonu Başkainı) — Sayın Başka
nım, maddeyi maalesef yazılı olarak ilk defa hulzu-
runuzda okuyoıruz. Şöyle bir mahzur mesela: Ge
çen sene biz bu madldleye, mucitleri de ilave etmilşitik 
Ve biriçlok gerekçe saymıştık. «jllhlMra bera'tı alacak 
kimse muciptir, .onların burada yazılı olmaması nok-
sanlıkltır» denildi. ıBu defa önünüze gelen değ'işı'klilc-
'te, mucitler tekrar çıkartılmış; özellikle de çıkartıl
mış olabilir, unutulmuş da olabilir. Tabiî, yüksek 
takdirlerinize bırakıyoruz. 

MALİYE BAİK'AİNI (KAYA ERDEM — Mucit
ler unultulmuştur efendim. 

iBiz, makalelerin, yalnızca, üriiversi'telerıiln ve yük
sekokulların bilimsel maihiyetJteki yayımlarında yer 
alması halinde 'telif hakkından istifade edebileceğine 
dair hükmü değiştirdik; makalelerin herhanlgii bir 
yerde, gazetede, televizyonda da yayınlaınımatsı ha
linde de telif hakkından istifade etmesi hükmünü ila-
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ve eöfcik. (Eskiden, makale, röportaj gibi yazılar, an
cak üniversite ve yüksekokulların yayımlarında yer 
aldıkları takdirde istifade ediyor, onun dışındaki 
yerlerde istifade edemiyordu. Bunu değişöiırmek isti
yoruz, 

Aynıca, ihtira bera)tlan.na ilişkin hükmü (düzenli
yoruz, 

BAŞKAN — .Nereye ilave edeceğiz şimdi o 
«mucit» kellümesini?! 

MALÎYE (BAKANI KAYA ERIDEM >— «(Beste
kâr ve mucit» oluyor ©fendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAfîMET 
(Bü'tçe - Plan fKbmisyonıu .Başkanı) — «Ressam, bes
tekâr ve mucitlerini» olacak., 

•MALİYE BAKANI .KAYA ERDEM — Eskisin
de de aynen var efendim. 

BAŞKAN — 18 nci maddenin birinci, satırı 
«Müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, bestekâr, ve 
mucitlerin ve bunların kanunî mirasçılarının şiir, hi
kâye, roman.» diye gidiyor. 

Mucitleri koymakla, ıKomisyonunıun isteği de ye
rine geîmiş oluyor, değil rni?! 

EMfEKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAİHMET 
ı(B'ütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Telfeirruatına 
karşı değiliz; fakat ilk defa muttali olduk; okuyama
dık., 

)BA!Ş!KAN — Geçen sefer kanunu konuşurken de 
bu bahis mevzuu olmuştu. 

'EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAİHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Yüksek He
yetiniz, üzerinde Çok dürdü. 

BAŞIKIAIN — (Durdur; ama o zaman zannediyo
rum Hükümet 'itiraz ©trrtiştöi? 

MALİYE BAKANI ıKAYA ERDEM — Biz 
karşı çıkmıştık; ama şimdi buradaki kayıt, bizim 
için mahzurlu olmuyor. Gazeteciler Cemiyetiyle de 
uzun uzun görüşüldü... 

'BAŞKAN — 'Dışarıda kitap yazarsa •tetifade edi
yor da, 'gazete de yazaırsa, istifade edemiyor; bu hak
sızlığı gidermiş loluyorsunuz, 

MALİYE BAKANI KAYA ERIDEM — Evet. 
İBAJŞUKAN — Bizim buna bir itirazımız yoktu, o 

zaman da biz bunu konuşmuştuk., 
(Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
ömerjgeyü oylarınıza sunuyorum.: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci madde olarak önergedeki madde girecek, 

1'8 nci maddenin değişikliği. 
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3 ncü maddeyi okutuyorum, 
'MADDE 3. — 'Aynı Kanunun 2İ1 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdiıki şekilde deği#rilrniiıştir. 
(Binaların mesken olarak «kiraya verilmesinden bir 

takivim yılı içinde elde edilen ve yıllık gayri safii tu
tan 240 000 lirayı aşmayan hâsılatın 40 OOD lirası Ge
lir Yengisinden müstesnadır. Elde edilen gayri safi 
hâsılatın 240 000 lirayı aşması halinde (tamamı ver
giye 'fcalbi tutulur. 

(HARKİAİN — Zaten 'böyle değil miydi bu? 
EMERUÎ AMİRAL HÜSNÜ K Ü Ç Ü K A H M E T 

(IBültlçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 240 bin değil, 
120 bindi. 

'BAŞKAN — Niye 240 bine çıkarttık bunu; ki
ralar, ıpahalılandı diye mi? 

EMElKUt AiMflIRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<?Biîfiçe - Plan 'Komisyonu Balkanı) — Sayın Başka
nım, "tabiî, 1!20 binde 40 bin büyük kırılmla yapıyor, 
240 binde daha az yapıyor. «40 bin lirası Gelir Ver
gisinden mülstesnadır» desek, her zaman bir haksız
lık, olacak; bu defa, 241 bin lira geliri olan, 240 bi
nin tamamımdan! verecek; o kırılma, her zaman ola
cak., 

Acaba, «Gelıir Yengisinden müstesnadır» desek, 
vergi gelirlerimiz çok mu azalır, bilemiyorum. 

MAHİYE İBAİKANI «KATMA ERDEM — Efen
dim, büyük bir şey tütimaız. 

BAŞKAN — Göçenlerde, «(Hepsi 40 milyar tut
tu» mu dediniz? 

MAUİYE ıBAKAtNI KAYA ERDEM — Evet. 
Olablir, 'büyük bir şey değil, yapılabilir. 

ıBAİŞKAN — Simidi, hakikaten, 20 bin liraya kıi-
ıraya verıriişse, 240 bin lira eder; 21 bin foradan ver-
mlişse, hepsini Verecek, 40 bin Mirayı kesecek, öteki
ni verecek; ama bu, bir bakıma, evleri 20 biriden da-
h\a fazlasına kiraya vermemeyi de teşvik eder, ama 
bunun kılıfını bulur: 20 bin lira gösterir, Üsturiü pe
şin alır. Vaktiyle, karaborsa zamanında, ev sıkıntısı 
varken böyle yaparlardı. 

O ızaman, kaça verirse versin, «40 bin î muaftır» 
diyorsunuz, öyle mi? 

iMAIDtYE (BAıKİANI KAMA ERİDEM — öyle 
efendim., 

IBAiŞIKAN — O zaman, «Birtalann mesken olarak 
kiraya verilmesinden bir takvim yılı (içinde elde edi
len hâsılatlın 40 bin lirası Gelir Vergisinden müstes
nadır.» o kadar, öteki taıraf da silinecek; kaça verir
se versin. 20 bin lira 'üzerindekiler verecekti; bu su
retle, seyyanen, hepsinin 40 bin lirası vergiden muaf 
oluyor. 

— « 5 
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Gerçi, bunda da bir adaletesizliik oluyor, ama ta
kibi kolay, kolaylık sağlıyor.. 

MALÜYE BAJKANI KIAYİA ERDEM — Evet, 
efendim tabiî, 50 bin olunca 40 b:ni mülsitesna; 10 
bin üzerinden ödeyecek, «Geçti mi geçmedi mi?..» 

'BAŞKAN — ı«Getçti mi, geçmedi mi?» Zaten bu
nu kontrol de edemiyofr Maliye müfettişleri. 

MALİYE BAKANI .KAYA ERDEM — Biz bu
nu mümlkıtin olduğu .kadar, -Emlak Vergfei gelince 
de görülecek- evrak üzerinde basMeştiriyo>ruz. Mua
fiyetleri daha da genişletmeklte yarar var. 

BAİŞKAN — Öas'itteştiiriyorsunuz.. 
•O takdirde, böyle okuyunuz efendim, madde 3ti. 
«Maidide 3. — Aynı kanunun 21 nci maiddesıinıin 1 

nci fıkrası 'aşağıldaki şekilde değiştirilmiştiji: 
Binaların mesken olarak kiraya verilimesinden bir 

'taJktvim yılı içinde elide edilen (hâsılatın 40 000 lirası 
Gelir Vergisinden müstesnadır.» 

«BAlŞKlAN — 3 ndü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yokltur. 

(Maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorumı: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesi
nin 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştÜriHmiş-
tir. 

9. Genel olarak maden istetmelerinde ve ıfiabri-
kUlarda çalışan işçilere ve özel kanunlarına göre ba
rındırılması gereken memurlarla müstahdemlere ko
nut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması, ve 
suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile 
mülkiyeti işverene ait ölüp vergi değerleri iki mil
yon lirayı aşmayan gayrimenkullerin hizmet erbabı
na konut olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaat
ler, 

BAŞKAN — 4 ncü maddenin değiştirilmesi se
bebiyle ilgili bir izahatınız olacak mı efendim? 

EMBKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
IflBütçe - Plan Komfeyonu Başkanı) — Sondan ikinci 
satır; orada, «ile» den sonraki «mülkiyeti işverene 
ait ölüp, vergi değeri 2 milyon lirayı aşmayan gayri 
'menkullerin hizmet erbabına konut olarak tahsisi 
suretiyle sağlanan menfaatler;» ibaresi ilave edilmiş
tir, 

llş sahibi, kendi işçisine konut olarak tahsis ettiği 
zaman, eğer o konutun vergi değeri 2 milyonun al
tında ise, bundan dolayı bu bir ücret geliri sayılıp, 
ayrıca vergilendirilmeyecek. 
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(Bu, çok adil bir hükümdür; (katıldık ibuna. 
(BAŞKAN — Evet. 
4 ncü madde üzerinde siöz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... KaJbul edilmiştir. 
5 nci maddeyi okuyunuz. 
İMADDE 5. — Aynı Kanunun 24 ncü madde

sinin 3 numaralı 'bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

3. Kazaî veya lidaırî kararlara dayanarak: ta
nıklara ve bilirkişilere verilen ücretler; 

IBAŞKAN — Bu 3 numaralı bentte neyi ilave 
ettik, neyi değiştirdik? 

EMEKLİ AM'İRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
<?Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bu madde
min 1 nci bendi, Harcırah Kanunu hükümleri gere
ğince yapılan ödemelerdir. Sayın iBaşIkanım. 

«'Harcırah Kanunu Ihükümlerine göre» deyince; 
bazı ödemeler, mahiyeti itibariyle harcırahtır; fakat 
Harcırah Kanununda yazılı değildir; bunların ta
mamı vergiye ıtabi oluyordu. 

«Harcırah Kanuna tabi müesseseler tarafından 
yapılan ödemeler» şeklinde, Hükümetin getirdiği. 

teklife katılmadık. 
Ilkinci değişiklikle de buna «bilinkişiler» ilave 

ettik Sayın Başkanım; «tanıklara verilen ödemeler» 
idi; buna «bilirkişileri» ilave ettik. 

(BAŞKAN — Şimdi, bu maddeyle ilgili, Maliye 
'Balkanımızın bir önergesi var, galiba sizin dediğiniz 
Ikonuda; bu önergeyi okuyunuz efendim. 

IMilllî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
'6245 «ayılı Harcırah^ Kanunu kapsamına giren 

(kuruluşlarda görevli hizmet erbabının, harcırah gün
deliklerinin başka ib'ir kanunla tesipit edilerek öden
mesi halinde, o ödemelerin de vergiden müstesna tu
tulmasına açıklık getirmek amacıyla, 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanunun 23ı61 sayılı (kanunla değişik 
24 ncü maddesinin, aşağdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Kaya ERDEM . 
Maliye Bakanı 

il. IHarcıralh Kanunuma tabi müesseseler tara
lından yapılan ödemeler. 

IBAŞKAN — Bursla 3 numaralı bent dedik, «24 
moü maddenin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir» dedik, yani bunu ıkavrayamadım 
Iben. 

İMALİME BAKANI KAYA EROBM — Efen
dim arz edeyim. 

Hükümet tasarısıyla 1 nci ve 3 ncü fıkralarda 
değişiklik yapıyoruz. 

1 nci fikrada yapılan değişiklik1: 1.1.1981 tarihin
de Gelir Vergisi Kanununda yaptığımız değişiklik, 
uygulamada, Sayıştay tarafından yanlış anlaşıldı ve 
tatbikatta saymanlıklar aleyhine veya ilgililer aley
hine zimmet çılkarılmaya başlandı; o da şu: 

Türkiye'de 1960 yılından itibaren, parlamenterlere 
ve balkanlara aynı ücret veriliyor; belidi bir ücretin 
% 70"inin üzerinde de harcırah ödeniyordu; ayrıca 
yolluk vardı ve bu yolluklar vergiye tabi tutulmu
yordu; bugüne Ikadar da böyle geldi. 

Yalnız, 198li yılında vergi kanunlarında yaptığı
mız değişiklik, bunun kaldırılması şeklinde olma
masına rağmen, ifadedeki değişiklikten dolayı, Sa
yıştay, 1.1..198,1 tarihinden sonra yapılan uygulama-
Jıarda, bunun da vergiye tabi tutulması lazım geldiği 
konusunda hüküm getirdi ve ilgililere zimmet çı
kardı. 

'Halbuki, bu uygulama eskidir ve 20 senedir bu 
yolluklar vergiye tabi tutulmamıştır. Tabiî, bu uy
gulama bakımından, Maliye Bakanlığı, Sayıştaya, 
bunun 20 senedir uygulandığı, yeni çıkarılmadığı; 
fakat daha eVvel getirilen Gelir Vergisi Kanununda
ki anlayış nedeniyle bunun bir ihtilaf yarattığı yö
nünde görüş bildirdi. Bu bakımdan, bunu önleme 
yönünden, Harcırah Kanununa tabi müesseseler ta
rafından, yani 657'ye tabi kamu kuruluşları tarafın
dan «harcırah» adıyla ödenen kısım vergiden hariç 
olsun diyoruz. 

Kanunumuzda, «Harcırah Kanununa göre yapı
lan lödemeler» deniyor; halbuki, bu ödemeler, Har
cırah Kanununa göre değil; ayrı, özel bir kanuna 
göre yapılan ödemelerdir. Yani, ilJl.l9l8'rden itiba
ren, getirdiğimiz, mevcut ıkanunda, Harcırah Kanu
nuna göre yapılan ödemeler Gelir Vergisinden muaf
tır. Halbuki, bu lödemeler, ayrı, özel bir kanunla 
yapılan ödemelerdir. Tabiî, Harcırah Kanununa gö
re yapılan ödemeler Gelir Vergisinden istisna edildiği 
ızaman, Sayıştay, iBu yolluklar, Harcırah Kanununa 
ıgöre yapılmış olan bir ödeme değil, ayrı bir kanunla 
yapılan lödemedir; dolayısıyla, bu getirdiğiniz, istis
naya girmez demektedir. ıBu nedenle bir ihtilaf oldu; 
biz, bu bakımdan, bunu getirdik. 

BAŞKAN — Şimdi, buna tabi ikim kaldı ki? Var
ımı şimdi milletvekillileri falan yoktur. 
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MAIİlYE BAKANI KAYA ERIDBM — Millet-
vökilleni yak. Yalnız, efendim buna istinaden, ba
kanlara, aldıkları paralardan dolayı işte 170 'bin, 
200 bine yakın her biri için zimmet çıkarıldı. Bir tek 
onlar kaldı öfendim. Eskiden, «parlamenterlere 
verilen ücretlerin '% 50'ısi» deniyordu; bu, kaldırıldı. 
IButaıa m/Uka'blil vieuig/i,, iKaızant itibare alınarak, % 50, 
•% 100'e çıkarıldı; netice değişmedi. Halbuki bu 
'bakanların aldıkları paralar, ücretler, eski parlamen
terlerin ücretleriyle bir. Yani, '% 50'si verilir; fa
kat vergisiz verilir. Ya, bunun % 100'e çıkarılıp 
vergiye tabi tutulması lazım; aksi takdirde şimdiye 
kadar alınmış olanda bir eksiltme oluyor. 

IBAŞKAN — Onu değiştirseydik aynıydı. Yani 
Danışma Meclisi üyelerine yaptığımız gibi, bir şey 
yapılsaydı... 

İMALİYE IBAKANI KAYA EROBM — Evet. 
Orada yapılsaymış, tabiî, orada daha uygun olacak
tı. 

IBAŞİKAN — Hiç yıpratmasaydık o müesseseyi, 
en iyisiydi, 

»Siz ne diyorsunuz Sayın Küçükahmet? 
BMBKUt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

i(iBütçe - Plan Komisyonu 'Başkanı) — Sayın Başka
nım, evvela, geçen sene yaptığımız değişiklik sonun
da, Sayıştay'ın yaptığı, tamamen yasaldır. 

IBAŞKAN — Yasal tabii, biz löyle demişsek, ya-
isal. 

IBMİBKLit AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bakanları
mızın, aldıkları ve 1.1.1981 'e kadar vergi vermedik-
lleri yolluktan, vergi vermeleri lazımdır. Ellerine ge
çen 60 bin lira civarında bir para da, 40 bine iner, 
böylelikle. Bu da, işin adaletsiz tarafıdır. 

Ancak, bizim buna katılmamaımızın nedeni, ıbu ada
letsizliği gidermek mahiyetinde değil. 

Huzurunuza gelen teklifi olcuyorum efendim. 
«Harcırah Kanununa tabi müesseseler tarafından 
yapılan ödemeler;» 

IBunu, birkaç defa da izah ettim, teknik arka
daşlara; ama demek ki, yeterince ikna gücüm yok. 
ıBurada, 'müessese, Harcırah Kanununa tabi; mesela 
Silahlı Kuvvetler; Onun yaptığı ödemeler... Hangi 
ödemeler? Bütün ödemeler. Bu madde böyle kabul 
edilirse - söyledik - maaştan vergi alamayız, ücretten 
vergi alamayız, yan ödemeden vergi alamayız, dedik. 

(Binaenaleyh, biz buna katılıyoruz. Ancak, lütfe
derseniz şöyle olsun: «Harcırah Kanununa tabi ku
rumlar tarafından harcırah olarak yapılan ödeme
ler.» 
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Tüm ödemeleri vergiden muaf tutmak mümkün 
değil. «Harcırah veya yolluk olarak da» denilebilir, 
daha geniş; onların derdine deva olsun: 

«Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödeme
ler;» 

IBAŞKAN — «Harcırah veya yolluk olarak ya
pılan ödemeler» 

'O zaman çerçeve maddede, «Aynı kanunun 24 
ıncü maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir» diyeceğiz. 

EMIEKLÎ AMIÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
|(İBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet Sayın 
ıBaşikanım. 

IBAŞKAN — «24 ncü maddesinin 1 ve 3 numa
ralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

<L Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafın
dan harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler; 

3i ıKazaî veya idarî kararlara dayanarak tanık
lara ve bilirkişilere verilen ücretler;» 

IBu önerge ve 5 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?. Yoktur. 

O halde son şekliyle tekrar okutuyorum: 
/«MADDE 5. — Aynı Kanunun 24 ncü madde

sinin 1 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

L Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafın
dan harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler; 

3i IKazaî veya idarî kararlara dayanarak tanık
lara ve bilirkişilere verilen ücretler;» 

IBAŞKAN — Şimdi bu 5 nci maddeyi ve öner
geyi - ikisini beraber - oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi madde 6'yı okutuyorum. 
MADDE 6. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesi

nin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin 

gerçek usulde vergiye tabi ücret gelirine ayrıca 31 
nci maddede yer alan özel indirim ve varsa sa
katlık indirimi uygulanır. 

IBAŞKAN — Ne demek bu, izah eder misiniz? 
BMEKfLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

ıflBüfcçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Eski metinde, 
buradaki, «her birinin gerçek usulde vergiye tabi 
ücret gelirine» ibaresi yerine, «beyanname verilmesi 
gerekmeyen ücret gelirleri» ve «bu gelirlerin her bi
rinin» ibaresi vardı. 

Tatbikatta bunun nasıl uygulanacağı belli değil. 
Sadece, uygulamada açıklayıcı bir hüküm getirmiş
ler; yeni hiçbir şey yok maddede. 
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MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Tered
dütleri ortadan kaldırmak için açıklama mahiyetin
dedir, o yöndedir. Gerçekte herhangi bir değişiklik 
yoktur efendim. 

IBs'ki kanunda, beyanname verdiği 'takdirde anoaik, 
üstilfade edebilecek, anlamı çıkıyordu. Biz burada, 
beyanname versin veya vermesin bu özel indirimden 
istifade etmesini sağlamaya açıklık getiriyoruz. Eski 
'kanun, ancak beyanname verilirse istifade edecek
miş anlamı taşıyordu; onu ortadan kaldırmak için, 
bunu getirdik. 

İBAŞKAN — Peki ©fendim. 
tö ncı madde üzerinde söz lailımalk isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. — Aynı Kanunun 35 nci maddesinin 

>(IB) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir. 

IBu bentte yazılı vergi karnesinlin ihtiva edeceği 
hususlar, karne almaya ilişkin şekil ve esaslar ille 
uygulama zamanı Maliye (Bakanlığı tarafından tespit 
edilir. 

BAŞKAN — Bunda ne getirdik? 
IBMIBKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

ı(!Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, kanunda, geçen sene, 35 nci maddede yaptı
ğımız değişiklikte, vergi karnesini ilave ettik ive 
şümulünü de çok geniş tuttuk ve orada koyduğumuz 
bir hükme göre de, bu vergi karnesinin nasıl uygu
lanacağı bir yönetmelikle düzenlenecekti. 

Vergi karnesinin ilk uygulama yıllarında çok 
tereddütler olacağı; bunun düzeltilmesi için her de
fasında bir yönetmelik değişikliğine gidilmesinin 
güç olacağı düşünülerek, Maliye Bakanlığının yet
kili kılınması hususunda bir madde getirilmıişjtir. 

BAŞKAN — Yani o düzenleyecek? ı 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

'(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, Maliye 
Bakanlığı düzenleyecektir. 

İBAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

8 nüi maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 45 nci madesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
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lUlaştırma işlerinde Matrah : 
Madde 45. — Dar mükellefiyete tabi olanların 

Türkiye ile yabancı memleketler arasında yaptıkları 
ulaştırma işlerinde elde ettikleri kazançlar, Kurum
lar Vergisine tabi yabancı ulaştırma kurumlarının 
kazançlarının tayinine ait esaslara göre tespit olunur. 

BAŞKAN — Bu maddede yapılan değişiklik ne
dir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Kanunun 7 nci 
(maddesinde bir değişiklik yaptık; ona paralel ola
rak bunun da değişmesi gerekiyordu., 

İBAŞKAN — 8 nci madde üzerimde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

9 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9. — Aynı Kanunun 46 ncı maddesiinin 

üçüncü, beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şelkıiidle 
değiştirilmlişitıir : 

«'Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar 
225 0OQ liradır. Münhasıran belediye teşkilatı bu
lunmayan köylerde işyeri bulunan ve faaliyet icra 
eden götürü mükellefler içlin Ibu miktarlar 1/3 ora
nında uygulanır.» \ 

«Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci 
maddede yazılı Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi 
değarleri toplamı, (verigi değerli bilinmeyen haterdie 
yıllık kira bedeli toplamı) ile 48 nci maddede yazılı 
iş hacmi ölçüleri toplu olarak, diğer şartlar ortakların 
herbiri için ayrı ayrı aranır.» 

«Adi oırtalklık halinde çahşahlardan aynı zaman
da diğer şahsî bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya 
götürü usûllerden hangisine ıgöre vergiilendirileceği, 
47 wdi maddemin 2 numaralı bendi ile 48 nci madde
de yer alan ölçülerden şahsî dişine ait olanlara ortaklık
lardan hissesine düşen miktarların eklenmesi suretiyle 
tespit olunur. Şalhsî işin mevcut olmaması halinde 'bu 
muhte'lif ortaklıklardaki hisselerin toplanması ile ik-
itiiifa olunur.» 

'BAŞKAN — 9 ncu maddede rakamlarda bir de
ğişiklik yaptık mı? 

lElMlBKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
'(Bültçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır yapma
dık Sayın Başkanım, 

Şöyle yaptık : Hatırlarsanız, götürü usulde gayri 
salfi kazanç tespitlinde 50, 75, 1ICİ0, 125, 225 diye 5 
tane dilim ayırmış ve yine, o maddeye «belediye teş-
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toiaitı oHmayan köylerde bu, 1/3 oranında uygulanır» 
diye bir hüküm /ilave etmiştik. 

Türkiye'de, kas'alba ile köy iaralsın'dia taşımacılık 
'yaygın. Bütün taşımacılar da, ^Benıiım işyerini köyde» 
ediyor, kasalbalda olduğu halde, ve vergiyi de 1/3 nispe
timde ödüyor. Buna mani olmak için, «münhasıran 
lişyeri köylerde olan» tabiri getirildi.. 

'BAŞKAN — 9 ncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 47 nci maddesi

nin 2 nulmarailı bendi aşağıdaki şeikıiıllde değiştirilllmdştir. 
12.. İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan 

vergi değerleri toplamı 600 000 'lirayı, vergi değeri bi
linmeyen hallerde yıllık klira bedeli toplamı 42 OOOİ 
lirayı aşmamak. (Yıllık kira bedelinin emsaline na-
zairan düşük bulunması hailinde emsal kira ıbedelü esas 
alınır.) 

'BAŞKAN — Bu maddede bir değişiklik olma
mış; '600 bin rakamı yine aynı kalmış. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Balkanı) — Hayır efendim, 
350 bin rakamını 6CJ0 bin^e çıkarıyoruz; 24 bin raka
mını da 42 bin'e çıkarıyoruz. 

BAŞKAN — 10 ncu ımadlde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

İBuyurunuz. 
MALİYE BAKAM KAYA EIRDEİM — Efen-

düm, bu teklif, Hükümetimizin teklifli; ama müsaade 
ederseniz, eski rakamları M misli yapalım; 350 bin 
rakamını 700 bin; 24 hin rakamını da 48 bin olarak 
düzeltirsek, aylık itibariyle de bölmede kolaylık olüır. 
Bir 'bakıma da, rakamların yükselitilmesiridfe, kiralar 
bakımından fayda vardır; çünkü, TürkiyeMe kiralar 
çok yükseldi. Götürüye giren hliç olmayacak; esna
fın hapsi, defter tutmak mükellefiyetiyle karşı kar
şıya kalacak. Bu bakımdan yararlı olacağı kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — Kornlisyom da bu görüşe katılıyor mu? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 'bundan sonra gelen 48 nci maddede de buna 
(benzer artırımlar vardır; biz orada da arz edecek
tik.; Gelir Vergisi Kanununu çıkardığımızdan bu
güne kadar, maalesef, esnaf lehline bir değişiklik ya
pamadık. Burada bu hükümleri iki misline çıkart
makla, esnaf oldukça rahat nefes alacaktır. 

IBAŞKAN — 600 bin rakanunı 700 tun; 42 bin 
rakamım da 48 bin yapacağız; değil mi?... 

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

IBAŞKAN — Hükümetin teklifindeki 600 bin ra
kamı 700 bin; 42 bin rakamı da 48 bin olarak dü
zeltilmiş oluyor. 

10 ncu madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?... Yok. 

Hükümetimizin bu yeni teklifi paralelinde 10 ncu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.» Et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

11 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 11.; — Aynı Kanunun 48 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usule Talbi Olmanın Özel Şartları : 
Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel 

şartları şunlardır : 

1. Alım, satım işleri ile imal, inşa, tamir ve kü
çük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alı
nan veya ithal edilen emtianın, iptidaî maddenin ve 
malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 600 000 lirayı 
aşmamak; 

2. 'Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edi
len emtianın, iptidaî maddenin ve malzemenin satış 
bedelleri tutarı 720 000 lirayı aşmamak; 

3. İptidaî madde, yardımcı malzeme ve işçilik 
müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin ya
pılan imalat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat 
işleri karşılığında Ibir takvim yılı içinde alınan gayri 
safi ücret tutarı 120 000 lirayı asmamak; 

4. İptidaî madde ve malzeme müşteriye, işçi
lik, kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, ba
sım, inşaat ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri sa
fi hâsüat tutan 450 000 lirayı aşmamak; 

5.ı ıBir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin 
birlikte yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alı
nan ücret veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedel
lerinin yıllık toplamı 680 000 lirayı aşmamak; 

6J IBir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
Ibirlikte yapılması halinde bir takvim yılında sağlanan 
gayri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyla emtia, iptidaî 
madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutarı 
toplamı 600 000 lirayı aşmamak; 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin 
Ibirlikte yapılması halinde alınan gayri safi ücretle
rin tutarlarının dört katı ile sağlanan yıllık gayri 
safi hâsılatın toplamı 450 OOÖ lirayı aşmamak; 
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8. Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence 
ve istirahat yerleri işletenlerde, Ibu hizmetler karşı
lığında bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safi 
hâsılat tutarı 120 000 lirayı aşmamak; 

9H (Salhibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla 
ımiötarlu kara nakil vasıtası ve beşten fazla hayvan 
arabası veya su üzerinde hareket eden 18 rüsum 
tonilatodan ıfazla makineli, 90 rüsumı tonilatodan faz
la makinesiz nakil vasıtası işletmemek (Su üzerinde 
hareket eden makineli ve makinesiz araçların birlik
te işletilmesi halinde, makineli olanların rüsum to
nilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rü
sum tonilatoları toplamı 90 rüsum tonilatoyu aşma
mak) ve bir talkvim yılı içinde alınan taşıma ücret
leri tutarı 400 000 lirayı aşmamak (Nakil vasıtaları
nın sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma 
işi yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarıda ya
zılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle 
ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya or
taklığın işlettikleri vasıtalar, bakımından topluca dik
kate alınır). 

lekele talbi ımaddelerle, damga pulu, millî piyan
go bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr had
leri emsallerine nazaran Ibariz şekilde düşük olarak 
tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların 
mütalâası alınmak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5, ve 
6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Ma
liye Bakanlığınca tayin olunur. 

ıBAŞKAN — Bu madde hakkında bir diyeceği
niz var mı?...ı 

(EMEKLİ AMİRAL eÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bütün rakam
lar üçte bir nispetinde artırılmıştır. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, ıbu teklifimizle, mevcut rakamları üçte 
'bir nispetinde artırmayı öngörüyoruz. 

IBAŞKAN — öteki rakamları 2 misli artırdı
nız?.,., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Kira 
bedellerinde çok artış olduğu için, onun 2 misli ol
masını düşünmüştük, burada üçte bir nispetinde ar
tırmayı öngörüyoruz. 

GMıEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanın, izin verirseniz bir hususu eklemek istiyorum. 

Maliye Bakanlığımızın büıyüık bir gelir kaybına 
neden olmayacaksa, bu üçte bir oranlan çok az ge
liyor bize, 

IBAŞKAN — Ne diyorsunuz?,, .-
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 

Başkanım, bu konuya biz de iştirak ediyoruz; yal
nız, şunu da düşünmüştük: Bu rakamlar, ekonomi
nin gelişmesi şartlarına göre devamlı değiştiği için, 
bu ıgibi rakamlarla ait olanları bir madde teklif 
edip, en sonunda, Bakanlar Kuruluna bu rakamları 
yüzde yüz artırma yetkisini verelim ve bu çerçeve 
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı zatı âlinize geldiği 
zamanda ıgörme imkânı olacak ve buna göre bir de
ğişikliği daima yapabilelinı. 

IBAŞKAN — Çünkü bu enflasyon sebebiyle pa
halılık arttıkça, her sene kanun mu çıkacak bunun 
için?.., 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ba
kımdan, şimdi burada bir miktar daha artırılabilir; 
fakat Iher halükârda, bu rakamlar için böyle bir yet
kinin Bakanlar Kuruluna verilmesinin faydalı ola
cağı kanaatindeyim. 

ıBAŞKAN — Şimdi hepsi üçte bir yapılmış; yarı 
yarıya yaparsanız, hepsi değişecek bu sefer. Eğer, 
öyle bir elastikiyet verirsek biz Bakanlar Kuruluna, 
mesele kalmaz; değil mi? 

MALÎYE BAKAINI KAYA ERDEM — Evet, 
BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde başka söz 

almak isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..,; 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 54 ncü maddesi
nin üçüncü fıkrasının 1 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir, 

li Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde 
yer alan götürü gider emsallerinin mükellefçe beyan 
edilen hâsılata uygulanması veya, 

BAŞKAN — Burada ne değişiklik yaptık? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Halen, eski 
metinde, «Hâsılata bü!yü!k ve küçükbaş hayvanlar, 
kümes hayvanlarını dahille kara besi hayvancılığı 
için ,% 80, diğer ziraî ürünler için % 70 götürü gi
der emsali uygulanır veya» demektedir. Aynı tabir, 
Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde de aynen 
var. İki yerde aynı değişiklik olunca, birini değişti
rince mutlaka ötekini de değiştirmek lazım. Halbuki, 
Gelir Vergisi Kanununu bu şekilde değiştirirsek, 
daima, Vergi Usul Kanununda bir tek değişiklik yap
makla mesele halledilmiş olacak. Bazen bu madde-
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ferden biri unutuluyor, ıbiribirine ters maddeler de 
ıolalbüiyor.1 Bu düzeni sağlamış olacak böylelikle. 

BAŞKAN — Evet 
12 nci madde üzerinde söz almak isteyen?... Yok. 
'12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler..:<l Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
13 ncü maddeyi okutuyorum1: 

IMADDE 13. — Aynı Kanunun 75 nci maddesi
nin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir,: 

1.! Her nevi hisse senetlerinin kâr payları (kuru
cu hisse senetleri ve diğer intifa hisse senetlerine ve
rilen kâr payları ve pay sahiplerine hazırlıik dönemi 
için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her tür
lü ödemeler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları 
katılma belgelerine ödenen kâr payları dahil.) 

IBAŞKAN — Evet, bu madde üzerinde izahat 
rica edeyim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Biütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Sayın Baş-
Ikanırn, Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, sonda
ki «Menkul Kıymetler Yatırım Fonları katılma bel- < 
gelerine ödenen kâr payları dahil» kelimesi ilave edil-
ımiştir. 

IBAŞKAN — 13 ncü madde) üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

14 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 14. — Aynı Kanunun 77 nci madde-

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Vergi Alacağı :' 
Madde 77. — Tam mükellefiyete tabi kurumlar

ca ödenen Kurumlar Vergisinin yarısı bu kurumlar
dan kâr payı alan :' 

1. Tam mükellefiyete tabi gerçek kişilerin, 
2. Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulan

ların, 
3. Kolektif ve adî komandit şirketleri, 

4j lEshatalı komandit şirketlerin komandite or
taklarının,! 

Vergi alacağını teşkil eder, 

Vergi alacağı, kurumlarca yukarıda 1, 2 ve 3 nu
maralı bentlerde yazılı gerçek ve tüzelkişilere da
ğıtılan kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere da
ğıtılan kâr paylarından bu şirketlerin komandite or
taklarına isabet eden kısmının 1/3 ti olarak hesap ve 
kalbul edilird 

— 631 

31 i 12 . 1981 O : 1 

IBAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?,.;, 

IBuyurun. 
IHMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, en sondaki «1/3 olaraik» da, eski kanunda 
yarısıdır, şundan dolayı: Kurumlar Vergisinde, vergi 
oranı % 50 olursa, lûO'den 50'yi kesersek, 50 ka
lıyor; dağıtılan kâr payı 50'dir; vergi alacağı, bunun 
yarısı olan 25'tir. Bu vergi 40 olursa 60 kalır; vergi 
alacağı bunun l/3*ü<Mk. Yarısı yerine 1/3 olmuştur. 
O kadar efendim. 

BAŞKAN — 14 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yokı 

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

15 nci maddeyi okutuyorum1: 
MADDE 15. — Aynı Kanunun mükerrer 80 nci 

m'addesinin birinci fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Her ne şekilde olursa olsun edinilen menkul 
kıymetlerin (Kurucu hisse senetleriyle diğer her tür
lü intifa senetleri dahil) edinme tarihinden önce ve
ya sonra elden çıkarılmasından sağlanan ve bir tak
vim yılındaki tutarı 100 000 lirayı aşan kazançlar, 

3. 70 nci maddenin birinci fıkrasının 5 numa
ralı bendinde yazılı hakların (ihtira beratları hariç) 
elden çıkarılmasından doğan kazançların 100 OOOI li
rayı aşan kısmı, 

4. Telif haklarının ve ihtira beratlarının mü
ellifleri, mucitleri ve bunların kanunî mirasçıları dı
şında kalan kimseler tarafından elden çıkarılmasın
dan doğan kazançların 100 000 lirayı aşan kısmı, 

'BAŞKAN — Burada rakamlar değişti herhalde. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

pültçe - Plan Komisyonu Başkanı) — 50 idi 100 ol
du; 100 binler halen mevcut kanunda 50 bindir Sa
yın Başkanım, 

BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yok. 

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

16 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 16. — Aynı Kanunun mükerrer 81 nci 

maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki 4 numaralı 
bent eklenmiştir. 

4. Ticarî kazancı bilanço esasına göre tespit edi
len işletmelerde iktisap bedeli yerine son bilançoda 
yazılı değerler esas tutulur. 
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BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ticarî bilan
çoya dahil mallarda değer artış kazancının matra
hını tespit etmektedir. Bunlar için bilançoda yazılı 
rakam, esas rakamdır. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?... Yok. 

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

17 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 17.: — Aynı Kanunun 86 ncı madde
sinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Tam mükellefiyette vergiye talbi gelir : 
1. Tamamı tevkif yolu ile veflgilendirilimiş bu

lunan ve gayri safi tutarları toplamı üç milyon li
rayı aşmayan ücretler, menkul (mevduat ve tahvilat 
faizleri ile faizsiz olarak verilen krediler karşılığın
da alınan kâr payları ÜÇ milyon liralık haddin he-
salbında nazara alınmaz.) ve gayrimenkul sermaye 
iratlarından; 

2. Götürü usulde tespit edilen ticarî ve meslekî 
kazançlarla ücretten veya gayri safi tutarları topla
mı üç milyon lirayı aşmamak şartıyla, bunlarla 1 
numaralı bentte sayılanlardan; 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Komisyon Baş
kanının izahat vermesini rica ediyorum, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada üç tane değişiklik yapılmıştır. 

Birincisi, 2 milyon lira, 3 milyona çıkartılmıştır. 
«Götürü ücretler» tabiri getirilerek, maddeye açık

lık kazandırılmıştır ve diğer taraftan, değer gelirleri 
bakımından beyanname vermek zorunda değilse bir 
kimse, mevduat faizi, tahvil faizi ve faizsiz olarak ver
dikleri kredilere karşılık aldıkları kâr payları ne olur
sa olsun, ayrıca beyanname vermeyecekler; bunların 
bankadan faizini alırken kesilen vergi, nihaî vergisi 
olacak, iki defa vergilendirilmeyecek. 

BAŞKAN — Evet. 
17 nci madde üzerinde söz almak isteyen?.. Yok^ 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
18 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 18. — Aynı Kanunun 87 nci maddesinin '' 

birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aym 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi 
kazanç ve iratlarının toplamı üç milyon lirayı aşma
yan mükelleflerin bu kazanç ve iratlarından vergisi 
tevkif yoluyla kesilmiş bulunan ücret, menkul ve gay
rimenkul sermaye iratları ile götürü usulde vergilendi
rilmiş bulunan ticarî ve meslekî kazançları ile ücretle
rini beyannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. Gelir un
surlarının istisna hadleri içinde kalan kısımları üç mil
yon liralık haddin hesabında nazara alınmaz.. 

Yukarıda yer alan şartlarla sınırlı olmaksızın vergi
si tevkif suretiyle alınmış mevduat ve tahvilat faizleri 
ile faizsiz olarak verilen kredilere karşılık alınan kâr 
paylarının beyanı ihtiyaridir. 

BAŞKAN — 18 nci maddede 2 milyon, 3 milyon 
yapıldı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 2 milyon, 
3 milyon yapıldı. Bir de, yukarıda arz ettim; ayrıca 
beyanname vermeye mecbur olmayanlar, vermek is
terse verebilecek; kendilerine kalmış oluyor. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, biz bu iki maddede de şunu yaptık. Mev
duat sertifikası, isimsiz hesap hususu hakikaten rahat
sız edici usul olmuştur. Getirdiğimiz hükümle, faizi, 
vergi kesilerek, artık beyana tabi tutulmayınca, bu 
mevduat sertifikasını da kaldırmayı ve bu suretle de 
bu konuyu da kökünden halletmeyi düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Her zaman söylüyoruz ya bunu... 
Çok çirkin bir şey. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet, 
Şimdi vergi konusu oluyor; beyanname vermek zo

runda kaldıkları için, bu «faydalıdır» şekliyle derme-
yan ediliyor. Eğer biz burada beyanname işini kaldırıp, 
nihaî vergiyi % 25 ile ortadan kaldırırsak, bu mevdu
at sertifikası usulüne de son vermek suretiyle bu sis
temi tam yerine oturtmuş olacağız. 

BAŞKAN — Evet. 

18 nci madde üzerinde başka söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

19 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 19. — Aynı Kanunun 88 nci maddesinin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Bu mahsup neticesinde kapatılmayan zarar kısmı, 

müteakip yılların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş 
yıl içinde mahsup edilmeyen zarar bakiyesi müteakip 
yıllara naklolunamaz« 
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BAŞKAN — Yılları mı değiştirdik biz burada? 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Kurumlar Vergisinde, biraz evvel kabul ettiğimiz 
maddeye paralel olarak, zarar mahsup süresini 3 yıl
dan 5 yıla çıkardık. 

BAŞKAN — 3 yılı 5 yıla çıkardık. 
19 ncu madde üzerinde söz isteyen?./Yok. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.,.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
20 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 20. — Aynı Kanunun 94 ncü maddesinin 

birinci fıkrası ile bu fıkranın 7, 8 ve 12 numaralı bent
leri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu mües
seseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, demekler, va
kıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, men
kul kıymetler yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirle
rini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest mes
lek erbabı, ziraî kazançlarını bilanço veya ziraî işletme 
hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bent
lerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) 
nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahip
lerinin Gelir Vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya 
mecburdurlar.» 

«7, Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Tür
kiye'de işyeri veya daimî temsilcisi bulunmayan ve ku
rumlar dışında kalan tüzelkişilere ödenen kâr paylan 
ile dağıtılsın veya dağıtılmasın 75 nci maddenin ikin
ci fıkrasının 4 numaralı bendinde yazılı menkul serma
ye iratlarından»; 

ı«8. Dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların, ya
bancı memleketlerde elde ettikleri kazançlar ile Tür
kiye'de elde ettikleri iştirak kazançları dışında kalan 
ve Kurumlar Vergisinden muaf veya müstesna kazanç 
ve iratlarından (Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci 
maddesinin 12 numaralı bendine göre vergiden müs
tesna tutulan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat 
sırasında bu kazanç tutarlarına isabet eden giderler 
tevkifat matrahından indirilir.)» 

«İ2J Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsullerin 
alış bedeli üzerinden»; 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde, buyurun, 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanunun 94 ncü maddesinin 1 nci fıkrasında ya
pılan değişiklikte, 2499 sayılı Kanuna paralel olarak, 
menkul kıymetler yatırım fonu yönetenler de, bu ka
nun gereğince, tevkifat yapmak zorunda olanların 
içine alınmıştır. 

7 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, dar mü
kellefiyete tabi olanların elde ettikleri gelirin, dağı
tılsın, dağıtılmasın, menkul sermaye iradı olarak ver
giye tabi tutulacağı hususuna açıklık getirilmiştir. 

8 numaralı bendinde, 2499 sayılı Sermaye Piyasa
sı Kanununa paralel olarak, Kurumlar Vergisi Ka
nununda biraz evvelki değişikliği yaptık; ona paralel 
olarak burada bir değişiklik yapmak gerekmişti; o 
yapÜmıştır. 

12 nci madde, çiftçilerden satın alınan ziraî mah
sullerin alış bedeli üzerinden tevkifat, stopaj yapıla
caktır. Burada «kararnamede yazılı mahsullerin» 
denmekteydi. Kararnamede yazdı mahsulleri çiftçi
nin bilmesine imkân yok, uygulayanın bilemediği gi
bi. Tatbikatta büyük güçlük yaratırdı; «kararname» 
kelimesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Pek iyi anla
yamadığım için arz ediyorum; bu, 7 ve 8 nci bentler-
deki, «dağıtılsın veya dağıtılmasın» ifadesinde bütün 
işlemler aynı, devam ediyor. Ben şöyle anlıyorum: 
Dağıtılırsa, tabiî bir stopaja, bir vergiye tabi tutulma
sı lazım; fakat dağıtılmazsa, bir teşvik unsuru olarak, 
bu, yapılan işi artırıcı olduğuna göre, bunu yine kes
mek uygun mu olur? Ben, sanki, dağıtılmayan ken
disine bırakılırsa, işi daha çok artırır gibi düşünüyo-
rum< 

Nasıl oluyor, dağıtılsa, dağıtılmasa, hepsiyle de 
aynı muamele yapılıyor? Bunu anlamak için sordum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Efendim, bü
kere, söz konusu olan dar mükelleflerdir, yani Türk 
vatandaşları değildir. Bunlar dağıtmadıkları takdir
de, kân kendilerinde bırakmak mahzurlu olabilir; 
kontrolü yoktur ve bazı şirketler de aile şirketleri ma
hiyetinde oldukları için, kân, ilanihaye, dağıtmıyor
lar, kendileri serbest bırakıldıktan takdirde. Hep, 
«yatınm» deniliyor; onun için de, pek kontrolü ol
muyor, 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Bu, Türkiye 
içinde dahilî temsilcisi bulunmayan... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Dar mükel
lefiyet» deyince, bu. tam mükellefiyet, Türk vatan
daşıdır; kazancının tamamını, ister yurt dışında, is-
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23 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 23. — Aynı Kanunun 103 ncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Esas Tarife : 
Madde 103. — Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya kadar % 25 
3 000 000 liranın 1 000 OîOO «lirası için 250 000 Kra; 

fazteı •%• 30 
5 000 000 liranın 3 000 000 Kirası için 850 000 

ilira; fazlası % 38 
10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 1 610 000 

lira; fazla'sı ı% 48 
,15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 4 010 000 

lira; fazlası '<% 58 
-25 000 0O0 liranın 15 000 000 lirası için 6 910 000 

İlira; fazftası <% 63 
125 000 000 liradan faızlıaısmın 25 000 000 lirası için 

13 210 000 lira fazlası % 55 
Nispetinde vergilendirilir,, 
BAŞKAN — Burada rakamlar değişti. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen uygulanan tarifede asgarî oran % 40, aza
mî oran 25 milyon liraya kadar % 75, fazlası % 66 
dır. Bu % 40 oranı, % 15 gibi büyük bir oranda aza
lacak. Gerçekten, Türkiye'de vergi oranları çok yük
sektir; ancak, tabiî, vergi geliri bakımından hemen 
uygulanmayacak; bugünkü % 40, 1982'de % 39; 1983 
de % 35; 1984'de % 30 ve 1.1.1985'ten itibaren önü
müzdeki tarife, bu şekilde, kademeli olarak uygula
nacaktır. 

ter yurt içinde elde etsin, tamamı üzerinden vergi ve
ren kişidir. Bu 7 nci bent, dar mükellefiyetlere aittir. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde başka söz 
isteyen?,. Yok. 

20 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

21' nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 97 nci maddesi
nin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

94 ncü maddede yazılı ödemelerden yapılan ver
gi tevkif atı, vergi kesenin kayıt ve hesaplarında ayrı
ca gösterilir. 

94 ncü maddede yazılı mevduat faizlerinden yapı
lan vergi tevkifatı takvim yılının sonunda mevduat 
hesabı yılı içinde kapatılmışsa, hesabın kapatıldığı ta
rihte vergi kesenin kayıt' ve hesaplarında gösterilir. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, burada, kanunda şu anda mevcut bulunan bir 
hata, kaç senedir devam eden bir hata düzeltilmekte
dir : 97 nci maddenin bu iki fıkrasında da, burada 
94 rakamı gördüğünüz yerlerde 96 ncı maddeye atıf 
yapmaktadır. Bu atıf yanlıştır; 94 ncü maddeye ya
pılması gerekmektedir. Bu hata düzeltilmektedir. 

BAŞKAN — 21 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?., Yok. 

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

22 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 99 ncu maddesi
nin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Tevkifata tabi menkul sermaye iratları ile bunlar
dan yapılan vergi tevkifatı, nev'î itibariyle icmalen 
ayrı bir muhtasar beyannameye alınır. 

BAŞKAN — Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Bu maddenin 
de, 99'un son fıkrası, «96 ncı maddede yazılı» diye 
başlar. 

Bu atıf yanlıştır; 96 değildir; burada da o düzel
tilmektedir. 

ıBAŞKAN — 22 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?., Yok. 

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

BAŞKAN — 23 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Btmueyanllar... Kalbul edlitoiştlir. 

24 ncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 24. — Aynı Kanunun 105 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Vergi tevkifatı nispetleri; 
Madde 105. — Gelir Vergisi tevkifatında aşağı

daki nispetler uygulanır. 
1. 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde yazı

lı ödemelerden; tam mükellefiyete tabi olanlara ya
pılanlarda % 15, dar mükellefiyete tabi olanlara ya
pılanlarda % 30; 

2.ı 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde yazılı 
ödemelerden % 5; 

3. 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde yazılı 
ödemelerden % 35; 
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4. 94 ncü maddenin 6 numaralı bendinde yazılı 
ödemelerden % 25; 

5. 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazılı 
menkul sermaye iratları ve ödemelerden % 20; 

6. 94 ncü maddenin 8 numaralı bendinde yazılı 
kazanç ve iratlardan % 20 (bu tevkif at söz konusu 
kazanç ve iratların nakden veya hesaben ödenmesi 
halinde % 33 1/3'e, dar mükelleflere nakden veya 
hesaben ödenmesi halinde ise % 60'a tamamlanır); 

7. 94 ncü maddenin 9, 10 ve 11 numaralı bent
lerinde yazılı ödemelerden % 25: 

8. 94 ncü maddenin 12 numaralı bendinde ya
zılı büyük ve küçükbaş hayvanlar (kümes hayvanla
rı dahil) ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı 
mahsulleri için yapılan ödemelerden ı% 3; diğer zi
raî mahsuller için yapılan ödemelerden % 5; 

9. 94 ncû maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde 
yazılı ücretler ve ücret sayılan ödemelerde vergi tev
kif atı 103 ve 104 ncü maddeler hükümlerine göre 
yapılır. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevkifatının ya
pılmasında 96 ncı madde hükmü gözönünde tutulur. 

Bakanlar Kurulu. Vergi tarifesindeki değişiklik
lere paralel olarak, bu maddede yer alan tevkifat nis
petlerinin herbirinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nis
petlerde indirim yapmaya yetkilidir. 

Ücret dışında kalan ödeme, hâsılat ve iratlar üze
rinden vergi tevkifatı yapılırken lira kesirleri nazara 
alınmaz. 

BAŞKAN — Buradaki yüzdelerin nispetleri de
ğişti, deği mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, yalnız hayvancılıkta stopaj % 5 idi, bütün zi
raî gelirlerde olduğu gibi, hayvancılığın teşviki bakı
mından % 2 indirildi. 

Bir de, Kurumlar Vergisinde de arz ettiğim gibi, 
bu tevfikat, asgarî vergi dilimi ı% 40 olduğuna göre 
düzenlenmişti. 1985'e kadar bir değişiklik olacaktır, 
kademeli azalacaktır. Binaenaleyh, her defasında hu
zurunuza gelmemek için, Hükümet, bunları % 40 
oranında indirme yetkisini istemektedir-,, 

Bizim burada söyleyeceğimiz; !% 3 oranı, hay
vancılığı teşvik bakımından yeterli değildir. Vergi ge
lirleri bakımından büyük bir mahsuru yoksa, bunun 
'% 2'ye, daha da aza inmesi söz konusudur. 

% 40 uygulayacaktır, bununla da indirilebilir. 
Buradaki % 40, Bakanlığın istediği yetki, bundan ev
velkinden değişiktir. Burada yazılı ödemeler ekono-
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miyle çok doğrudan ilişkilidir. Öteden beri Hükümetin 
yetki istemlerine karşı çıkmışımdır; ama buradaki 
% 40'ın asgarî % 50 olmasında yarar vardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bunu o zaman da konuş

tuk. Bilhassa kümes hayvancılığıyla iştigal edenler 
buna karşı çıkmışlardı; hatta, «zarar ediyoruz;» de
mişlerdi. 

MALÎYE KIDEMLİ ALBAY HAŞMET YUR-
TAL (Bütçe - Plan Komisyonu Başkan Yardımcısı) 
— Hâlâ da ediyorlar efendim. 

BAŞKAN — Hâlâ da ediyorlar; ama bir taraf
tan da tavukçuluğu falan devam ettiriyorlar. O oran 
ı% 3'e indirildi; siz, «|% 2 olsun» diyorsunuz; ama 
yalnız küçükbaş hayvan değil, hepsi dahil, büyük 
ve küçükbaş hayvanlar dahil. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, hayvancılık, hakikaten, Türkiye'nin gele
ceği yönünden de çok önemli bir konu, Teşvik edil
mesi, bu suretle buralardan aldığımız vergi.,, 

BAŞKAN — Ne kadar çoğalırsa, o nispette de 
vergi..,. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — O ba
kımdan buna iştirak edebiliriz efendim. Hatta, bu 
yetkinin, % 40 olan indirme yetkisinin '% 50 olarak 
artırılması, yani % 50'ye kadar indirme yetkisi ve
rilmesi şekli vardı; bu da olabilir efendim. 

BAŞKAN — O halde, hayvancılık için ı% 3'ü 
% 2'i yapıyoruz; bunun içine büyük ve küçükbaş 
hayvanlar ve kümes hayvanları dahil. 

Bir de, kara ve su avcılığı mahsulleri için de ayrı.. 

Diğeri de, «% 50'yi aşmayacak şekilde, indirim 
yapmaya yetkilidir», değil mi?... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — 24 ncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı?., Yoktur. 

24 ncü maddeyi bu değişiklikleriyle, yani hayvan
cılıkta c/c 3'ü, % 2 olarak ve Bakanlar Kuruluna ve
rilen yetkiyi de «% 50'yi aşmayacak nispetlerde in
dirim yapmaya yetkilidir» şeklinde düzeltilmiş ola
rak oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

25 nci maddeyi okutuyorum : 
ıMADDE 25. — Aynı Kanunun 111 nci maddesi

nin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
B) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, 

dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, 
plaj, hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik 
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salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri 
sahiplerinden ve her nevi taşıma işiyle uğraşanlardan, 
Maliye Bakanlığınca uygun görülen işkolları veya 
meslek gruplarında faaliyet gösteren mükelleflerin 
gösterdikleri gayri safi hâsılat, aşağıda açıklanan 
esaslara göre tespit edilen yıllık gayri safi hâsılata 
göre düşük bulunduğu takdirde, beyan olunan gay
ri safi hâsılat yerine bu suretle tespit edilecek gayri 
safi hâsılat vergi tarhına esas tutulur. Yapılacak tar-
hiyat sırasında aşağıda açıklanan esaslara göre tes
pit edilen gayri safi hâsılattan mükelleflerce tevsik 
edilen giderler (her nevi işletme giderleri ile genel gi
derler) indirilir. Şu kadar ki, bu suretle bulunacak sa
fi kazanç mükelleflerce tevsik edilen gider toplamı
nın '% 20'sinden düşük olduğu takdirde vergi tarhı
na esas alınacak miktar, giderler toplamının % 20' 
sidir. Ancak bu bent hükmüne göre tarhiyat yapıla
bilmesi için tespit edilen farklılık nedeniyle mükellef
ten izahat istenilmesi ve mükellefin süresi içinde iza
hat vermemiş olması veya verdiği izahatın yeterli 
görülmemesi şarttır; 

Yukarıda sözü edilen yıllık asgarî gayri safi hâ
sılat, iş nevilerine ve işletmelerin özelliklerine göre 5 
derece üzerinden, her derecede 5 kademe halinde 
Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde yazılı tak
dir komisyonları tarafından her takvim yılı için mü
teakip yılın sonuna kadar tespit olunur. Mükellefle
rin bu şekilde tespit edilen derece ve kademelerden 
hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca belirlenecek 
esaslara göre tayin olunun 

BAŞKAN — Daha önce bu pansiyonu v.s.'yi 
koymuştuk da, bazı pansiyoncular, bundan rahatsız 
olarak, pansiyonlarını kapattıklarını söylemişlerdi. 
O, bu maddeye dalhil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, peşin vergiyle alakalıydı; orada düzenle
me yaptık. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, takdir buyurursunuz ki, bu cins işletmeleri tek 
tek saymak mümkün dieğjl. Halen mevcut maddede 
bunlar sayıldıktan sonra «...ve emsali yerler» den
miş; ama emsali olduğunu kimin talkdir edeceği orta
da kalmış. Maliye Bakanlığımız hâlâ bu yüzden 19'80 
verigilerini de tahsil edemiyor; löSl'de de bunlar ar
tacak. 

Bu maddeyle, emsali olup olmadığı takdir yetki
sini Maliye Bakanlığına veriyoruz; başka da hal ça
resi bulamadık. 
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«Ben bar değilim» diyor efendim. 
BAŞKAN — Yani kapıya «bar» diye yazmıyor. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı)' — Yazmıyor 
«fendim. «Pavyon» diyor, «Gazino değilim, çayha
neyim» diyor. Buna benzer şeyler tatbikatta büyük 
sıkıntılar meydana getiriyor.' 

BAŞKAN — «Çayhaneyim» diyor, ama çayhane 
yazılmamış. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Ama 
Hükümetten aldığı müsaade belgesine göre... 'Bunlar 
sayılmalı, tadat edilmeli ve ona belge verilmeli. Her
kes, kendi istediği gibi, «Benimki çayhanedir de di
ğeri bilmem nedir» diyemez. Bunlar nerelere açıla-
bilecekse .tadat edilir, o mahallin mülkî amiri ona bu 
belgeyi verir, o belge üzerinden vergisini verir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, o takdirde vergiden kaçınmak için burada bu
lunmayan bir ismi bulur, uydurur. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Tabiî, 
burada, «belediyeler» deniyor, belediyelerin yönet-
melikleri'nde buna ait olan şeylerde bir beraberlik 
yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabiî, o yapılın
ca, daha da kolaylaşacak. Burada esası yaparsak, o 
zaman 'belediyelr İbizim bu dediklerimize de uyacak
lardır efendim. 

'BAŞKAN — Gerçi Maliye Bakanlığına bırakmak 
da doğru değil; ama başka bir çare bulamadınız 
herhalde. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ıtfBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Çare bulama
dık Sayın Başkanım. Çünkü, onun elemanları gidip 
kontrol ediyor; onun müfettişi, onun hesap uzmanı 
gidiyor. 

BAŞKAN — Tabiî, itiraz hakkı var; yanlış olan 
bir şeye itiraz edebilir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gayet 
tabiî, efendim. 

'BAŞKAN — 25 nci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

26 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 26. — Aynı Kanunun Ü14 ncü madde

sinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ancak, dar mükellefiyete tafbi olanlarla beyan 

edilecek gelirleri ücretten, götürü usulde tespit edilen 
ticarî ve meslekî kazançlardan; götürü gider usulüne 
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göre tespit olunan ziraî kazançlardan, gayrimenkul 
sermaye iratlarından, sair kazanç ve iratlardan, bun
ların bir kaçından veya hepsinden ibaret olanlar ser
vet 'beyanına talbi değildir. 

BAŞKAN — Burada yapılan değişiklik nedir? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, halen, 'benim ücretimin dışında, babadan kal
ma bir evim var ve ayda 11 bin lira da kira alıyor
sam, yani yıllık' kirası 120 bin lirayı keçiyorsa, servet 
beyanı vermek mecburiyetindeyim. Servet beyanı, 
görmüşseniz, dört sayfa... «Hanımın yüzüğü var mı, 
kolu var mı?» v.s. Dolması çok güç bir şey. Buna 
bir pratiklik getirdik. Bir kişinin gelirlerinin tamamı 
ücretten ibaretse yahut götürü usulde tespit edilen 
ticarî, meslekî kazançlardan, ticarî kazançtan değil, 
götürü usulde tespit edilen ticarî kazançtan ibaret ise 
veya götürü usulde tespit edilen ziraî kazançtan iba
retse veya yalnız gayri menkul sermaye iradından 
İbaret ise veyahut sadece sair kazanç ve iratlardan 
ibaret ise veya bunların birkaçından ibaret ise, bun
lar, servet beyanı vermeyecek. Halihazırda yürürlük
te bulunan madde, 'bir işkence maddesidir. 

(BAŞKAN — Diyelim ki, bir kimsenin beş milyon 
lirası var, bankaya yatırıyor, bunun vergisini veriyor 
değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet. 
BAŞKAN — Beş milyon lira ile evine mobilya, 

buzdolabı, videoteyp, halı gibi eşyalar aldı; bunun 
vergisini veriyor mu? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — işletme 
Vergisi veriyor efendim. 

IBAŞKAN — Veriyor; ama o eşyalar da evde dur
dukça kıymet kazanıyor. Halıyı 60 bin liraya aldı, 
üç sene sonra 120 bin liraya sattı. Satarsa?.. Diyecek
siniz ki, sattığı zaman vergisini vermesi lazım; de
ğil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Arızî 
kazanç olduğu için, onun da vergisini vermiyor; çün
kü ticaret erbabı değil. 

BAŞKAN — >Bu, çök garip bir şey. Bu şimdi de
ğiştirildi, değil mi? Yani, bankada ne parası varsa, 
onun vergisini verecek. Eskiden, kendi gelirine ek
leyerek veriyordu... 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır 
efendim. 

EMEKLİ AMÜRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bankanın kes
tiği vergi ile yetinecek. 

BAŞKAN — Tamam o zaman. En doğrusu buy
du. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Beyanname 
vermekte kendi menfaati varsa, «'beyanname veriyo
rum» derse, verecek; yoksa, mecburiyeti yok. 

BAŞKAN — Gösterdiği takdirde belki kârlı çı
kar; o bakımdan, gösterebilir. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım; bu suretle beyanname adedi de çok ölü
yordu ve kontrolü de mümkün olmuyordu. Bu şe
kilde bunlarla iktifa edip, hiç olmazsa, devlet, el-
dekileri, mevcut olanları kontrol etme imkânına sa
hip oluyor. 

BAŞKAN — 26 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 27. — Aynı (Kanunun 115 nci maddesi
nin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

2. Servet beyanlarının Maliye Müfettişleri, He
sap Uzmanları, Maliye Müfettiş ve Hesap Uz
man Muavinleri ile Gelirler Kontrolörleri tarafından 
incelenmiş bulunması, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Gelirler 
Kontrolörleri» ibaresi yeni ilave edildi; yapılan de
ğişiklik budur efendim. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

28 nci maddeyi ofkuyunuz. 
MADDE 28. — Aynı Kanunun mükerrer 117 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Beyan Elsasma Tabi Mükdleflerde Peşin Ödeme : 
Mükerrer Madde 117, — Gerçek usulde Gelir 

Vergisine tabi ticarî kazanç sahipleri ile serbest (mes
lek erbabı; bir önceki vergilendirme dönemine ilişkin' 
olaralk verdikleri beyanname üzerinden hesaplanan 
mahsuplardan önceki Gelir Vergisinin ticarî veya mes-
leikî kazanca isabet eden kısmının yüzde otuzunu be-
yannaimıdde göstermek suretiyle ve cari vergilendirme 
döneminin Gelr Vergisine mahsup edümek üzere, bir 
önceki 'dönemin Gelir Vergilisi ile birlikte normal talk-
slt sıüreleri içinde üç eşit taksitte peşin vergi olarak! 
öderler. Şu kadar ki, bu suretle peşin olarak ödene-
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celk miktar ticarî .kazanç sahipleri için 30 C{0Ö lira
dan, serbest meslek erbabı için 60 0OQ liradan az ve 
üç milyon liradan çok olamaz. 

18 ive 42 nci madde kapsamına giren Kazançlarla 
n'dterlliik görövini ifa ile mükellef olanların ve ev pan
siyonculuğu dle isjtiJgal edenlerin bu işlerden sağladıkla-
rı (kazançlar peşin verginin hesabında nazara alrntanaz. 

'Peşin ödemede aile reisi beyanı esas alınır. 

Takvim yılı içinde işe başlayan ticarî ve meslekî ka
zanç sahiplerinin peşin vergileri asgarî peşin verginin 
İşe başlanılan ay hariç tutulmak suretiyle hesaplananı 
ve çalışıilan aylara isabet eden miktarıdır. Taklviim yılı 
içinde işi .bırakanların peşin vergileri ise beynname 
üzerinden yüzde otuiz esasına göre hesaplanan peşin 
verginin işin bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle he
saplanan ve çalışılan aylara isabet ©den mikltarıdr. 

Mükelleflerin yuikarı'da belirtilen esaslara göre pe
şin ödeme beyanında bulunmamaları halinde, vergi 
dairesi taraf undan hesaplanan peşlin vergi tahakkuk 
pusulası ile kenldülerine bildiriliır. Mükellefin beyan-
natme vermemesi halinde ilse, geçmiş takvim yılında 
Ödenen peşlin vergiden az olmamak üzere, asgarî peşin 
verginin iki katı vergi dairesü tarafından mükellefe 
tahakkuk pusulası ile bildirilir. 

(Peşin vergiye yapılacak itirazlar tahakkuk ve tah
sili durdurmaz. 

Cani vergilendirme dönemi içinde elde edilen tica
rî ve ımesıle'kî kazanç üzerinden tevkif edilimş bulu
nan Gelir Vergisi (42 nci madldede belirtilen kazanç
lardan yapıta tevkifatlar hariç) belgelendirilmek şar
tıyla peşin vergiye mahsup edilir. Bu şekilde peşin 
ödenecek 'vergiye bu yolla mahsup edilen vergi, be
yanname üzerinden hesaplanan Gelîir Vergisine ay
rıca mahsup eldlilmez. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca peşin olarak öde-' 
dikleri .vergiler, ilgili takvim yılına ait beyanname üze
rinden hesaplanan Gelir 'Vergisine mahsup edlilir. 
Mahsubu yapılan miktarın hesaplanan Gelir Vergi
sinden fazla olması halinde, aradaki fark müteakip 
'döneme ilişkin olarak ödenmesi gereken peşlin vergiye 
mahsup edilir. Bu iki mahsuba rağmen arta kalan kı
sım var ise, bu meblağ vergi dairesince mükellefe bil
dirilir ive mükbllefih telbliğ tarihinden itibaren bir yıl 
içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur. 

Peşin ödemeye ilişkin diğer her türlü esas ve usul-
Uler Mat ydBalkanlığı tarafından tespit edilir. 

'BAŞKAN -*• Bu maddede 'yapılan değişiklik nedlir 
efendim? j 
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(EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
evvela, yüksek (müsamahanızla; 5 nci paragrafın Tüırk-
çesi maalesef 'bozuk, gözümüzden de kaçmış; iznimiz 
olursa, onu son şekliyle lokumak işitiyorum : 

«Mükelleflerin yukarıda belirtilen esaslara göre: 
peşin Ödeme beyanında bulunmamaları halinde, vergi 
dairesi tarafından hesaplanan peşin vergi kendilerine 
bildirilir.»' 

.«Tahakkuk pusulas» deyimi oraya yanlışlıkla ko
nulmuş. 

ORAMfJiRAL NEJAT TÜM'ER — Yani, tahak
kuk pusulası ille bildirlilmeyeoek, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHİMET 
(Bültçe-Plah Komisyonu Başjkanı) — EVet efendim. 
Çünkü, bu, çeşitli yollarla ıbildirilebilir. Böyle yazar
sak kendimizi bağlamış oluruz. 

BAŞKAN — iBurada (bir yanlış yazılma var. 
(Maddenin esasında yapılan değişiklik nedlir? 

E'MiBKLl AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMBT 
{Bültçe-Plato Koımrsyonu Başkanı) — O bentte yaptı
ğımız epey değişiklik var efendim; lütfederseniz, sı
rasıyla açıklayayım. 

)«... Mükelleflerin (beyanname vermemeleri halin
de lise, geçmiş takvim yılında Ödenen peşin vergiden 
az ıdlma'mak üzere, asgarî peşin verginin iki katı, vergi 
dairesi tarafından, mükelleflere tebliğ edilir» diye de-
'valm 'ediyor aynı bent. Ondan sonra da bir cümle ila
ve edilecek : «Bu şe'ktilde tadı ve tahakkuk ettirilen 
peşin vergiye ayrıca ceza uygulanmaz.» 

Sa'yım Başkanım, peşlin vergiyi gerçek usulde Ge
lir Vergisine talbi .ticarî kazanç sahipleri ile serbest 
meslek eribalbı ödeyecektir. Elskli metinde de aynıydı. 

Verginin miktarı, bir önceki vergflendliırme dönemi 
için hesiapîanan verginin ,% 30'udut. Malumu âliniz, 
bu (beş gruip halinde toplanmıştı; 50 biriden başlayıp 
600 'bine kadar çıkar. Bu değişmiştir, ödenecektir; 
ancak, .seribest meslek eribalbı için bu miktar bir yıl 
için 60 bin liradan, diğerleri için de 30 bin liradan 
az olmayacaktır. En az rnlikltar hepsinde 50 bin lira 
idi; serbest meslek eribalbı için 60 bin, diğerleri için 
de 30 bin liradan az olmayacaktır, 

BAŞKAN — Onu niye koyduk? 50 bin lirayı, ni
ye 60 bin liraya çıkardık serbest meslek erbabı için? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, birisi 50 bin lira idi; 0,30 bin liraya indirildi. 
Serbest meslek erbabının kazançları esasında çok 
fazla. 50 bin lirada bırakmamamızın nedeni, geçen 
seneye nazaran 50 bin lira ile 25 bin lira olarak dü-
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sunmuştuk. Onu 30 bin lira yapınca, bir evvelki se
neye nazaran rakamlarda çok daha büyük bir deği
şiklik yaptık, diğer esnaf ve ziraî kazanç sahiplerin
de. Burada, çok az da olsa, bir % 20 nispetinde, ev
velki 50 bin lirayı artırmış olduk efendim. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tabiî, haklı veya haksız, serbest meslek erbabı
nın hemen hepsi - bizde dosyalar dolusu, dolaplar 
dolusu dilekçeler var - «50 bin lira çok» dediler. Bel
ki 50 bin lira çok değil; ama bu kadar büyük bir 
kitle, «50 bin lira çok» derken, durup dururken bu
nu 60 bin lira yapmak, bize de ters geldi. 

BAŞKAN — Geçen sefer de bunun üzerinde çok 
durduk da onun için sordum. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İllâ da iki 
misli olmak mecburiyeti yok. Diğeri için 30 bin lira, 
bunun için de 50 bin lira diyebiliriz. 

BAŞKAN — Çünkü, bu, sene sonunda zaten 
mahsup ediliyor. Birisini azaltırken, bunu çoğalt
manın esbabı mucibesi çok zor. Biz yanlız doktor
ları falan düşünmeyelim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim biz bölünebilir bir rakam yapmak istedik, 2 ay
da, 6 ayda bırakacaksak... 

BAŞKAN — O kolay. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî, o za
man 48 binde bir. 

BAŞKAN — 48 binde bir, değil mi? 4'er binden 
48 bin denir. 

50 binde kalsın; şu 60 bin 5Q bin olacak değil 
mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, 1 nci 
fıkranın sonundaki rakam. 

BAŞKAN — Çünkü, kazalarda, şurada burada, 
az kazanan serbest meslek mensupları da vardır; ya
ni hep burada Ankara, İstanbul gibi yerlerde düşün
meyelim, hatta buralarda da olabilir. Herkes öyle 
çok kazanmaz, meşhur avukatlar, meşhur doktorlar, 
şunlar bunlar kazanıyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ödeme zama
nı olarak, Sayın Başkanım, peşin vergi, o ilçedeki 
normal ücret vergiyle beraber üç dönem halinde, 
bir senede üç eşit taksitte ödenecektir. 

«Noterlik görevini ifa edenler.» Bu, öteden beri 
vardı, peşin vergi vermeyecek olanlar. 

«Ev pansiyonculuğundan elde edilen kazançlar.>, 
biraz evvel emir buyurduğunuz husus Sayın Baş
kanım, Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesin
de yazılı müellif, mütercim, heykeltraş, ressam, 
bestekâr ve mucitler; bu işleri dolayısıyla elde et
tikleri kazançlar... 

BAŞKAN — Mucitleri koyduk mu buraya? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mucitleri 
koyduk efendim; 18 nci maddeyle koyduğumuz için 
bu olacak. 

i 
BAŞKAN — Koyduk da buraya, okundu mu o? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır; 18 nci 
madde diye burada yazılı. 

«Gelir Vergisi Kanununun 40 nci maddesinde 
yazılı, birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat 
ve onarma işlerini yapanlar, bu işlerden elde ettiği 
kazançlar için...» «Bir, bunlar için hesaben mümkün 
değil, birkaç seneye sirayet ediyor; iki, zaten bunlar 
oldukça yüksek stopajlara tabi. Yani, bir nevi, peşin 
vergiyi bir başka yoldan hallediyoruz. Bunlar peşin 
vergiden muaftır. 

Sayın Başkanım, yıl içinde işe başlayanlar, bun
dan evvel bir sene sonra peşin vergi veriyorlardı. 
Bu defa, yıl içinde işe başlayanlar, başladıkları ay 
hariç, yılın geri kalan günleri için hesaplanan ver
giyi, 3 eşit taksitte ödeyecekler. 

BAŞKAN — Çünkü herkes levha asmaya baş
ladı. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maalesef efen
dim... Kendilerine çok güvendiğimiz anlı şanlı avu
katlar bile, aralık ayında kapatıyorlar, ocağın içinde 
yahut şubatın içinde tekrar açıyorlar. Bununla baş 
edilemiyor. 

BAŞKAN — Ben duydum bunu; geçen sefer Sa
yın Maliye Bakanına söyledim : Oğlunun üzerine 
yapmış, karısının üzerine yapmış, yeniden açmış gibi 
göstermiş... Sıfır; hep, vergisi sıfır. 

Yani, bunu da yapsak, yine bir şey bulurlar. Çün
kü, biz burada bu kadar kişi kafa yoruyoruz; dışarı
da kaç milyon kişi kafa yoruyor, açık kapısını bu
luyor. Halbuki, biz onlara yeni açanlara iyilik olsun 
diye yaptık onu; değil mi? Hatta ben teklif etmiştim 
o zaman; dedim ki; bu yeni açan ne bilsin ne kaza
nacağını ki, bunlara vergiyi daha hemen peşin ta-
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hakkuk ettiriyoruz? Yeni açmış adam, belki de bor
ca girmiş, henüz kazancı daha belli değil dedik; ama 
bakın, gelin görün ki, ne hallere döndü. Kasap bile, 
«yeni açtım» diye koymuş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, kanunun çeşitli maddelerinde tevkif yoluyla 
vergi verme vardır. Tevkif yoluyla verdiği vergiyi, 
mükellef, peşin vergisine mahsup edebilecek. Peşin 
ödemeye ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca 
düzenlenecek. Maddede gelen değişiklikler bundan 
ibaret. Aslında, madde, mahiyeti itibariyle tamamen 
değişmiş oluyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Peki. 

1 nci fıkranın sonundaki 60 bin rakamı 50 bin 
olarak değiştirildi.. 

5 nci fıkrayı da düzeltilmiş olarak bir daha oku
yoruz, 

«5 nci Fıkra Mükelleflerin yukarıda belirtilen 
esaslara göre peşin ödeme beyanında bulunmamaları 
halinde vergi dairesi tarafından hesaplanan peşin 
vergi kendilerine bildirilir. Mükelleflerin beyanname 
vermemeleri halinde ise geçmiş takvim yılında öde
nen peşin vergiden az olmamak üzere asgari peşin 
verginin 2 katı vergi dairesi tarafından mükelleflere 
tebliğ edilir. Bu şekilde tarh ve tahakkuk ettirilen pe
şin vergiye ayrıca ceza uygulanmaz.» 

BAŞKAN — 28 nci maddenin bu son şekil üze
rinde söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

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

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, Bakanlar Kuruluna verilmesi düşünülen o 
artırma yetkisi, söz konusu edilen esnaf muaflığı, 
ziraî kazanç maktu rakam olarak bulunup da, ar
tırma yetkisi Bakanlar Kuruluna verilince, ekono
mideki değişikliklere göre, o yetki için madde bu
raya uygun geliyor. 

Uygun görüldüğü takdirde, biz yalnız mükerrer 
madde 123 olarak bir teklif yapıyoruz. Burada, 193 
sayılı Gelir Vergisi Kanununun 13 ncü maddesi, 18 
nci maddesi 21 nci maddesi - 31 'i kaldırıyoruz efen
dim - 46, 47 ve 48 nci maddeleri esnafla alakalıdır; 
53 ncü maddesi ziraî defter tutma içindir; yalnız 
mükerrer 17 nci maddeyi kaldırıyoruz. Oradaki nis
petler şimdi düzenlendiği için, ayrıca bir daha deği
şiklik yapmaya lüzum yok. Peşin ödemedir o, ora
da bir değişikliğe lüzum yok. 

31'i kaldırıyoruz; 53 kalıyor; çiftçinin ziraî def
ter tutma mükellefiyeti; şimdi 4 milyondur, belki 
artırma imkânı olabilir. Uygun görüldüğü takdirde, 
Bakanlar Kuruluna bu konuda da yetki verilmesinin 
yeri burası oluyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuyla ilgili, Maliye 
Bakanlığının önergesini okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Bilindiği üzere, para değerinde meydana gelen 

değişmeler nedeniyle vergi kanunlarında mevcut sa
bit had ve miktarlar kısa süre içerisinde ekonomik 
değerini kaybetmekte ve görevini yerine getiremeye
cek hale gelmektedir Söz konusu had ve miktarların 
kanun değişiklikleriyle artırılması ise uzun zaman 
almakta olup acil ihtiyaçlara cevap verememektedir. 

Bu sakıncayı gidermek için Gelir Vergisi Kanu
nunun bazı maddelerinde yer alan maktu had ve mik
tarların Bakanlar Kurulu tarafından % 100 nispe
tinde artırılabilmesini sağlamak amacıyla 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa aşağıdaki mükerrer 123 
ncü maddenin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Kaya ERDEM 
Maliye Bakanı 

Madde 29. — Aynı kanuna aşağıdaki mükerrer 
123 ncü madde eklenmiştir. 

Mükerrer madde 123. — 193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanununun 13, 18, 21, 46, 47, 48 ve 53 ncü madde
lerinde yer alan maktu hadleri ve miktarları % 100'e 
kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında Komisyonun 
diyeceği var mı efendim? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, küçük çiftçi muaflığı, serbest meslek kazanç
ları ve büyük bir çoğu da götürü giderle ilgili oldu
ğu için, uygun; ancak, 21 nci maddede de tereddü
dümüz var. 21 nci maddede 240 bin kalsaydı, belki 
bu yerindeydi. 240 bini kaldırdığımıza göre artık 
buna gerek yok efendim. 

BAŞKAN — O halde, «13, 18, 46, 47, 48 ve 53 
ncü maddelerinde yer alan maktu hadleri...» şeklin
de olacak; 21 de silinecek. 

Bu önerge üzerinde söz almak isteyen var mı?... 
Yoktur. 

29 ncu madde olarak teklif edilen bu önergeyi 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

29 ncu madde olarak bu ilave edilecek. 
30 ncu maddeyi okuyunuz. 
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MADDE 30. — Aynı Kanuna 2361 sayılı Kanun
la eklenen geçici 10 ncu madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayri Safi Hâsı
lat Esası : 

Geçici Madde 10. — Gelir Vergisi Kanununun 
değişik 111 nci maddesinin (B) fıkrası kapsamına gi
ren işkolları ve meslek gruplarından Maliye Bakan
lığınca uygun görülenlerde faaliyet gösteren mükel
leflerin 1980 takvim yılı kazançlarına da asgari gayri 
safi hâsılat miktarları 1982 takvim yılı sonuna ka
dar tespit edilir. 

BAŞKAN — Buradaki değişiklik nedir efendim?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, biraz evvel 111 'in (B) fıkrası okunurken, 
orada arz ettim; bu iş kollarının tadadı mümkün 
değil. Orada bir değişiklik yaptık, bu 1980 yılına 

da uygulanacak ve Maliye Bakanı da, «bunu ben ya
pacağım» dedi. Maliye Bakanlığına da 1982 yılı so
nuna kadar yapması için bir mehil tanıyor bu geçici 
madde, 

BAŞKAN — 30 ncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yoktur. 

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

31 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 31. — Aynı Kanuna 2361 sayılı Kanun

la eklenen geçici 12 nci madde aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

1982, 1983 ve 1984 yılları gelirlerine uygulana
cak vergi tarifeleri. 

Geçici Madde 12. — 1982, 1983 ve 1984 takvim 
yıllarına ait gelirler aşağıda yazılı vergi tarifelerine 
göre vergilendirilirler. 

A) 1982 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya kadar 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 390 000 lira; fazlası 
5 000 000 liranın 3 000 000 lirası için 1 270 000 lira; fazlası 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 250 000 lira; fazlası 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 5 200 000 lira; fazlası 
25 000 000 liranın 15 000 000 lirası için 8 650 000 lira; fazlası 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 16 050 000 lira; 

nispetinde vergilendirilir. 
B) 1983 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya kadar 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 350 000 lira; fazlası 
5 000 000 liranın 3 000 000 lirası için 1 150 000 lira; fazlası 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 110 000 lira; fazlası 
15 OClO 000 liranın 10 000 000 lirası için 5 010 000 lira; fazlası 
25 000 000 liranın 15 000 000 lirası için 8 410 000 lira; fazlası 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 15 710 000 lira; 

nispetinde vergilendirilir. 
Ç) 1984 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler; 

1 000 000 liraya kadar 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 300 000 lira; fazlası 
5 000 OOO liranın 3 000 000 lirası için 1 000 000 lira; fazlası 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 1 860 000 lira; fazlası 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 4 510 000 lira; fazlası 
25 000 000 liranın 15 000 000 lirası için 7 660 000 lira; fazlası 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 14 460 000 lira; 

nispetinde vergilendirilir. 

% 
'% 
•% 
•% 
% 
•% 

39 
44 
49 
59 
69 
74 

fazlası 
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% 
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65 

35 
40 
48 
58 
68 
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— 641 



M. G. Konseyi B : 90 

BAŞKAN — 1982 ile 1983'te 25 milyon liradan 
fazlası için % 65 - 65 gidiyor; 1984'te birdenbire 
% 60'a düşüyor. 

O, neden öyle oldu acaba? Neden, mesela, «% 65, 
% 63, % 60» denmedi de, ikisinde % 65, sonra 
% 60'a, birdenbire % 5 indi? Ötekilerde birer birer 
iniyor; mesela 44 iken 40 oldu, bilmem 49 iken 48 
oldu, 59 iken 58 oldu, hepsi değişti de, sonraki 65'ler 
değişmedi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, dikkat buyurulursa, bu, her iki dilim de Hü
kümet tarafından düzenlenmiş. Bu her iki dilimde 
de, bilhassa küçük gelirlerdeki oranlardaki düşüş da
ha fazla. Mesela, 25 milyon liranın yukarıda % 74 
iken, aşağıda da % 73; büyük bir fark yok. Tabiî 
bunların ortalamasını, (25 milyonların) alınca % 65'e 
çok yakın bir rakam çıkıyor. Belki birinin % 63, di
ğerinin % 64'tür; ama bu % l'ler ihmal edilmiştir; 
ondan doğmuştur. 

BAŞKAN — Bu, işte, üç sene içerisinde azaltı
lacak miktarları tespit etmiş oluyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet efendim; 
1985'ten geçerli olarak, biraz evvel arz ettim, 103 ncü 
maddedeki nihaî dilimler uygulanacaktır. 

BAŞKAN — 31 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

MADDE 32. — Aynı Kanuna 2361 sayılı Ka
nunla eklenen Geçici 15 nci madde aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Vergi Karnesi : 
Geçici Madde 15. — Gelir Vergisi Kanununun 

değişik 35 nci maddesinin (B) bendinde yer alan ver
gi karnesi esası yürürlüğe girinceye kadar, 213 sayılı 
Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değişti
rilen 247 nci maddesinin değişmeden önceki hüküm
leri uyarınca, aile durumu sual varakası esası uygu
lanan yerlerde, bu belge ile indirimlerin uygulanma
sına devam olunur. 

BAŞKAN — Burada yapılan değişiklik nedir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, tam karşılığı değil; ama vergi karnesi çıkın
caya kadar, kullandığımız, Aile Durumu Sual Vara
kası vardı bu kanunda. Vergi karnesi için biraz ev
vel kabul buyurduğunuz maddelerde, belki bir sene 

— (»42 

31 , 12 . 1981 O : 1 

daha uzayacak, bu yürürlüğe girinceye kadar, Aile 
Durumu Sual Varakasının uygulanmasını emreden 
bir hüküm. ' 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

MADDE 33. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
20 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Mükelleflerin mükerrer 
117 nci madde uyarınca 1981 takvim yılında peşin 
olarak ödedikleri vergiler, 1981 takvim yılına ait be
yanname üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mah-
subedilir. Mahsubu yapılan miktarın hesaplanan Ge
lir Vergisinden fazla olması halinde, aradaki fark 
1982 takvim yılma ilişkin olarak, ödenmesi gereken 
peşin vergiye mahsup edilir. Bu iki mahsuba rağmen 
arta kalan kısım var ise, bu meblağ vergi dairesince 
mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden 
itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine ret 
ve iade olunur. 

BAŞKAN — Bu hüküm yeni ilave edildi. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1981'de peşin vergi uygulandı ve onu tamamen 
değiştirdik. 1982'de, 1981'de aldığımız peşin vergiye 
yapılacak işlemi arz ediyoruz : Evvela, 1981 vergisi
ne mahsup edilecek; kalan miktar varsa, 1982 peşin 
vergisine mahsup edilecek; daha da kalan miktar 
varsa, kendisine iade edilecek. 

BAŞKAN — 33 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

MADDE 34. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 
21 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 21. — 1981 takvim yılında Ge
lir Vergisi Kanununun 47 ve 48 nci maddelerinde 
yer alan eski hadleri aşmakla birlikte bu Kanunla ge
tirilen yeni hadleri aşmamış olan mükellefler, 1982 
takvim yılında da götürü usulde vergilendirilmeye de
vam olunurlar. 

BAŞKAN — Bunda yapılan değişiklik nedir? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 1981 yılında götürü gider miktarını aşmışsa; es
naf, 450 bin liralık hâsılat yapacağına, 470 bin lira 
hâsılat yapmışsa, bu, gerçek usulde vergilendirilmesi, 
defter tutması gibi birçok mükellefiyet yüklenir. Eğer, 
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bu aştığı miktar, şimdi buyurduğunuz miktarı aşmı- | 
yorsa bu, yine götürü gider usulünde vergilendiril- I 
meye devam edilecektir. Mükellef lehine bir maddedir. I 

BAŞKAN — 34 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

35 nci maddeyi okuyunuz. 
Kaldırılan Hükümler : 1 
MADDE 35. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanu

nuna 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 11 nci mad
de yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 35 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. I 

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

36 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
MADDE 36. — Bu Kanunun; 
a) 5, 8, 11, 15, 18, 20, 21, 24 ve 28 nci mad

deleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde, 

b) 13 ncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 
77 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan de
ğişiklik 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere ya
yımı tarihinde, 13 ncü madde ile yapılan diğer deği
şiklikler 1.1.1983 tarihinde, 

c) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde, I 

Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Şimdi 5, 6 oldu; 8, 9 oldu; 11, 12 

oldu; 15, 16 oldu; 18, 19 oldu; 20, 21 oldu; 21, 22 
oldu; 24, 25 oldu; 28, 30 oldu; 13, 14 oldu. 

Buna göre maddeyi tekrar okutuyorum : I 
Yürürlük : 
Madde 36. — Bu Kanunun; 
A) 6, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 25 ve 30 ncu mad

deleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde, I 

B) 14 ncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun I 
77 nci madesinin 2 numaralı bendinde yapılan deği
şiklik 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 
tarihinde, 

14 ncü maddeyle yapılan diğer değişiklikler 
1.1.1983 tarihinde, 

C) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 36 nci madde üzerinde söz almak I 
isteyen var mı?.. ! 

Buyurun. | 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 5 nci maddeyle bir değişiklik kabul buyurdu
nuz. Onu burada (b)'ye ilave etmezsek, bu takdirde 
sayın bakanlarımız 200 - 300 bin lira zimmet öder
ler. Lütfederseniz (B) bendi şöyle başlayacak efen
dim : «5 nci maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 
24 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan de
ğişiklik ve...» 

BAŞKAN — O halde (b) bendi şöyle oluyor : 
«5 nci maddeyle Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü 
maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan değişiklik 
ve 14 ncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 
77 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan de
ğişiklik 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere ya
yımı tarihinde, «14 ncü maddeyle yapılan diğer de
ğişiklikler 1.1.1983 tarihinde...» Böyle oluyor. 

Şimdi, yanlışlık olmaması için 36 nci maddeyi 
tekrar okutuyorum : 

«Yürürlük : 

MADDE 36. — Bu Kanunun; 
A) 6, 9, 12, 16, 19, 21, 22, 25 ve 30 ncu mad

deleri 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayı
mı tarihinde, 

B) 5 nci madde ile Gelir Vergisi Kanununun 
24 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan de
ğişiklik ve 14 ncü maddesiyle Gelir Vergisi Kanunu
nun 77 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan 
değişiklik 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere ya
yımı tarihinde, 14 ncü madde ile yapılan diğer deği
şiklikler 1.1.1983 tarihinde, 

C) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli 
olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Şimdi bu 36 nci madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Bu şekliyle 36 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 37. — Bu Kanun hükümlerini Maliye 

Bakanı yürütür. 

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

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 
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MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Çok te
şekkür ederiz Sayın Başkanım. Hakikaten büyük bir 
ihtiyacı karşılayacak. 

BAŞKAN — Yalnız, uzmanlar hazırlarken ger
çi aceleye geldi ama bir sene içinde bu kadar deği
şiklik olmaması lazım. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Bunla
rın tabiî birçoğu ekonomik mevzu ile alakalı idi. Bir 
yerde yapılan değişiklik birçok yere intikal ediyor. 

n ^«» 
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BAŞKAN — Yalnız, bunu intikal ettirirken efkârı 
umumiyeye, yanlış yapıldığından dolayı değil; eko
nomik tedbirlere paralel olarak bu değişikliğe gerek 
duyulduğunu belirtmek icabediyor. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu olmadı
ğından bilahara tespit edilecek gün ve saatte toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16.58 

• * 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

90i NCI BİRLEŞİM 

31 Aralık 1981 Ferşerribe 

Saat : 14,00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
(1. <— ıBazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız

landırılması Halkkındalki Kanunda Değişiklik Yapıl-
msı Haikkında Kanun Tasarı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu raporları. l{/270) (S. Sayısı : 292*ye 2 mcd, 
3 ıncü, 4 ncü ve 5 nci ek) 

!2, — Danıştay Kanunu Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu. (1/260) (S. Sayısı : 309) 

3. — iBölıge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev
leri Haikkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (1/255) (S, Sayısı : Sili) 

4. — İdarî Yargılama Usulü Kanunu Tasarısı ve 
Adafflet Komisyonu Raporu. (1/254) (S. Sayısı : 312) 

5. — Adlî Tıp Kurumu Kanunu Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu. (U/221) (S. Sayısı : 278) 

16. — Sendikallar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
7, — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. '(1/236) 
18. — Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalligıç ve Kur

bağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu Teklifi. 
(2/77) 

9. — Karayolları Trafik Kanunu Tasarısı. (1/230) 
10. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 

Kanununun Bazı Maddel'erinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi. (2/78) 

111. — Turizmi Teşvik Kanunu Tasarısı. (1/207) 
11(2, — Telsiz Kanunu Tasarısı. (1/224) 
13. — Bor, Kömür, AsfaMt, Fosfat, Demir Ma

denleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletil
mesini Düzenleyen Kanun Tasarısı. (1/209) 

•14. — 1,3112 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi İki Mafd-
desinliin Yürürlükten Kalldırılmiası, Bazı Madde, Bent 
ve Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/239) 

115. — 618 sayılı Limanlar Kanununun Bazı Mad
delerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Dört Elk Mad
de Eklenmesi Haikkında Kanun Tasarısı. (1/1612) 

-16. — 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma 
Hakkındaki Kanuna Dört Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Tasarısı. (1/163) 

117. — 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/164) 

18. — Bilim ve Teknoloji Komitesi Kurulmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı. (1/228) 

19. — Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu Ta
sarısı. (1/229) 

20. — 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Ku
ruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/253) 

121. — Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş Kanunu 
Tasarısı. (1/261) 

'22. — Hâkimler ve Salvcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

33. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka
nunu Teklifi. (2/82) 

24. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununum 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bazı Maddelerinin 
Kaldırılması ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
si Hakkında Kanun Tasarısı. (1/251) 

215. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/265) 

26. — Başbakanlık Kuruluş Kanunu Tasarısı. 
(1/264) 

27. — 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanununum Bazı Maddelerinin Değiştirilimesi, Bir 
Maddesinin Yürüdükten Kaldırılması ve Kanuna 4 
Ek Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
(1/252) 

28. — Deniz Ticaret Filosunu Geçtirme ile Gemi 
İnşa Teslislerinin Teşviki Haikkında Kanun Tasarısı. 
(1/170) 

29. — Enerjinin Tasarruflu Kullanılması Haikkında 
Kanun Tasarısı. (1/267) 

30. — Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu Tasa
rısı. (1/268) 

3H. — 1475 sayılı İş Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 

. . . . > . . >G< ..<.... 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye 2 nci Ek 

Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1/270) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : KKTD. 101-1000/06512 

M4ULI GÜVENLİK ıKlöNSM BAŞKANLIĞINA 

MaJiye Bakanlığınca hazırlanan re Bakanlığı mza arzı Bakanlar Kurulunca 20 . 10 . 1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Bazı yergi Kanunları file Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılma
sına ilişkin Kanun Tasar»» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gtaeifar earirfenne arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL OERİÖKÇE 

243'1 Sayılı TaihsilaJtın Hmlamdtrılması Hakkında K&aun 'gereğince bildirimde 'bulunma ve ödeme süre
leri geçtükten sonra, çok sayıda mükellefin bu kanundan yeterince haıberidar oimadıiklan Maliye Bakanlığına 
yapılan başvurularla basında çıkan yazılardan anlaşılmıştır. 

Mükellefler arasındaki adaletsizliği gidermek ve mükellef - Mâliye ilişkilerini olumlu yönde geliştirmek için, 
sadece emlâka ilişkin vergilerde andan kanunda belirtilen süreler uzatılmış ve böylece mükelleflere beyan
larını '% 30 artırma imkânı: ısağlanılmıştır. 

MADDE GlBREKJÇELiEfcİ 

(Madde 1. — ıBu madde ile 24311 sayılı Kanunun: 7 nci maddesinin u^guknmasınıa açıklık getirilmek 
amacıyla Kanuna ek ve geçici maddeler eklenmektedir., 

Ek Madde 2. — Bu madde ile 2431 sayılı Kanunun 7 nci maddesinim uygulatamasına esneklik getiril
mek amacıyla anılan madde kapsamına giren işlemler dolayısıyla takdir komisyonlarınca değer veya rayiç 
bedel takdiri yapılmış olsa bide, mükellefler bazı kayıt ve şartların, yerine getirilmesi halinde madde hük
münden yaraiEİandıarıılmaktıadır.. 

IBu süratle, Takdir Komisyonundan çıkmamış dosyalar içlin mükelleflere sağlanan avantaj Takdir Ko
misyonundan çıkmış olup da kesinleşmemiş veya itiraz. Komisyonundan esas hakkında karar çıkmamış dosya
lara da teşmil edilmek suretiyle mükelleflerin yükümlülükleri arasında paralellik sağlanmış:tır. 

Ek ıMadde 3. — ıBu madde ile 24'3'1 saydı Kanunun 7 nci maddesinin uygulanmasına ilişkim olmak üzere, 
Mali Denge Vergisinin (matrahımın ne olacağı hulusuna açıldık getirilmektedir, 

•Bu suretle anılan maddenin uygulaması sırasında ortaya çıkan tereddütler giderilmektedir, 
Ek Madde 4. — Bu ımadde ile 24131 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hü&münden faydalanmak durumun

da bulunan Veraset ve intikal Vertgisi mükelleflerinin beyanname verme «üreleri 22 . 3 . 1981 tarihi olarak 
yeniden belirlenmektedir. 
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(Bilindiği gibi 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda 2353 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 
istisna miktarları artırılmıştı. Ancak bu kanun hükümleri 1 . 1 . 19811 tarihlimden itibaren yürürlüğe girdiği 
için bir kısım Veraset ve İntikal Vergisi mükellefleri anılan Kanun hükmünden faydalanamamıştır. (Artırı
lan istisna hükmünden) 

Yapılan 'değişiklikle 1 , 1 , 198İ tarihimden önce vukuibulan ivassız imtlikailler nedeniyle, Veraset ve 
İntikal Vergisi Kanunununda yapılan değişiklıilkten yararlanamayan Veraset ve İntikal Vergisi mükelleflerin
den kanuni ve ek süre içinde beyanname vermiş olanlar bazı kayıt ve şartların yerine getirilmesi halinde 7 nci 
madde hükmünden' yararlandırılllmaktadır. 

ıBu şekilde mükelleflerin yükümlülükleri arasımda eşitlik sağlanmaktadır. 
Madde 2. — Bu madde ile mükelleflerin 2431 sayılı ıKanunun 7 nci maddesi hükmünün uygulanmasın

dan yeterince haberdar olmadıkları düşüncesiyle bildirim vergi dairelerinin kanunda belirtilen sürede (tahak
kukları yapamadıklarının anlaşılması dolayısıyla da ödeme süreleri uzatılmaktadır. 

Madde 3. — Bu madde Kanunun yürürlük tarihini göstermektedir. 
Madde 4. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğin© amirdir, 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/270 
Karar No. : 110 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

23 Aralık 1981 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Ba
zı Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

'Bu inceleme sonucunda «2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanun» da haklı şikâyetlere ne
den olan bazı hususlarda çözümler getirdiği anlaşılan tasarı benimsenerek maddelerin görüşülmesine geçil
miştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile getirilen geçici maddede 2431 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında 
Kanunun 7 nci maddesinin 1 nci fıkrasındaki bildirimde bulunma süresi 31.3.1982, ödeme süresi de 30.4.1982 
tarihine kadar uzatılması teklif edilmektedir. Ancak Kanundan yararlanacak kişiler ve işlemlerin yürütül
mesine daha yeterli bir süre tanımak bakımından bildirimde bulunma süresinin bir ay, ödeme süresinin ise 
iki ay ileriye kaydırılması uygun mütalaa olunmuştur. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 
Kâtip Üye 

Turhan AKPORAY 
Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 

Başkan Yardımcısı 
,Tan)u ERDEM 

Efe. Kd. Kur. Alb. 
»Kâtip Üye 

Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Berki MELLİ 
Üye 

Serpil ULUER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Milli Güvenlik Kon'seyi (S. Sayısı : 292'ye 2 nci ek) 
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HÜKÜMETİN TBKUÎFİ 

2431 Sayılı Tahsifetın Hudbidınlmiası HaUdunda Kanuna Bazı M«ddele!r Eklenmesi Hakkında {Kanun Tasana 

MADDE 1. — 20.3.1981 tarih ve 243İ1 sayılı Tahsilatın Hızlandırılması Hakkında Kanuna aşağıdaki (Ek 
2, 3 ve 4 ncü maddeler eklenmiştir. 

EK MADDE 2. — 7 nci maidde kapsamına giren işlemler dolayısıyla Takdir Komisyonlarınca bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten önce takdir edilen değer veya rayiç bedellere dayanılarak yapılmış bulunan tar-
hiyaitlar (kesinleşmiş olanlar hariç, uzlaşma ve itiraz komisyonlarında bulunan henüz esas hakkında karar ve
rilmemiş ihtilaf ve dosyalar dahil) mükelleflerin beyan dütikleri değerin % 30 fazlası esas alınmak suretiyle 
hesaplanan vergilere göre düzeltilir. Takdir Komisyonlarınca verilmiş bulunan kararlar üzerine herhangi bir 
tarhiyatın yapılmamış olması hallinde ise, bu kararlar dikkate alınmaksızın, mükelleflerin beyan ettikleri değer 
% 30 fazlası esas alınmak suretiyle yapılacak tarhiyatla yetinilir. 

Ancak, bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için anılan maddede öngörülen bildirim sonucu yapılacak 
tarhiyat ve düzeltmelere göre hıesaplanan verginin 'ödenmesi ve diğer müıkellefiyetlerin yerine getirilmesi şart
tır. 

Bu şartlara uyulmak suretiyle ödenecek olan vergilere ceza uygulanmaz ve kesilmiş bulunan vergi ceza
ları terkin edilir. 

EK MADDE 3. — 7 nci maddenin uygulanmasına münhasır olmak üzere, Gayrimenkul Kıymet Artışı 
Vergisi mükelleflerinin Maili Den'ge Vergisi: matrahı, «Gayrimenkul Kıymet Artışı Vergisi ;% 3 teminata ait bil
dirim» ile beyan ettikleri değerin'% 30 fazlasıdır. 

EK MADDE 4. — 1.1.(1981 tarihinden önce veraset tarikiyle veya sair surette vukulbulan ivazsız intikaller 
nedeniyle beyanname verme süresini (1 nci ek 'süre dahil) geçmemek üzere 22.3.1961 tarihine kadar beyanna
melerini vermiş olan Veraset ve întlilkal Vergisi mükellefleri 7 nci, maddede öngörülen diğer şartları yerine 
getirdikleri takdirde anılan madde hükümlerinden yararlanırlar. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıdaki geçidi madde elenmiştir. 

GE0İCt MADDE 1. — 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirlenen bildirimde bulunma süresi 31.34982, 
ödeme süresi 30.4.1982 tarihine kadar uzatılmış, 2 ncifikrasımda zikredilen 31.8.1981 tarihi de 30.4,1981 olarak 
değişıtirilmişıCir. Aynı maddenin 3 ncü fıkrası hükmüne 'göre beyanname verecek olan mükellefler 'için 4 ncü 
maddede belirlenen süre 30.4.1982 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümleri, 1 nci madde ile eklenen Ek 3 ncü maddesi hükmü 22.34981 tarihînden 
geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Mili Güvenlik Konseyi <S, Sayısı : 292'ye 2 nci ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU MıETNÎ 

2433 Saydı Tansöatuı Hdandırdııösa HaUdunda Konuna 'Bazı Maddefer Eklenmesi Hakkında Kanun Tasan». 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmıiştıir. 

MADDE 2. — Aynı 'Kanuna aişağıidaki Geçici Madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — 7 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirlenen bildirimde bulunma süresi 30.4.1982, 
ödeme süresi 30.6.1982 tarMne 'kadar uzaltılmış, 2 nci fıkrasında zikredilen 31.8.198(1 tarM de 30.4.1981 ola
rak değisitirilmişitir. Aynı maddenin 3 rııcü fıkrası hülkımfüne göre beyanname verecek olan mükellefler için 4 ncü 
maddede belirlenen süre 30.4.1982 tarihline kadar uzatılmıştır.) 

'MADDE 3. — Tasarmın 3 ncü maddesi aynen kabul edlilmiştir, 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

)>€*<i 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 2 nci ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye 3 ncü Ek 
Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe-

Plan Komisyonu Raporu. (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 22 Ekim 1981 

Sayı : K.K.T.D. 101-1000/06512 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 20.10.1981 tarJMnde kararlaş-
tmian «Bazı Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğin!} emirlerine arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 1980 yılı sonunda vergi sisteminde yapılan değişikliklerle sağlanmak istenen ekonomik, 
sosyal ve mali amaçların ıbüyük kısmına ulaşılmış bulunulmaktadır. Ancak geçen bir yıllık dönem zarfında 
ekonomimizde meydana gelen olumlu gelişmeleri değerlendirmek ve bu dönemde ortaya çıkan bazı aksaklık
ları gidermek amacıyla Vergi Kanunları yeniden gözden geçirilerek değiştirilmektedir. 

Bu cümleden olarak Mali Denge Vergisinin, belii bir dönem içinde oranı düşürülerek uygulanması ve 
1984 yılı başında yürürlükten kaldırılması öngörülmektedir. 

Madde 1. — Bu madde ile Mali Denge Vergisi Kanununun istisnalarla ilgili 5 nci maddesi değiştirilerek, 
maddenin (d) bendinde yer alan ve ücretlere uygulanan istisna hükmü madde metninden çıkarılmıştır. 

Aynı kanunun, kesintide Mali Denge Vergisi matrahını belirleyen 6 ncı maddesinin 2 nci fıkrasının (a) ben
dinde yapılan değişiklik: sonucu kesintide Mali Denge Vergisi matrahı, Gelir Vergisi tevkifatına esas olan 
matrah olarak kabul edilmiştir. Yapılan bu değişiklik sonucu, gerçek ücretler üzerinden Mali Denge Vergisi 
kesintisi Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinde yer alan genel, özel ve varsa sakatlık indirim miktar
ları düşüldükten sonra yapılacağından, ayrıca söz konusu maddenin (d) ibendi ile tanınan istisna hükmünün 
uygulanmasına gerek kalmamış ve madde metninden çıkarılmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile Mali Denge Vergisi matrahını 'belirleyen 6 ncı maddenin 2 numaralı fıkrasının 
(a) bendine göre yapılacak Mali Denge Vergisi kesintisinde vergi matrahı ile ilgili bent hükmü değiştiril
miştir. 

Maddenin 2 numaralı fıkrasının (a) bendinde yapılan bu değişiklik sonucu kesintide Mali Denge Vergisi 
matrahı Gelir Vergisi tevkifatına esas olan matrah kabul edilmiştir. Böylece, gerçek ücretler ve ücret sayı
lan ödemeler üzerinden kesilecek Mali Denge Vergisinin Gelir Vergisi tevkifatına tabi mükelleflerin ücretle
rine uygulanan genel, özel ve varsa sakatlık indirim miktarları düşülmek suretiyle hesaplanması esası geti
rilmiştir. 

Madde 3. — Mali Denge Vergisi Kanununa eklenen geçici 5 nci madde ile Vergi Kanunlarında yapılan 
değişikliklere paralel olafak Mali Denge Vergisi kapsamına giren olay ve hukuki durumlar için Mali Denge 
Vergisi Kanununun 8 nci maddesinde yer alan nispetlerin 1982 takvim yılında % 2, 1983 takvim yılında ise 
% 1 olarak .uygulanması öngörülmektedir. 
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Madde 4. — Bu madde ile 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanunu ile bu Kanunda ek ve değişiklik ya
pılmasına «skin diğer Kanunlar 1.1.1984 tarihinde yürürlükten kaldırılmaktadır. Ancak, yürürlük maddesin
de de açıkça belirtildiği üzere Mali Denge Vergisi kalkmış olmakla birlikte 1984 yılı Mart ayında beyan edi
lecek gelirler 1983 yılına ilişkin olduğundan ı% 1 nispetinde Mali Denge Vergisine tabi olacaklardır. Aynı 
sakilde Mali Denge Vergisi yürürlükten kalktıktan sonra, bu kanunun yürürlükte olduğu dönemlere ilişkin 
alarak ortaya çıkan olay ve hukuki durumlar için o dönemde mevcut ve meri hükümlerin uygulanacağı ta
biidir. 

Madde 5. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 6. — Yürütme maddesidir. 

TC 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/270 
Karar No. : 111 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

23 Aralık 1981 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı 
Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı»ı Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda, 1598 sayılı Mali Denge Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle, vergi oran
ları tedricen düşürülerek 1984 yılı başında uygulamadan kaldırılmasının amaçlandığı anlaşılmış ve madde
lerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarrnın yürürlük maddesi dışındaki maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. 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 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 
Üye 

Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULU ER 

Milli GüvenJÜlk Konseyi ı(S. Sayısı : 292'ye 3 ncü E:)c) 
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HÜKÜMETİN TEKIİFİ 

1598 Saydı Mali Denge Vergisi Kanununun Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Mali Denıge Vergisi Kanununun 5 neti maddesi aşağudaöoi şetoidıe değişrtlffiilmiştıir. 

«İstisnalar : 

Madde 5. — a) Genel ve «katma bütçeli idareler, il özel idareleri, ibelediiıyeler, köy tüzelkişileri ile 2834 

ve 18.4.1972 tarüh ve 1581 sayılı kanunlarla kurulmuş kooperatif ve birlikter tarafından yapılan gayrimenkul 
satışları; 

b) IBorç için ienaen satılan gayrimenkulferin satış (bedelieri; 

c) 1000 İrayı aşmayan matrahlar ve ödemeler; 

Mali Denge Vergisinden müstesnadır.» 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin 2 numaralı fikrasının (<a) 'bendi aşağıidaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«a) İkinci maddenin (a) 'bendine göre yapılacak Mali Denige Vergisi kesintisinde söz konusu ödeme
lerin Gelir Vergisi teviktifaltına matah olan miktarı» 

MADDE 3. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçidi 5 nci madde ekılenmişltir. 

Mali Denge Vergisi Nispetleri : 

GEÇÎCt MADDE 5. — 15% sayılı Mali Denige Vergisi Kanunu kapsamınla giren ofay ve hukuki du
rumlar için Mali Denige Vergisi nispeti 1982 yılında 1% 2, 1983 yılında :% 1 olarak uygulanır. 

Şu kadar ki 1981 yılına ilişkin olup 1982 yılı Mart ayında beyan edilecek gelirlere % 3; 1982 yılına ilüş-
kıin olup 1983 yilı Mart ayında .beyan edilecek gelirlere % 2; 1983 yılına ilişkin olup 1984 yılı Mart ayında 
beyan edilecek gelirlere de '% 1 nispeti uygulanır. 1981 yılına ilişkin olup 1982 yılı Mart ayında beyan edile
cek 'gelirler, Mali Denge Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinin 'bu Kanunla değişmeden önceM hü
kümlerine göre vergilendirilir.; 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 4. — 26,6.1972 tarih ve 1598 sayılı Mali Denige Vergisi Kanunu ille ibu Kanunda ek ve deği
şiklik yapılmasına ilişkin kanun büklümleri, 

Yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mitti Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 3 noü Ek) 
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Yürürlük : 

MADDE 5i — Bu Kamunun; 

A) 4 noüı traaddiesli Mal Denge Verglitsıi Kanununa bu Kanunla eklenen Geçici 5 nci madde hükmü mah
fuz Ikaıknıaik kaydıyla 1,1.1984 tanilhinıde, 

B) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinde; 

Yürürlüğe gireır̂  

Yürütme : 

MADDE 6. — Bu Kamın hükümlerini Bakanlar Kurulu yürittıür. 

.Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N.. Özdaş 

Dışişleri Bakam V. 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K., Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S, Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

' 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam V. 
Ü, H,_ Bayülken 

Maliye Bakanı 
K, Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Proft Dr,. Nt Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof, Dr, Tt Esener 

İmar ve iskân Bakam 
Dr, Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Milli Savunma Bakam 
Ü. H. Bayülken 

Mili Eğitim Bakam 
H, Sağlan 

Gümrük ve Tekel Bakam 
i?.; Baturalp 

Sanayi ve Tek. Bakam 
S., Kocatopçu 

Köy tş. ve Koop. Bakam 
Af., R., Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

20 Bküım 1981 

Devlet Bakam 
A#t özgünes 

İçişleri Bakanı 
St Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr, Tt Önalp 

Ulaştırma Bakanı V. 
Mu RL Güney 

Enerji ve Tabii Kay. Bakaı 
S, Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V, Özgül 

Milli Güvenİk (Konsey* "(S. Sayısı : 29'2'ye 3 ncü Ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

1598 Sayılı Mali Denge Yergisi Kanununun Değiştiriknesi Hakkmda Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasannun 1 nci maddesi aynen kabul editaiştiir. 

MADDE 2i — Taşanının 2 nc(i maddesi aynen kabul eidMirniştaıv 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kalbul edilmiştir^ 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 5. — Bu Kanunun; 
A) 4 ncü maddesi Mali Denge Vergisi Kanununa Ibu Kanunla eklenen geçiici 5 nci madde hükmü mah

fuz kalmak kaydıyla 1 . 1 . 1984 tarihinde, 
B) Diğer maddeten 1.1.1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı 'tarihinde 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»« *m* • • 

Mili Gücenik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 3 ncü Ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye 4 ncü Ek 

Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 22 Ekim 1981 

kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D. 101-1000/06512 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlamam ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 20,. 10.1981 tarihmıdle karar
laştırılan «Bazı Vergi Kamınlan île Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kamunda değişiklik yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı» (Be gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinü emirJerline arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

1980 yılı sonlaonda Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler, kamunun sağlıklı gelir kaynakları
na kavuşması amacı yaınısıra kurumlaşmayı teşvik amacını da bünyesinde taşımaktaydı. 

1981 yılında vergi gelirlerinde beklenilen ve özlenen düzeye ulaşılması vergi politikasına, ekonomide fe
rahlık yaratma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırma yönünden de eğilmeyi mümkün kılmıştır. 

Böylece [kurumlaşmayı mümkün olduğu kadar teşvik ederek ekonomik fonksiyonları yerine getirme ile 
Sermaye Piyasası Kanununa uyum sağlama amaçları yanısıra, bir yıllık uygulama sırasında müşahede edilen 
hata ve noksanlıkların giderilmesi amacıyla «5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi değiştirilmektedir. 
Bilindiği üzere, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca halktan katılma belgeleri karşı

lığı toplanacak paralarla, belge salhüpleri hesabına, menkul kıymet portföyü işletmek amacıyla Merikul Kıymet
ler Yatırım Fonu kurulmuştur. Kanunda mezkûr fonun tüzelkişiliği bulunmadığı belirtilmiş, ancak Gelir ve 
Kurumlar Vergisi kanunları uygulamasında hukuki durumunun ne olacağı kanunda açıklığa kavuşturulmamış-
tır. Vergilendirmede müşkülatla karşılaşılmaması ve ileride doğabilecek ihtilafları önlemek amacıyla Menkul Kıy
metler Yatırım Fonunun Gelir ve Kurumlar Vergisi Kamunu uygulamasında sermaye şirketi addolunacağı 
madde metninde belartilmiştıir. Yapılan düzenleme ile sermaye şirketi olarak Kurumlar Vergisi mevzuuna gi
ren Menkul Kıymetler,YatırımortaklıklarıyanındaMenkul Kıymetler Yatırım Fonları da Kurumlar Vergisi 
mevzuuna alınmıştır, 

Madde 2. — Bu madde iite aynı kanunun 3 noü maddesi değiştirilmektedir. , 

Bilindiği gibi, halihazırda kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurutabildiği gibi özel 
kanunlarına göre de kurulmakta ve bu kanunların hükümlerine talbi bulunmaktadırlar., 
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Bu itibarla maddeye özel kanunlarına göre kurulan kooperatifleri ifade etmelk üzere «özel kanunlarına 
göre kurulan» ibaresi ilave edilmiştir. Yeni düzenleme tatbikatta değişiklik getirmeyip, maddeye açıklık kazan
dırmak amacına yönelik bulunmaktadır. 

Madde 3. — Bu maıdde ile aynı Kanunun 8 nci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 numaralı beratta-i değiştiril-
ırmiş ve maddeye 12 ve 13 numaralı bentler eklenmiştir. 

Söz konusu değişiklikler ve gerekçeleri aşağıda açMaramışjtır. 
a) IBilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun yürürlükteki 8 nci maddesinin 6 numaralı barut 'hük

mü, sanayi ününü ihırıa^ eden ve yılık ihracat tutarı 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı para 
karşılığı Türk İtasını aşan imalatçı kuramların bu âh racattan sağladıkları hasılatın ;Ik yılı için % 20'si, mü-
teafeip yılarda bir önceki yıla göre artan ihracat hasılatının % 30'u ille bakliyesinin '% H5'nin Ikurum kazan-
cından ilndMeeeğiine aırnlir bulunmakladır. Bu arada arttan ihracaıtın hesabında kur değişmelerinden dolayı 
meydana gelen artışların dikkate alınmayacağı kanun da özel olarak belirıtillımıişfcir. 

Amoaik uygulamıaıda ımütkellefllerin artan ihracat hasılatından istisna edilecek tutarın hesaplanımasrada güç
lük çektikleri göriiMüğünden, 6 numaralı bent/be yapı'tan değişiklikle 250 000 (Amerikan Doları veya mua
dili yabancı para Karşılığı Türlk 'Lirasını asmak koşuluyla ihracatım Itamamına % 20 oranı uygulanması 
öngörüknıüştür. 

b) Maddemin 7 nuınraraılı bendinde yapılan değişiklikle, yaş ımeyve, sebze ve su ürünleri ihracından sağ
lanan hasılaitiın tamamının % 20 oran dahilinde kurum feazancınidiaın istisnası öngörülmüştür. Yapılan de
ğişiklik yukaoda 6 numaralı bentte açıklanan gerekçeye davanmaktaidır. 

c) iMiaddenin 8 numaralı bendi, 6 numaralı bentte açıklanan gerekçe ile değiştirilmektedir. Buna göre 
dış navlun hasılatımın tamamının % 20 oran dahilinde1 kurum kazancından istisnası sağlanmıaiktadır. 

d) Maddenin 10 numaralı bendinde yapılan değişiklikle, sadece turizm müesseselerine tanınan istisna 
hükmü daha dıa genişletilmiş ve 1618 sayılı seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu ge
reğince «'Seyahat Acentesi İşletme Belgesi» almış olan Seyahat acenta, ve birlikleri de istisna kapsamına 
lalınmıiştıır, öte yandan % 15,20 ve % 30 oranları dahilinde döviz gelMeırine uygulanmakta olan istisna hük
münde yapılan 'diğer bir değişiklikle ıdövıiz gelirleri yerine döviz hasılatı esas aânmalkta ve bu hasılatın ta
mamınım % 20 oranımda kurum kazancından istisnası öngör ülmökltedir. Bu suretle bir taraftan uygulamada 
'mükelleflere istisna Itutaonın hesaplanmasında kolaylık sağlanırken, ıdiğer taraftan da istisna edilecek miktarın 
hesıaplanımasında hasılat tutarı esas alınmak ve bu hasılatın tamamına da '% 20 oranı uygulanmak suretiyle 
istisna ımidtar dlarak dıa genişletilmiştir. 

e) ISermaye Piyasası Kanunu ile yeni götirilen Menkul Kıymetler Yatırım Ortaikhkları ve Menkul 
Kıymetler Yatırım OFortlarının gelişmesini sağlamak amacıyla bunların portföy işletmeoiliğiınıden doğan ka
zançları istisna edimiştir. 

Madde 4. — ıBu madde ile kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendinde parentez 'içindeki hüküm 
eklenmektedir. 

Maddeye eklenen hüküm ile dar mükellefiyete tabi' kurumların ihraç 'edilmek üzere Tünkiye'da satın 
aldıkları veya imal ettikleri malları, Türkiye'de satmaksızın yabancı memleketlere göndermelerinden do
ğan kazançlar Türkiye'de elde edilmiş sayıüımamııkta ve vergiye tabi tultulmamaktadır. Bu hüküm i e ih-
raoat hacmini genişleitım©k ve dölayısiyle döviz gdlirferi miain laırtırıılımiası amaçlanmıştır. 

Madde 5. — Bu madde ile aynı kanunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı bendi değiştirilmektedir. 
Mezkûr bentte yapılan değişiklikle geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zararların (Bi

lançolarda her yılın zararının ayrı ayrı göster ilmesi şarttır.) kurum kazancının tespitinde hasılattan İndirilebile
cekleri süre 3 yıldan 5 yıla çıkarılmaktadır. 

Madde 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinle üçüncü fıkrayı takiben eklenen bir fıkra ile bu maddede ön
görülen tevkifat oranları >% 40'a kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Getirilen hüküm tev
kifat oranlarını günün ekonomik koşullarına göre değerleyebilmek ve vergilemede gerekli esnekliği sağlamak 
amacına yöneliktir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek) 
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Aynı maddenin 'dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan ka
zançlardan yapılacak tevkifat oranım % 5'e kadar indirmeye Balkanlar Kurulu yetkili kıhnmıştır. Getirilen hü
küm memleketimliz için hayati önem taşıyan petrol aramalarını vergi yoluyla teşnik ederek, yabancı kurumların 
bu 'sahaya yönelmelerini sağlamaktadır. 

Madde 7. — Aynı Kanunun 25 nci maddesinde yapılan değişiklikle tüm Kurumlar Vergisi mükellefleri 
için Kurumlar Vergisi oram % 40 olarak belirlenmektedir. Böylece sermaye şirketleri ile kooperatiflerde Ku
rumlar Vergisi oranı % 50'den % 40'a indirilerek kurumlaşma teşvik edilmekte, diğer kurumlarda ise hiç bir 
haklı gerekçeye dayandırılamayacak olan düşük vergilendirme kaldı ramaktadır. 

Madde 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir. 

Maddenin bininci fıkrasında, 23Ö2 sayılı Kanunla değişik 30 ncu maddede tasfiye dönemi 3 yıldan 1 yıla 
indirildiğinden buna uygun olarak gerekli değişiklik yapılmıştır. 

Madde 9. — Bu madde 'ile 40 nci maddede değişiklik yapılarak Kurumlar Vergisi ödeme süreleri 3 taksite 
çıkarılmaktadır, 

Yapılan değişiklikle, Kurumlar Vergisinin bugüne kadar olduğu gibi Nisan ve Ekim aylarında iki eşit tak
sitte değil, Nisan, Ağusttos ve Ekim aylarında olmak üzere 3 eşt 'taksitte ödenmesi sağlanmaktadır. Böylece 
Kurumlara vergilerini ödemede 198İ2 yılından itibaren 'bir taksit daha artırılarak kolaylık sağlanmaktadır. 

'Madde '10. — 5422 'sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 8 nai madde ile bu Kanunla değiştiri
len Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci maddesinde yazılı vergi nispetinin, kurumların 1.1.1983 ta
rihinden itibaren beyanı gereken 1982 takvim yılı kazançlarına ilişkin olduğu hükme bağlanmıştır. 

Madde 1(1. — 'Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununa 2362 sayılı Kanunla ekleneni mükerrer 19, geçici 
3 ve 7 nci maddeler kaldırılmaktadır. 

Madde 1!2. — Bu madde ile Kurumlar Vergisi Kanununda değişiklik yapan maddelerin yürürlük tarihleri 
hükme bağlanmaktadır. 

Madderiin \(A) bendi, Kurumlar Vergisi Kanununun 3 ncü maddesini, 14 ncü maddesinin 7 numaralı ben* 
dini ve 33 ncü maddesinin birinci fıkrasını değiştiren ve kooperatif tanımına açıklık getiren 2 nci maddenin, 
zarar mahsubunu beş yıl olarak belirleyen 5 nci maddenin ve tasfiye dönemindeki ifade karışıklığını ortadan 
kaldıran 8 noi maddenin 1.1.1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini öngör-ı 
mek;ted!h\ 

Maddenin $B) bendi, Kurumlar Vergisi Kanununun 25 nci maddıesinü değiştiren ve Kurumlar Vergisi 
oranını tüm kurumlar için % 40 oranına bağlayan maddenin 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe gireceğini öngör-ı 
mektedir. 

Maddenin (c) bendi, diğer maddelerin 1.1.1982 tarihinde yürürlüğe gireceğini hükme bağlamaktadır. 
Madde 13.— Yürütme maddesidir. 

Bütçe - Plan Komilsyonu Raporu 

Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 23 Aralık 1981 

Esas No, : 1/270 
Karar No. : 112 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Malîye .Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik (Konseyine sunulan «'Bazı 
Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda (Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Tasarısı» Komisyonumuzca (incelenmiştir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek) 
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Bu inceleme sonucunda, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda uygulama sırasında müşahade edilen 
tereddüt ve noksanlıkların telafisini sağlamak amacıyla değişikliklerin yapıldığı anlaşıldığında tasan hüküm
leri benimsenmiş ve maddelerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Başbakanlığın Z2.10.1981 ıtarJhli KKTD. 101-84/06515 sayılı yazıları ile M. G. Konseyine seVkedilen «Denfc 

Ticaret Pilîosunu Geliştirme ile Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanun Tasarısı» çeşitli vergi kanunların
da değişiklik yapılmasını öngörmüş bulunmaktadır. 

Bu Tasarının Kurumlar Vergisi ile ilgili maddelerinin 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda değişik
liği öngören bu tasarı içinde yer alması uygun görülmüş ve 6 ncı madde buna göre düzenlenmiştir. Ayrıoa, 
Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen Geçici 8 nci madde, bu tasarının 10 ncu maddesi olarak 
düzenlenmiş ve Tasarının 10 ncu maddesi ile düzenlenen Geçici 8 nci madde, 11 nci maddede Geçici 9 ncu mad
de olarak yer almış, madde numaraları buna göre teselsül efttirilm'iştir. 

Milli GüVenlik Konseyinin onayına arz olunur. 
Başkan Başkan Yardımcısı 

Hüsnü KÜÇÜKAHMET Tanju ERDEM 
E< Amiral Dz. Kd. Kur. Atfb. 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mtfy. Kd. IBnb. 

Üye 
Mehmet KAM t LOĞ LU 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURT AL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmi BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 

Üye 
Berki MELLİ 

Üye 
Serpil ULUER 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

5422 Sayılı Kurumlar Vevgfei Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sermaye Şirketleri : 
Madde 2. — Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan anonim, eshamlı komandit ve V 

mited şirketler ile aynı mahiyetteki yabancı kurumlar sermaye şirketleridir. 2499 sayılı Sermaye Piyasası 
Kanununa göre kurulan Menkul Kıymetler Yatırımı Fonları bu Kanunun ve Gelir Vergisi Kanununun 
uygulanmasında sermaye şirketi addolunur. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 3 nıcü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Kooperatifler : 
(Madde 3. — Kooperatifler, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa ya da özel kanunlarına göre kurulan 

istihlak, istihsal, kredi, satış, yapı vesair kooperatifler ile aynı mahiyetteki yabancı kooperatiflerdir. 

Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu Kanunun uygulanmasında koo
peratif addolunmaz. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 8 nci maddesinin 6, 7, 8 ve 10 -numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiş ve maddeye aşağıdaki H2 numaralı bent eklenmiştir. 

6, Sanayi ürünü ihraç eden ve yıllık ihracat tutarı 250 000 Amerikan Doları veya muadili yabancı pa
ra karşılığı Türk Lirasını aşan imalatçı kurumların 'bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si kurum kazan
cından indirilir.. 

'İhraç edildiğinin tevsiki şartıyla ihracatçılara yanı lan satışlar yıllık ihracat tutarının hesabında ihracat 
sayılır. 

İhraç ettiği malı imal etoeyen ihracatçı kurumlarda bu istisnalar 1/4 oranınıda uygulanır» 
7, Yaş meyve, sebze ve su ürünleri ihracatçılarının, bu ihracattan sağladıkları hâsılatın % 20'si ku

rum kazancından indirilir. İhraç edildiğinin tevsiki şartiyle ihracatçılara yapılan satışlar da yaş meyve, 
sebze ve su ürünleri üreticisi yönünden ihracat sayılır, 

8, Kambiyo mevzuatı gereğince Türkiye'ye döViz olarak getirildiğinin tevsik edilmesi kaydıyla dış nav
lun hâsılatının % 20'si kurum kazancından indirilir. 

10. Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu hükümleri dairesinde «Turizm Müessesesi» belgesi veya 1818 
sayılı Seyahat Acemtalan ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu gereğince «Seyahat Acentası İşletime Belge
si» almış olan kurumların döviz olarak elde ettikleri hâsılatın % 20^1 mezkûr dövizlerin yetkili bankalarda 
bozdurulduğunun tevsiki şartiyle kurum kazancından indirilir. Elde edilen dövizleri bizzat bozdurmayan ve 
dövizi sağlayan müessese veya acentadan doğrudan doğruya pay alan turizm müesseseleri, bu istisnadan 
aldıkları pay oranında faydalanırlar, 

12, Menkul Kıymetler Ya'tırım Ortaklıklarının ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonlarının portföy işlet
meciliğinden ıdoğasn kazançları, 

MAIDDE 4. — Aynı Kanunun 12 nci maddesinin 1 numaralı bendine aşağıdaki parantez içindeki hüküm 
eklenmiştir. 

<(Bu şartları haiz olsalar dahi kurumların ihraç edilmek üzere Türkiye'de satın aldıkları veya İmal1 et
tikleri malları Türkiye'de satimalksızın yabancı memle ket&ere göndermelerinden! doğan kazançlar, Türkiye'de 
elde edünniş sayılmaz, Türkiye'de satmaktan maksat alıcı veya satıcının veya her ikisinin Türkiye'd» olması 
veya satış akdinin Türkİye'ide yapılmasıdır.) 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin 7 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
7̂  Beş yıldan fazla nakledilmemek şartiyle geçmiş yılların mali bilançolarına göre meydana gelen zarar

lar (Bilançolarda her yılın zararının ayrı ayrı gösterilmesi şarttır.) 

MM Oüivenlik Konseyi (S. SayJsı : 292*ye 4 ncü dk) 
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MAODE 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 
4 ncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«jBakanlar Kurulu dar mükellefiyete tabi kurumların yulkardaki bentlerde belirtilen kazanç ve iraMarından 
yapılacak vergi tevkifat nispetlerini her birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirmeye yetkili
dir.» 

«lUluslararası para piyasasından hazine garantisi ile alınacak o.rta ve uzun vadeli krediler için ödenecek 
faizlerdeki tevkifat oranını sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısiyle sağlanacak kazançlardaki tevkifat 
oranını % 5'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 25'ncj maddesi aşağıdaki şekilde değiştir inmiştir, 

Verginin Nispeti • 

Madde 25. — Kurumlar Vergisi, bu Kanuna göre tespit olunan kurum kazancımdan % 40 nispetinde 
alınır. 

Hesaplanan vergilerde lira kesirleri atılır. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 33 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
'Madde 33. — Tasfiye dönemlinin başındaki servet değeri, kurumun tasfiye dönemi başındaki bilançosun

da gortülen özsarmayesidir. Bir yıldan fazla süren tasfiyelerde müteakip .tasfiye dönemlerinin başındaki ser
vet değeri, bir eVvelkıi dönemin son bilançosunda görülen servet değeridir. Aşağıda yazılı olanların dışında 
kalan her nevi ihltiyatlarla dağıtılmamış kazançlar bu sermayeye dahildir. 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 40 nci maddesi aşığıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ödeme Süresi •' 
Madde 40. — Kurumlar Vergisi, Nisan, Ağustos ve Ekim aylarında olmak üzere üç eşit taksitte ödenir. 

Hesap dönemleri veya beyanname verme sureleri Maliye 'Bakanlığınca tayin olunan mükellefler için biri 
beyannamemin verildiği ayda, diğerleri ise, bu ayı ta kip eden dördüncü ve altıncı ayda olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenir, 

'MAODE 10. — 54212 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 8 ncü Madde eklenmiştir, 

ÖEÇİGİ MAlDDIE 8. — Bu Kanunla değiştirilen' Kurumlar Vergisi Kanununun değişik 25 nci madde
sinde yazılı vergi nispeti, kurumların 1982 takvim yılı kazançlarına lişkİn ölüp 1 . 1 . 1983 tarihinden itiba
ren boyanı gereken kazançlar hakkında uygulanır. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 11. — Aynı Kanuna 236ı2 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 19, geçici 3 ve 7 nci maddeler 
kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 
MADDE l!2, — Bu ıKamunun;( 
A) 2, 5 ve 8 nci maddeleri 1 . 1 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde; 
IB) 7 nci maddesi 1 . 1 . 1983 tarihimde; 
C) Diğer maddeleri 1 . 1 . 1982 tarihinde; yürürlüğe «irer. 

Yürütme, : 

MADDE 13. — Bu Kamunu Bakanlar Kurulu yürütür, 

MiMi GÜlvenlfc Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 4 ncü ek) 
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5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Değişikl/k Yapılması Hakkında Kanun Tasarı» 

MADDE 1. — Tasarının l nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 6. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin üçüncü fıkrasını takiben aşağıdaki fıkra eklenmiş ve 
4 ncü fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«IBakanlar Kurulu dıar mükellefiyete tabi kurumların yukarıdaki bentlerde belirtilen kazanç ve iratların
dan yapılacak vergi tevkifalt nispetlerini her birinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirmeye yet
kilidir. 

Uluslararası para 'piyasasından; deniz ulaştırma, gemi inşa ve onarma (yüzme havuzlar dahil) işlerinde kul
lanılmak üzere alınan krediler ile Hazine garantisi altında alınacak diğer orta ve uzun vadeli krediler için 
ödenecek faizlerdeki tevkifalt oranını sıfıra, petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak fcazançlardaki itev-
kitfat oranını '% 5'e kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.'», 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tasarının 8 nçi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

IMADDE 10. — 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki Geçici 8 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE S. — Deniz ulaştırma, gemi inşa ve onarım (yüzer havuzlar 'dahil) sektörleri, kalkın
ma planı ve yıllık programlarda gerekli tespitler yapılıncaya kadar yatıran indirimi yönünden özel önem 
taşıyan sektör sayılır. 

MADDE -1>1. — Tasarımın 10 ncu maddesi 111 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırtlan Hükümler : 

'MADDE 12. — Tasarının Tl nci maddesi 12 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Bu Kanunun; 
A) 2, 5 ve 8 nci maddeleri 1,1,198i tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
iB) 7 nci maddesi 1.1.1983 tarihinde, 
C) IDiğer maddeleri 1.1.1982 tarihinden geçerli öl mak üzere yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

'MADDE 14. — Tasarının 13 ncü maddesi 14 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

I I ı ^ « » I I 

Millii Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 292'ye 4 ncü ek) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye 5 nci Ek 

Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe -

Plan Komisyonu Raporu. (1 /270) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 22 Ekim 1981 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101-1000/06512 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arza Bakanlar Kurulunca 201 . 10ı. 1981 talihinde karar-
taştuılan «Baza Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
İlişkin Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekil olarak gönderilmiştir. 

>Gereğinli «mirleıüne ara enlerim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Bilindiği üzere 1980 yılı •sonlarında vergi kanunlarımızda yapılan değişiklikler, esas itibariyle çift sıfırlı 
enflasyonların yaşandığı ülkemizde 'bütçe açıklarının finansmanını sağlıklı gelir 'kaynaklarından karşılamak, 
bütçe gelirlerini artırmak ve son yıllarda fişka! açıdan uğranılan vergi 'kayıp ve kaçağını önlemek amacını ta
şıyordu. 

İçinde bulunduğumuz yıl içerisinde bu amacın geniş ölçüde gerçekleştiğinin ıgörülîmesi ve fiskal açıdan ver
gi gelinlerinin özlenen ve beklenen seviyeye geldiğinin müşahede edilmesi üzerine, verigl politikasının ekonomik 
fonksiyonlarına ağırlık vermek suretiyle ekonomide ferahlık yaratmak ve bu sayede ekonomik 'kalkınmayı hız
landırmak hususu onplana çıkmıştır. 

Bu hedefi sağlamak için Gelir Vergisi Kanununda bir yıllık uygulama sırasında müşahede edilen halta ve 
noksanlıkların telafisini sağlamak amacıyla ı«193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Ha'klkın-
da Kanun Tasarısı» hazırlanmış bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde 2361 sayılı Kanunla yapılan değişik
likten önce mevcut ihracat muaflığı müessesesi yeniden ihdas edilmektedir. Söz 'konusu muaflık dar ımükel1-
leflertin ihracat alanında tam mükelleflere karşı olan ve rekaibet eşitsizliği yaratan vergi avantajlarını ortadan 
kaldırmak amaçlıyla daha önce madde metninden çıkarılmıştır. Ancak, uygulamada Türkiye'de saıtmaikaızın 
satın aldıkları veya imal ettikleri malları yabancı memleketlere 'gönderenlerin genetikle Türk ihracatçılarının ih
raç fiyatlarından mal satın aldıkları ve ihraç ettikleri görüldüğünden bu kişilere daha önce tanınmış olan ihra
cat muaflığına ilişkin hüküm yeniden ihdas edilmiştir. 

M'adde 2. — Bu madde ile, mesken olarak kiraya verilen gayıümenkullerin ıgayriisafi hâsılatından 40 000 li
ranın vergiden istisna edilmesine ilişkin 120 000 liralık hâsılat üst sınırı, günün değişen şartlarına uygun ola* 
rak 240 000 liraya yü'ksdtifeekted'ir. 
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Madde 3. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin 9 numaralı bendinin sonuna ekle-
nien 'hüküm ile, mülkiyeti işverene ait olup, vergi 'değerleri iki milyon lirayı aşmayan gayrimenkulllerin hizmet 
erbabına konut olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler de ücret istisnası kapsamına alınmaktadır. Böyle
ce, daha önce bu 'bentte yer alan 've münhasıran maden işletmeleri ile fabrikalarda çalışan işçi niteliğindeki per
sonel ve özel kanunlarına göre (barındırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların 
aydınlatılması, ısıtılması ve suyunun temini suretiyle sağlanan menfaatler için öngörülen istisna genişletilerek, 
bunlar dışında kalan 'hizmet erbabına işverenin mülkiyetinde 'bulunan ve vergi değerleri İki milyon lirayı aşma
yan Iklonultların tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler de vergi dışı bırakılmaktadır. Ancak, yeni ıgetirilen istisna 
sadece 'konut tedarikine inhisar etmekte (olup, aydınlatma, ısıtma ve su temini suretiyle sağlanan (menfaatleri 
kapSamamiaktadır.| Diğer taraftan vergi değeri toplu olarak beyan edilen ıgayrimenküllerde, konut olarak talh-
si!s edilen İbağımsız Ibirimterden herbirine isabet eden Vergi değerinin istisna sınırının tespitinde ayrı ayrı nazara 
alınacağı açıktır. 

Madde 4. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri değiş
tirilmektedir. 

1 numaralı bentte yapılan düzenleme ile, 6245 sayılı Harcırah Kanununun kapsamına girmekle beraber 
miktarları diğer bir kanunla tespit edilen harcırah ödemelerinin de söz konusu bent gereğince vergiden müs
tesna olduğu konusuna açıklık getirilmektedir. 

3 numaralı bentte yapılan yeni düzenleme ile de bilirkişilere yapılan ödemeler gider karşılığı kabul edile
rek yeniden vergi dışı bırakılmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 34 ncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ve 
anlam olarak bazı tereddütlere yol açan hüküm, bu güne kadar süre gelen uygulamaya uygun ve tereddüt
leri ortadan kaldıracak şekilde yeniden tedvin edilmektedir. 

Madde 6. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesinin (B) bendimin ikinci fıkrasında 
yapılan yeni düzenleme; vergi karnesinin ihtiva edeceği hususların yönetmelikle düzenlenmesi hükmünü de
ğiştirerek uygulama esaslarının Maliye Bakanlığınca belirlenmesini öngörmekte, böylece uygulamada çıkma
sı muhtemel sorunların kısa sürede çözümlenmesi hususunda esneklik getirmeyi amaçlamaktadır. 

Madde 7. — Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinde Ibu Kanunla yapılan değişiklik sonucu ihracat 
muaflığı hükümlerinin yeniden ihdasına paralel olarak, daha Önce aynı Kanunun 45 nci maddesinde yer alan 
söz konusu kazançların vergilendirilme söküne ilişkin hüküm bu madde ile yürürlükten kaldırılmaktadır. 

Madde 8. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 46 net maddesinin üçüncü, beşinci ve yedinci fıkrala
rı değiştirilmektedir. Söz konusu değişiklikler esasa ilişkin olmayıp, tereddüte yol açan bazı ifadelere açıklık 
getirmeye ve Gelir Vergisi Kanununda yer alıp daha önce değişikliğe uğrayan bazı ölçülere yapılan atıfla
rın terim.' olarak, düzeltilrnesine yöneliktir. 

Bu meyanda daha önce, üçüncü fıkrada yer alan, belediye teşkilatı bulunmayan köylerdeki götürü mü
kellefler ibaresi, uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve anlamına açıklık getirmek amacıyla, 
«Münhasıran belediye teşkilatı bulunmayan köylerde işyeri bulunan ve faaliyet icra eden götürü mükellef
ler»! şeklinde değiştirilmektedir. Böylece, götürü usulde tespit olunacak safi kazançlarına 1/3 nispeti uygula
nacak mükelleflerin işyerlerinin belediye teşkilatı bulunmayan köylerde olması ve münhasıran bu yerlerde faa
liyet göstermelerinin gerekli şartlar olduğu hususuna açıklık getirilmektedir. 

Diğer taraftan, aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkralarında yer attan, gayri safi irat terimi, daha önce 
aynı Kanunun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişikliğe paralel olarak yeniden düzenlen
mektedir. 

Madde 9. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yer alan 
ölçüler, günün ekonomik şartlarına ve kira bedellerindeki artışa uygun olarak yükseltilmektedir. Böylece, 
emlak vergisi tarhına esas 'olan. 350 000 liralık vergi değeri (haddi 600 000 liraya; bu değerin bilinmemesi 
halinde uygulanacak olan, 24 000 liralık yıllık kira bedeli haddi de 42 000 liraya yükseltilmektedir. 

Madde 10. — 'Bu madde ile, ticari kazancın götürü usulde ••vergilendirilmesine ilişkin özel şartları belir
leyen, Gelir Vergisi Kanununun 48 nci maddesinde yer alan alış, satış ve hâsılat hadleri, günün ekonomik 
şartlarına uygun olarak 1/3 nispetinde artırılmaktadır. 

Milli Güvendik Konseyi ı(S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Madde 11. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 54 ncü maddesinin üçüncü fıkrasının 1 numaralı 
bendinde yer alan götürü gider emsalleri Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinde yer aldığı için, bent 
kapsamından çıkartılmakta ve Vergi Usul Kanununun anılan maddesine atıf yapılarak mükerrerlik önlen
mektedir. 

Madde 12. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun menkul sermaye iratlarının tanımına ilişkin 75 nci 
maddesinin ikinci fıkrasının 1 numaralı bendinde parantez içi hükmüne «menkul kıymetler yatırım fonları
na katılma belgelerine ödenen kâr payları* ibaresi eklenmektedir, 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuş olan Menkûl Kıymetler Yatırım Fonları, Kurumlar 
Vergisi Kanununun 2 nci maddesinde önerilen değişiklikle sermaye şirketi addolunduğundan, bu fonlar tara
fından ödenen kâr payları da, anılan düzenlemeye paralel olarak menkul sermaye iradı sayılmaktadır. 

Madde 13. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 77 noi maddesinde başlıca ilki değişiklik yapılmak
tadır. Bu değişikliklerden birincisi ile maddenin 2 numaralı ıbendinde yer alan, «özel kanunlarla kurulmuş 
müesseselerden kendi kanunlarına göre Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulanların» ibaresi; uygula
maya açıklık getirmek amacıyla, «Gelir ve Kurumlar Vergisinden muaf tutulanların»; şeklinde değiştirilmek
tedir. 

Yapılan diğer değişiklikle de, Kurumlar Vergisi oranının 1.1.1983 tarihinden itibaren |% 40'a indirilmesi
ne paralel olarak vergi alacağı, elde edilen kâr payının 1/3'ü olarak tanımlanmaktadır. 

Madde 14. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 80 nci maddesinin 2, 3 ve 4 numaralı 
bentlerinde yer alan 50 000 liralık istisna haddi, günün ekonomik şartlarına uygun olarak 100 000 liraya yük
seltilmektedir. 

Madde 15. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 81 nci maddesinin ikinci fıkrasına yeni 
4 numaralı bent ilave edilmektedir. 

Yeni getirilen bu 'bent hükmü ile, ticari bilançoya dahil mal ve hakların elden çıkartılması halinde, de
ğer artış kazancının tespitinde esas alınacak iktisap maliyetinin, son bilançoda yazılı olan değer olduğu hu
susuna açıklık getirilmektedir. 

Ma'dde 16. — Bu madde ile, Gölİr Vergisi Kanununun 86 nci maddesinin (a) fıkrasında yer alan, yıllık 
beyanname ile 'beyan edilmeyecek gelirlere ilişkin iki milyon liralık had, günün ekonomik şartlarına uygun 
olarak, üç milyon 'Iraya yükseltilmekte ve ayrıca aynı fıkranın 2 numaralı bendi hükmüne «götürü ücret
ler^ ibaresi ilave edilmekte, esasen bent kapsamında bulunan «ücretler»» ibaresi içinde yer alan götürü üc
retlerin, toplama yapılmayan gelirler kapsamına dahil olduğu böylece açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Diğer taraftan aynı fıkranın 1 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de vergisi tevkif suretiyle ödenmiş 
mevduat ve tahvilat faizleri ite faizsiz olarak verilen kredilere karşılık alınan kâr paylarının söz konusu üç 
milyon liralık haddİn hesabında nazara alınmayacağı hükme bağlanmıştır. Böylece diğer gelirleri yönünden 
beyanname vermesi gerekmeyen bar kimse, elde ettiği mevduat faizi, tahvilat faizi ve faizsiz olarak verdiği 
kredilere karşılık aldığı kâr payları toplamı ne olursa olsun yılık1 beyanname vermeyecek; bu iratlardan ya
pılan tevkifatlar nihai vergileme niteliğinde olacaktır. 

Madde 17. — Bu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 87 nci maddesinde yer alan tam mükellefiyette 
ihtiyari toplama ve beyana ilişkin liki milyon liralık had, 86 nci maddede yapılan değişikliğe parelel olarak 
üç milyon liraya yükseltilmekte ve ayrıca, anılan maddeye de «jgötürü ücretler», ibaresi eklenmektedir. 

Aynı maddeye eklenen son fıkra hükmü ile de bu kanunla Gelir Vergisi Kanununun 86 nci maddesinde 
yapılan değişikliğin tamamlayıcısı olanak, yılık beyanname veren mükelleflerin (Ticari, zirai ve mesleki faa
liyetleri dolayısıyla 'beyanname verenler dahil) de elde ettikleri mevduat ve tahvilat faizleri ile faizsiz olarak 
verdikleri kredilere karşılık aldıkları kâr paylarını beyannamelerine ithal etmeleri ihtiyari hale getirilmekte
dir. 

Madde 18. — Gelir Vergisi Kanununun 88 noi maddesinde yer alan zarar mahsulbu süresi, 2361 sayılı 
Kanunla 5 yıldan 3 yıla indirilmiş olmakla beraber, uygulamada yatırım aşamasını yeni tamamlamış olan ku
ruluşların kâra geçmelerinin uzun zaman aüdığı ve bu süre içinde meydana gelen zararların mahsubunda 
3 yıllık sürenin yeterli olmadığı gözlemlendiğinden, anılan maddede yapılan değişiklikle, söz konusu mahsup 
süresi yeniden 5 yıla çıkarılmaktadır. 
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Madde 19. — Bu madde ite Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin birinci fıkrası İle bu fıkranın 
7, 8 ve 12 numaralı bentleri değiştirilmektedir. 

Birinci fıkrada yapılan değişiklikle, Gelir Vergisi Kanununun 75 noi maddesinde bu Kanunla yapılan 
değişikliğe paralel alarak, tevklifat yapmak zorunda olan kişiler arasıma «menkul Ikuymetler yatırım fonu 
yönetenler» in ilave edilmesidir.' 

Aynı fıkranın 7 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de, Gelir Vergisi Kanununun 75 nci maddesinin 
ikinci fıkrasının 4 numaralı bendinde yer alan, dar mükellef kurumların ticari 'bilançolarına göre doğan 
kârdan kurumlar vergisü düşüldükten sonra kalan kısmın, dağıtılsın veya dağıtılmasın menlkul sermaye iradı 
olarak Gelir Vergisi tevkif atına tabi olduğu hususuna açıklık getirilmektedir. 

Düğer taraftan, Kurumlar Vergisi Kanununun 8 nci maddesinde önerilen değişiklik ile, Kurumlar Ver
gisinden müstesna 'tutulan «Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklıklarının ve Menkul Kıymetler Yatırım Fonla
rının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları», Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesinin 8 numaralı 
bendine göre vergi tevklifatına taibi (bulunduğundan söz konusu (kazançların net miktarları üzerinden tevki-
fa'ta tabi tutulmasılnı sağlamak amacıyla 94 ncü maddenin anılan (bendine parantez içi Ibir 'hüküm ilave edil
miştir. Böylece, Kurumlar Vergisinden müstesna olması nedeniyle, kurum (kazancından düşülmesi mümkün 
olımıaıyan giderlerin, tevküfat matrahının hesaplanması sırasında dikkate alınması sağlanmış bulunmaktadır. 

94 ncü maddenin 12 numaralı bendinde yapılan değişiklikle de, daha önce zirai kazanç ölçülerini 'tespit 
eden (kararnamelerde yer alan zirai mahsullerde tevkifat yapıliması esası kaiMırılaralk, uygulamada kolaylık 
sağlamak amacıyla çiftçilerden satın alınan zirai mahsullerde tevkifat yapılması esası getirilmektedir. 

Madde 20. — IBu madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 97 nci maddesinde yer alan ve aynı kanunun 
96 ınıciı maddesi gereğince yapılan vergi tevkif atlarına atıfta ıbulunan ıhükÜimler, söz (klonusu tevkif atların Ge
lir Vergisi Kanununda 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 94 ncü maddeye alınımasına paralel1 olarak, 
yenliden düzenlenmektedir. 

Madde 21. — Bu madde1 ile, Gelir Vergisi Kanununun 99 ıncu maddesiinin son fıkrasında yer alan ve 
aynı Kanunun 96 nci maddesi gereğince yapılan vergi tevkifaitlârına atıfta bulunan hüküm, söz konusu tev-
ıktifaJtların Gelir Vergisii Kanununda 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 94 ncü maddeye alınmasına pa
ralel olarak yeniden düzenlenmektedir, 

Madde 22, — Gelir Vergisi tarifesinde 2361 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, özellikle düşük gelir 
gruplarının enflasyon nedeniyle yüksek bir nispetle vergilendirilmelerinin önlenmesi amaçlanmış ve bunun 
için vergi dilimleri ve vergi nispetleri yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye paralel olarak aynı Kanun
la Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 12 nci madde ile de söz konusu vergi nispetlerinin (beş yıl süreyle 
•her yıl j % 1 indirilmesi esası getirilmiştir. 

Bu defa son Ibir yıl İçindeki ekonomik ve mali gelişmeler ile gelecek yıllar İçin ıbu alanlarda öngörülen 
projeksiyonlarda gözönlitae aiıınarak, 103 ncü maddede yer alan vergi tarifesi 1 Ocak 1982 tarihinde yürürlü
ğe 'girmek üzere yeniden düzenlenmektedir. Ancak yeniden düzenlenen geçici 12 noi madde ile 1982 yılında 
mevcut 'vergi tarifesinin nispetlerde \% 1 indirim yapılaralk uygulanması 1983 ve 1984 yıllarında ise bu 
geçici -maddede düzenlenen özel 'vengi tarifelerinin uygulanması ikalbul edilerek 103 ncü'maddeye yeni geti
rilen vergi tarifesinin uygulanması 1985 yılına bırakılmakitadr., 

Madde 23. — Bu madde ile, Gellir Vergisi Kanununun vergi ıtevkifaıt nispetlerine ilişkin 105. nci mad
desinde yapılan İbirihbi değişiklikle zirai mahsul alımından yapılan tevkifatt oranı, büyük ve küçük baş hay
vanlar (kümes hayvanları dahil) İle bunların mahsulleri için yapılan ödemelerde hayvancılıkta giderlerin yük
sek oluşu ve 'bu faaliyetin 'teşviki amacıyla ı% 3'e indirilmektedir. 

Anılan maddede yapılan ikinci değişiklikle, Gelir ve Kurumlar Vergisi nispetlerinde önümüzdeki yıllar
da vukua gelecek değişmelere paralel olarak, vergi tevkif at nispetlerinin yeniden tespiti için Bakanlar Kuru
luna yetki verilmektedir.! 

Madde 24. — IBu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 111 nci maddesinin asgari gaıyrisâfi hâsılat esası
na ilişkin (B) fıkrası, (bu esasın uygulanacağı işkollan ve meslek gruplarının Maliye Bakanlığı tarafından 
tespit edilebilmesine (İmkân verilebilecek, tarzda yeniden düzerilenmek'tedir. 
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'Madde 25. — Bu madde i e Gelir Vergisi Kanununun servet beyanında bulunacaklara (ilşjkin 114 ncü 
maddesinin1 ikincıi fılkrası değiştirilerek, fıkra metninde mevcut gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili 120 000 
liralık had Jcaldırılmalkıtaldır. 

'Böylece, daha önce gayrimenkul sermaye iratlarımın toplamı 120 000 lirayı aştığı için servet beyanımda bu
lunmak; zorunda tkallatn mükeleflerim, söz konusu fıikra metninde sayılanlar dışında bir gelirleri olmaması Ikay-
dııyk gayrimenkul sermaye iratlarının tutarı ne olursa olsun servet «beyanında bulunmaları yükümlülüğü or
tadan fcalkmatetadır.. 

Madde 26,: — Bu madde ile Gelir Vergisi Kanununun 115 nci maddesinde yapılan değişiklikle, servet be
yanını incelemeye yetkili olanlar arasına gelirler kontrolörleri de dahil edilmektedir. 

Madde 27. — Bu madde dle Kanunun Mükerrer 117 nci maddesi yenliden düzenlenrnelktedir. 
YapıHan düzenleme ile; gerçök usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbesıt meslek er

babının fak 'önceki ıtakvim yılı için verilen beyanname 'üzerinden hesaplaman Gelir Vergisinin ticari kazanç-
ılarla serbest meslek kazançlarına isabet eden bölümü nün % 30'u kadar vergiyi, bir önceki yılın Gelir Ver
gisi ijle birlikte ve normal taksit süreleri (içinde peşin vergi olarak ödemeleri öngörülmektedir. Böylece idare 
tarafından taspiıt edilen götürü peşin ödeme sistemimden, beyana dayalı peşim ödeme «sistemine geçlmeklte-
idir. 

Ayrıca peşin ödemede 30 000 liralıik alt sınır (bu1 miktar ıserbest tmeslek erbabı için 60 000 (liradır.) ve 
3 000 000 liralık üst sınır 'getirilmek suretiyle düşük beyanda bulunan mükelleflerin beyanlarının yükseltil
mesi amaçlanmıştır. 

Maddedeki yeni düzenlemede, 42 nci maddede belirtilenler ile ev pansiyonculuğundan elde eidilen ka
zançlarda, bu faaliyetlerin bünyesi peşin ödemeye uymadığı için kapsam dışında bırakılmaktadır. 

Öte yandan, peşin ödemede bulunacak mükelleflerin cari «yılda ticari (42 nci tnaddedakiler hariç) ka
zançları ve serbest meslek 'kazançlarından tevkif edilen Gelir Verg&ini belgelendirmek şartıyla peşin ödeme
den mahsup etme limlkanı sağlanmaktadır. Ayrıca peşin ödemenin Gelir Vergisi ve müteakip yılda ödenecek 
peşin vergiye mahsubu, bu (mahsuplar sonunda kalan mıiiktar var lise bumun red ve iıadesli de «miadde kapsa
mında düzenlenmekledir. 

Maddedeki bir diğer yenilik ise, peşin verginin aile reisi bayanı esas alınarak belirlenmesidir. Böylece aile 
reisi, ticari veya mesleki kazancı beyannameye dahil eş ve çocuklarım sözlkonusu kazançları için peşin öde
mede bulunma zorunluluğuna girmekte, peşin ödemenin (asgari miktarı da yalnızca aile reisi için uygulan
maktadır. Bu düzenleme lifte 93 ncü madde ile paralellik sağlanmaktadır, Ayrıca peştin vergiden kaçınmak 
amacıyla 'alile içinde yapılması muhtemel mükellefiyet kaydırmallarının da önleneceği düşünülmektedir. 

Diğer (taraftan, takvim yılı içinde işe başlayan ve işi bırakan mükelleflerim peşin ödemelerinin hesap-
lanmaısınlda, götürü ıticari kazanç ve serbest meslek erbabı için ımevcut kanunda yer alam uygulamaya para
lel bir düzenlemeye (maddede yar veriimeikitodir. 

'Yeni düzenlemeye göre, mükellefIsrin maddede belirtilen esaslar doğrultusunda peşin ödeme beyanında 
bulunmamaları hallinde vergi dairesıi tarafından hesaplanan peşin vergi tahakkuk pusulası lile kendilerine bil
dirilecek, mükelleflerin beyanname vermemeleri halinde ilse, geçmiş talkvim yılında ödenen peşin vergiden az 
olmamak üzere «asgari peşin verginin iki 'katı vergi dai resi tarafından mükellefe tahakkuk pusulası file tebliğ 
edilecektir. Böylece mükelleflerin peşin ödemeden kaçınmaları halinde ne gibi esasların uygulanacağı hük
me bağlanmaktadır. 

Madde 28. — Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 ncu maddede bu madde ile 
yapılan değişiklik, Gelir Vergisi Kanununun 111 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak, 1980 tak
vam yılında asgari gayri safi hâsılat esasının uygulanacağı işkbllan ve meslek gruplarının ve asgari gayri safi hâ
sılat miktarlarının Maliye Bakanlığınca 1982 takvim yılı sonuna kadar tesplit edebileceğine ilişkindir. 

Madde 29. — Bu madde ile değiştirilen Gelir Vergisi Kanununun geçici 12 nci maddesi 1982, 1983 ve 
1984 takvtLm yılı gelirlerine uygulanacak vergi tarifelerini düzenlemektedir. 

Madde 30. — Gelir Vergisi Kanununa 23'6l sayılı Kanunla eklenen geçici 15 nci maddede bu madde 
ile yapılan değişiklikle, madde metninde vergi karnesi esasının uygulanmasına ilişkin olarak yer alan süre, 
bu Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 35 nci maddesinde yapılan değişikliğe paralel olarak kaldırılmaktadır. 
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Diğer taraftan, vergi ikamesi uygulamasına geçilinceye kadar daha önce aile durumu sual varakası esası uy
gulanan yerlerde, bu uygulamaya devanı ©dilmesi konusunda hüküm getirilmektedir. 

Madde 3'1. —Kanuna ibu Madde ile eklenen Geçici 20 nci madde de mükelleflerin 19811 takvim yıllında 
Ödediklerdi peşin verginin 1982 takvim yılında ödenecek Gelir Vergisi ve peşin vergiye mahsubu, arta kalan 
miktar var ise bu meblağın iadesi düzenlenmektedir. 

Madde 32. — Bu Madde ile, Gelir Vergisi Kanununun 2361 ve 2454 «ayılı Kanunlarla değişik 47 ve 48 
nci maddelerinde yer alan, ticari kazançlarda götürü usule tabi olmanın Genel ve özel şartlarını 19181 tak
vim yılı içinde aşmakla beraber, 'bu Kanunla tespit edilmiş yeni hadleri aşmamış olan mükelleflerin, 1982 tak
vim yılında götürü usulden .faydalanmalarına imkânı 'tanınmaktadır. 

Madde 33. — Bu Madde ile, Gelir Vergisi Kanununa geçidi 22 nci madde eklenmektedir. 
'Bilindiği üzere; 1475 sayılı İş Kanununun 19'27 sayılı Kanunla değişik, 14 ncü maddesinde, her hizmet yılı 

için ödenecek kıdem tazminatının 30 günlük ücret tutarından aşağı olamayacağı öngörülmüş ve aynı maddede 
ayrıca her hizmet yılı için ödenecek 30 günlük ücret tutarı, günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının yedibu-
çuk katından fazla olamayacağı şeklinde tanımlanmıştır. 'Bu hüküm daha sonra, Anayasa Mahkemesi kararı ile 
14.4.1980 tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiş bulunmaktadır.. 

12.7.1975 ile 14.4.1980 tarihleri arasında, 1475 Sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinde yer alan ve 30 gün
lük ücretin tanım ve tavanını belirleyen hüküm, vergi idaresi tarafından Gelir Vergisi Kanununun 25 nci mad
desinin '(2320 sayılı Kanunla değişmeden önceki) 7 numaralı bendi uyarınca işten çıkma ve çıkarılma tazmi
natlarının vergiden müstesna tutulacak 24 aylık kısmının tespitinde dikkate alınmış, idarenin bu uygulaması 
Danıştay'ın sürekli hale gelen kararlan ile de benimsenmiştir. 

idarenin Danıştay kararları ile benimsenmiş bu uygulaması Sayıştay denetçileri tarafından tenkit konusu 
edilmiş ve aynı konuda bir yandan Danıştay kararları doğrultusunda işlem yapılırken, diğer yandan, Danıştay 
kararları, doğrultusunda işlem yapan idari birim elemanlarına Sayıştay'ca zimmet çıkarılmıştır. Uygulamada 
mevcut bu karışıklığı gidermek amıacıyla, anılan tarihler arasında işten çıkan veya çıkarılan 'hizmet erbabına 
ödenen işten çıkma tazminatının 24 aylık istisna tutarının hesaplanmasında, her 'hizmet yılı için günlük asgari 
ücretin 30 günlük (tutarının yedibuçuk katını ve en fazla 24 yıllık tutarını aşmaması esası getirilmektedir. 

Madde 34. — (Bu Madde ile, Gelir Vergisi Kanunun 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici İ l nci madde 
zarar mahsubunun yeniden 5 yıla çıkarılmasına paralel olarak kaldırılmaktadır. 

Madde 35. — Yürürlük maddesidir. 
Madde '3)6. — Yürütme maddesidir. 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC. 
Milli Güvenlik Konseyi 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/270 
Karar No, : 113 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Milli Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı 
Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzca incelenmiştir. 

Bu inceleme sonucunda, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda günün İhtiyaç ve şartlarına göre gereken de
ğişikliklerin getirildiği anlaşıldığından maddelerin görüşülmesine geçilmiştir., 
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Tasarının 4 ncü maddesi ile, Kanunun 24 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yapılması öngörülen deği
şiklik, mevcut 'hükmün değiştirilmesi için yeterli' neden bulunmadığı düşüncesiyle benimsenmemiş ve buna pa
ralel olarak yürürlük maddesi düzeltilmiştir. Ayrıca, Geçici 22 nci madde, geçmiş uygulamayla ilg'ili olup 
bazı kimselerin tenine bazı kimselerin aleyhine sonuç doğuracak mahiyette görüldüğünden Tasarıdan çıkarıl
mıştır. 

Tasarının diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Milli Güvenlik Konseyinin 'onayına arz olunur. 

'Başkan 
Hüsnü KÜÇÜKAHMET 

E. Amiral 

iKâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

üz. Kd. Kur. Alb. 

Kâtip Üye 
Taksini EKİNCİ 
Mly. Kd. iBnib. 

Üye 
Mehmet KAMİLOĞLU 

Üye 
Berki MELLİ Serpil 

Üye 
ULU ER 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Üye 
Nazmı BİLGİÇ 

Üye 
Doğan KAYRAN 
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HÜTCÜMETİN TEKLİFİ 

193 Sayıh Geür Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakklrtda Kanun Tasansı 

MADDE 1. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birindi fıkrasının 1 numaralı bendi 
aşağıdaki şakide değiştirilmiştir. 

1. Ticafi kazançlarda; ıkaızanç sahibimin Türkiye'de işyerinin olması veya daimi temsildi bulundurması 
ve kazancının bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasiyle sağlanması (IBu şartları haiz olsalar dahi iş merkezi 
Türkiye'de bulunmayanlardan, ihraç editodk üzere Türkiye'de satın aldıkları veya imal ettikleri malları Tür
kiye'de satmaiksızın yalbancı memleketlere gönderenlerin bu (işlerden doğan kazançları Türkiye'de elde ediil-
mliş sayılmaz.) 

Türkye'de satmaktan malksat, alıcı veya satıcımın veya her ikisinin Türkiye'de olmasa veya satış aJktiinin 
Türkiye'de yapılmış olmasıdır. îş merkezlinden maksat ise, iş Ibaikımından muamelelerin bilfiil toplandığı ve 
idare edildiği merkezdir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 21 oi madddsinıin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen ve yılık gayri safi tutarı 

240 000 İrayı aşmayan hâsılatın 40 000 lirası Gelir Vergisinden müstesnadır. Bide edilen gayri safi hâsılatın 
240 000 lirayı aşması halinde tamamı vergiye tabi tutulur. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 23 ncü maddesinin 9 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişıtıir. 
9. Genel olarak maden işletmelerinde ve fabrikalarda çalışan işçilere ve özel kanunilarına göre barın

dırılması gereken memurlarla müstahdemlere konut tedariki ve bunların aydınlatılması, ısıtılması, ve suyu
nun temini suretiyle sağlanan menfaatler ile mülkiyeti işverene ait olup vergi değerleri iki milyon lirayı aş
mayan gayrimenikuUerin hizmet erbabına konut olarak tahsisi suretiyle sağlanan menfaatler;: 

MAİDDE 4. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri aşağıdaki, şekilde değiştiril
miştir. 

1. 'Harcırah Kanununa ıtabi müesseseler tarafından yapılan ödemeler, i 
«3. Kazai veya idari kararlara dayanarak tanıklara ve bilirkişilere verilen ücretler;» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 34 ncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Aile reisinin, eşinin ve çocuklarının her birinin gerçek usulde vergiye tabi ücret gelirine ayrıca, 3)1 nci 

maddede yer alan özel indirim ve varsa sakatlık indirimi uygulanır. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun 35 nci maddesinin (B) bendinin ikinci fıkrası aşağıdaki sekide değiştiril
miştir, ' 

Bu bentte yazılı vergi karnesinin ihtiva edeceği hususlar, karne almaya 'ilişkin şekil Ve esaslar ile uygu
lama zamanı Maliye Bakanlığı tarafından 'tespit edilir. 

MADDE 7. — Aynı Kanunun 45 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Ulaştırma İşlerinde Matrah : 

Madde 45. — Dar mükellefiyete tabii olanların Türkiye ite yabancı memleketler arasında yaptıkları ulaş
tırma işlerinde elde ettikleri kazançlar, Kurumlar Vergisine tabi yalbancı ulaştırma kurumlarının kazançları
nın tayinine ait esaslara göre tespit olunur. 

MAİDDE 8. — Aynı Kanunun 46 nci maddesinin üçüncü, 'beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

«'Birinci dereceye giren mükellefler için bu miktar 225 000 liradır. Münhasıran 'belddiye teşkilatı 'bulunma
yan köylerde işyeri 'bulunan ve faaliyet icra eden götürü mükellefler için 'bu miktarlar 1/3 oranında uygulanır.» 

«Aynı işte ortak olarak çalışanlar hakkında 47 nci maddede yazılı Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi de
ğerleri toplamı, (vergi değeri Ibilinmeyen hallerde yıiılk kira 'bedeli toplamı) ile 48 nci maddede yazılı iş hacmi 
ölçüleri toplu »olarak, diğer şartlar ortakların herlbiri için ayrı ayrı aranır.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

193 Sayın Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarın 

MADDE 1. — Tasarının 1 noi maddesi aynen (kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynı Kanunun 24 ncü maddesinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3. Kazai veya idari (kararlara dayanarak tanıklara ve bilirkişilere veriten ücretler; 

IMADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Taşanının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir., 

MADDE 8. — Tasarımın 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Hükümetin Teklifi 

«Âdi ortaklık halinde çalışanlardan aynı zamanda diğer şahsi bir işle de iştigal edenlerin gerçek veya gö
türü usullerden 'hangisine göre vergilendirileceği, 47 nci maddenin 2 numaralı bendi ile 48 nci maddede yer alan 
ölçülerden şahsi işine ait olanlara ortaklıklardan hissesine düşen -miktarların eklenmesi suretiyle tespit olunur. 
Şahsi işin mevcut olmaması halinde bu ölçülerden muhtelif ortaklıklardaki hisselerin 'toplanması ile iktifa olu
nur.» 

MADDE 9. — Aynı Kanunun 47 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
2. İşyerlerinin Emlak Vergisi tarhına esas olan vergi değerleri toplamı 600 000 lirayı, vergi değeri bilin

meyen hallerde yıllık kira 'bedeli toplamı 42 000 lirayı aşmamak. (Yıllık kira bedelinin emsaline nazaran düşük 
bulunması halinde emsal kira bedeli esas alınır.) 

MADDE HOL, — Aynı Kanunun 48 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Götürü Usule Tabi Olmanın Özel Şartları : 

Madde 48. — Götürü usule tabi olmanın özel şartları şunlardır : 
!l. Alım, satım işleri ile İmal, inşa, tamir ve küçük sanat işlerinde bir takvim yılı içinde satın alınan veya 

ithal edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin mubayaa bedelleri tutarı 600 000 lirayı aşmamak; 
2.. Bir takvim yılı içinde satılan veya ihraç edilen emtianın, iptidai maddenin ve malzemenin satış bedel

leri tutarı 720 000 lirayı aşmamak; 
3. İptidai madde, yardımcı malzeme ve işçilik müşteriye ait olarak ücretli duruma girmeksizin yapılan ima

lat, tamirat, basım, inşaat ve küçük sanat işleri karşılığında bir takvim yılı içinde alınan gayri safi ücret tutan 
1'20 000 lirayı aşmamak; 

4. İptidai madde ve malzeme müşteriye, işçilik kendisine ait olarak yapılan imalat, tamirat, basım, inşaat 
ve küçük sanat işlerinde yıllık gayri safi hâsılat tutarı 450 000 lirayı aşmamak; 

5. Bir ve üç numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde, bir takvim yılı içinde alınan ücret 
veya hâsılatın altı katı ile mubayaa bedellerinin yıllık toplamı 680 000 lirayı aşmamak; 

6. Bir ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması faalinde bir takvim yılında sağlanan gay
ri safi hâsılatın üçte bir fazlasıyla emtia, iptidai madde ve malzemenin mubayaa bedellerinin tutarı toplamı 
600ı 000 lirayı aşmamak; 

7. Üç ve dört numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde alınan gayri safi ücretlerin tutar
larının dört katı ile sağlanan yılık gayri safi hâsılatın toplamı 45i0 OlOû lirayı aşmamak; 

'8, Otel, sinema, plaj, dansing ve emsali eğlence ve istirahat yerleri işletenlerde, 'bu hizmetler karşılığında 
bir takvim yılı içinde sağlanan yıllık gayri safli hâsı'lat tutarı 120 000 lirayı aşmamak; 

9. ıSalbibi veya işleticisi sıfatıyla birden fazla motorlu kara nakil vasıtası ve beşten fazla hayvan arabası 
veya su üzerinde hareket eden 18 rüsum tonilatodan fazla makineli, 90 rüsum tonilatodan fazla makinesiz 
nakil vasıtası istetmemek (Su üzerinde hareket eden makineli ve makinesiz araçların biırlikte işletilmesi faalinde, 
makineli olanların rüsum tonilatoları toplamının beş katı ile makinesizlerin rüsum tonilatoları toplamı 90ı rü
sum tonilatoyu aşmamak) ve bir takvim yılı içinde alınan taşıma ücretleri tutarı 40(0 0100ı lirayı aşmamak (Na
kil vasıtalarının sahip ve işleticisi durumunda olmaksızın taşıma işi yapanlar tavassut işi yapmış sayılır. Yukarı
da yazılı ölçüler aile reisi beyanına tabi olan kimselerle ortaklık halindeki işletmelerde bu kimselerin veya or
taklığın işlettikleri vasıtalar, bakımından topluca dikkate alınır). 

Tekele tabi maddelerle, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri em
sallerine nazaran bariz şekilde düşük olarak tespit edilmiş bulunan emtiada, ilgili bakanlıkların mütalâası alın
mak suretiyle, bu maddenin 1, 2, 5 ve 6 numaralı bentlerinde yazılı alım, satım hadleri Maliye Bakanlığınca 
tayin olunur. 

MADDE 1(1. — Aynı Kanunun 54 indi maddesinin üçüncü fıkrasının 1 numaralı Ibönıdi aşağıdalkii şekilde 
değiştirilllmi'şıtlî ı 

L Vergi Usul! Kanununun 45 nci maddesinde yer alan götürü gider emsallerinin (mükellefçe beyan edi
len hâsılata uygulanması veya, 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 



— 11 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MlAiDDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 75 nci rnaddesinlkı 1 numaralı bendi aşağıdalkli şekilde değiştirilnTİş-
Ûr, 

1A Her, oevi (hisse senetlierdnıin kâr payları (kurucu hisse senetleri ve düğer intifa hisse senetlerine veri
leri lkâr payları ve pay sahiplerine hazırlık dönemli içini faiz odaralk veya başka adlarla yaipılan her ıtürlü ödemeler 
ile Menlkul Kıymetler Yatara Fonları katılıma belgelerine (ödenen (kâr payları dalhlil.) 

(MADDE 13. — Aynı Kanunun 77 nci maddesi aşağıdaki şekilde dleği^irillraiştir, 

Vergi Alacağı : 

Mıaıdde 77, — Tamı mükellefiyete tabi kurumlarca ödenen Kurumlar VerigMnin yarısı (bu kurumlardan 
kâr payı alanı : 

l'ı Tam mükellefiyete ıtalbi gerçek kişilerin, 
2İ Gelir ve Kurumlar Vergisinden, muaf tutlanların, 
3, Klöllektlif ve adi komandit şirketlerin, 
44 Oshaımlı komandit şirketlerim kiomandiıte ortaklarının, 
Vergi iaılaeağını teşkil eder,) 
Vergi alacağı, (kurumlarca yukarıda 1, 2 ve 3 numaralı (bentlerde yazılı gerçek ve tüzelkişilere dağıtılan 

kâr payları ile eshamlı komandit şirketlere dağıtılan kâr paylarımdan bu şirketlerin komandite ortaklarına 
isabet ©den kısmımın 1/3'iü olarak hesap ve (kabul edilir, 

MADDE 14,; — Aynı Kanunun mükerrer 80 nci nıaddesiİnJin Mrincd fıkrasının 2, 3 ve 4 numaralı benl
ileri aşağıdaki sekide değiştidirriiştıir. 

2H Her ne şekilde olursa olsun edinilen menkul kıymetlerin ^Kurucu hisse senetleriyle diğer her türlü 
infcifa senetferi dahil) edinime tarihinden önce veya sonra elden çıkarılmasından sağlanan ve (bir takvimi yılın
daki tutan 100 000 İrayı aşan (kazançlar, 

3, 70 nci mlaıddenin birinci fıkrasının 5 numaralı bendinde yazılı halkların (ihtira (beratları hariç) elden 
çıkarılmasından doğarı (kazançların 100 000 lirayı aşan (kısmı, 

4< Telif halklarının ve ihtira beratlarımın müellifleri, mucitleri ve bunların kanuni mirasçıları dışında 
talanı kimseler tarafından elden çıkarıllm'asmda'n doğan kazançların 100 000 lirayı aşan kısmı, 

MADDE 15. — Aynı Kanunun rnıükerre 81 nci maddesinin ikindi fıkrasına aşağıdaki 4 numaralı bent 
eklenmiştir., 

4. Ticari kazancı (bilanço esasına göre tespit edilen işletmelerde İktisap bedeli yerine son bilançoda ya
zılı değerler esas tuttulur. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 86 nci mladdesinin (a) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
a) Tanı nTlülkeielfiyetlte vergiye tabi gelir : 
1. Tamamı tevkif yolu ile vergilendirilmiş (bulunan ve gayri safi tutarları toplamı üç milyon lirayı aş

mayanı ücretler, menlkul {mevduat ve tahvilat faizleri 'ile faizsiz olarak verilen krediler karşılığında alman 
kâr payları üç mlilyonı liralık haddîn hesabında nazara alınmaz.) ve gayrimenkul sertrnıaye iratlarından; 

% Götürü usulde tespit edilen ticari ve meslekî «kazançlarla ücretten veya gayri safi tutarları toplamı 
üç rnlilyönı lirayı aşmamak şartıyla, bunlarla 1 numaralı benlüte sayılanlardan; 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 87 nci maddesinin Ibaıincli fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı 
maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir, 

Tam mükellefiyette, vergiye tabi yıllık gayri safi kazanç ve (iratlarının toplamı (üç milyon lirayı aşmayan 
mükeleflerio bu kazanç ve iratlarından vergisi tevkif yoluyla kesilmiş bulunan üoröt, menlkul ve gayrimenkul 
sermaye iratları ile götünü usulde vergilendirilmiş bulunan (ticari vd mesleki kazançları ile ücretlerini 'be
yannameye ithal etmeleri ihtiyaridir. Gelir unsurlarının istisna hadleri içlinde kafam kısımları (üç milyon liralık 
haddin hesalbında nazara alınmaz^ 
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Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul eddtauîür. 

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Taşanının 15 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 16 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynwı kabul «dıUtniştir. 

Mili Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ok) 
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Yukarıda yer alam santiarla sınırlı olimalksızın vergisi tevkif suretiyle atamış mevduat ve 'tahvilat faiz
leri ile faizsiz (olarak verilen Ikrediiere karşılık alınan Ikâr paylarının Ibeyanı üıhttiyaıniidir. 

MADDE 18.̂  — Aynı Kanunun 88 ncli maddesinin ikindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilnıişt'ir. 
Bu mahsup neticesinde Ikapaltıümayan zarar kışımı, müteakip yıların gelirinden indirilir. Arka arkaya beş 

yıl içlinde mahsup edilmıeyön zarar bakiyesi müteakip yıllama naikllolünalmaz. 

MADDE 19. — Aynı Kanunun 94 ncü maddesinin (birindi fılkırası ile Ibu fılkramın 7, 8 ve 12 numaralı 
beıuttöeri aşağıdaki şdklillde dteğişltirilmiştiır. 

«Kamu idare ve rriües'se'selleri, iktisadi ikamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, dernekler, va-
ıkıfl'ar, dernek: ve vakıfların iktisadi işletmeleri, ımıemkul kıymötfer yaltırim fonu yömetelenler, gerçek 
gelrlıerimiı (beyan eitmieye ımiedbur ofem ıticaret ve serbest nııeslefc erbalbı, zirai Iklazanıçlarımı bilanço veya zirai 
işletime hesabı ©sasıma göre tespit öden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak öde
nenler dahil) nalkden veya hesalben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerimin Gelir Vergilerine mahlsulben tev
kif at yapmaya mecburdurlar.» 

!«7.; Dar mükellefiyete tabi gerçek kişilerle, Türkiye'de işyeri veya daimi tömsiltaisi bulunmayan ve ku
rumlar dışımda kalan 'tüzelkişilere ödenen kâr payları ile dağıtılsın veya dağıtimasın 75 nci (maddenin ikinci 
fıikrasının 4 numaralı ibendinde yazılı menkul sermaye iratlarımdan!»; 

«8., Dağıtılsın veya dağıtılmasın kurumların, yabancı memleketlilerde elde etitilMerû kazançları ile Türkiye' 
de elde etlttökllıerli iştirak: (kazançları dışında kalan ve Kurumfliar Verigisindön muaf veya müstesna ikazanç ve irat
larından '(Kuramlar Vergisi! Kanununun 8 nci maddesinin 12 numaralı Ibendime göre vergiden müstesna tutu
lan kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat sırasında bu kazanç tutarlarıma isabet eden giderler tevkifat matra
hından indliriirO» ' 

«12. Çiftlilerden satın ahmıan zirai mahsullerim alış bedelli üzerimden»; 

MADDE 20̂  — Aynı Kanuinum 97 nci maddesinin üıfcinci ve üçüncü fılkıraları aşağıdaki sekide değişitiril-
ımdşıtir|.. 

94 ncü maddede yazılı ödemelerdem yapılan vergi tevkİfatı, vergi Ikesemin ikayıt ve hesaplarında ayrıca 
göisterlifc 

94 mcül mıaddedle yazılı mevduat faizlerinden yapılan vergi teıvkifatı takvim yılının sianunda mevduat he
salbı yılı içinde tklapatılmıışsa, mesafem kapatıldığı tarihte vergi Ifcesenim ikayıt ve hesaplarımda gösterilir. 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 99 ncu madde'sinin son fıkrası laşağıdaki şekilde değüiştiıriilımiştlir. 
Tevküifata tabi mıemlkıul sermaye iratları ile bunlardan yapılan vergi ıtevkifaltı, niev'i itibariyle icmalen ayrı 

hir muhtasar beyannameye alınır. 

MADDE 22. — Aynı Kamunun 103 ncü maddesi aşağıdaki şdcÜcte değiştlirıitniiştir. 

Esas Tarife ; 

Madde 103, — Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1; 000 000 İraya kadarn !% 25 
3 000 000 Hitanın 1 000 000 lirası için 250 000 lira; fazlası |% 30 
5 000 000 liram» 3 000 000 lirası için 850 000 lira; fazlası '% 38 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 1 610 000 lira; fazlası 1% 48 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 4 010 000 lira; fazlası !% 58 
25 000 000 liranın 15 000 000 İrası için 6 910 000 lira; fazlası % 63 
25 000 000 liradan fazlasının 25 000 000 lirası için 13 210 000 İra fazlası '% 55 
Nispetinde vergilendirilir. 
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Bütçe - Plan'Komisyonu Metni 

MADDE 18. — Tasarının 18 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Tasarının 19 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 21, — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek> 
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Hükümetin Teklifi 

IMAiDDE 23. — Aynı Kanunun 105 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmliştiır. 

Vergi tevkif atı nispetleri; 

IMaJdde 105. — Gelir Vergisi tevktfatında aşağıdaki nispetler uygulanır. 
1. 94 ncü maddenin 3 numaralı bendinde yazılı ödemelerden; tam mükellefiyete tabi olanlara yapılan

larda % 15, dar mükellefiyete tabi olanlara yapılanlarda % 3Q; 
2< 94 ncü maddenin 4 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 5; 
3. 94 ncü maddenin 5 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 35; 
4< 94 ncü maddenin 6 numaralı bendinde yazılı ödemelerden % 25;1 

5, 94 ncü maddenin 7 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye irattan ve ödemelerden % 20g 
6. 94 ncü maddenin 8 numaralı bendinde yazıl» kazanç ve iratlardan % 20 (bu tevkifat «öz konusu 

kazanç ve .iratların nakden veya hesaben ödenmesi halinde % 33 1/3'e, dar mükelleflere nakden veya he
saben Ödenmesi halinde ise % 6Ö'a tamamlanır); 

7- 94 ncü maddenin 9, 10 ve 1,1 numaralı bentlerinde yazılı öderrielarden % 25;; 
i8, 94 ncü maddenin \V2 numaralı bendinde yazılı büyük ve küçükbaş hayvanlar (kümes hayvanları da

hil) ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsûlleri için yapılan ödemelerden ,% 3; diğer zirai mah
suller için yapılan ödemelerden % 5; 

9, 94 ncü maddenin 1 ve 2 numaralı bentlerinde yazılı ücretler ve ücret sayılan 'ödemelerde vergi tev
kif atı 103 ve 104 üncü maddeler hükümlerine göre yapılır. 

Yukarıdaki bentlerde yazılı vergi tevki'fatının yapılmasında 96 nci madde hükmü gözönünde tutulur, 
Balkanlar Kurulu, Vergi tarifesindeki değişikliklere paralel olarak, bu maldldede yeralan tevkifat nispetle

rinin herbirinde ayrı ayrı % 40'ı aşmayacak nispetlerde indirim yapmaya yetkilidir, 
Ücret dışında kalan ödeme, hâsılat ve iratlar üzerinden vergi tevkifa'tı yapılırken lira kesirleri nazara 

alınmaz. 

MADDE 24. — Aynı Kanunun 111 nci maddesinin (B) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
©) Otel, motel, tatilköyü, pansiyon, bar, pavyon, dansing, gazino, lokanta, kahvehane, kırbahçesi, plaj, 

hamam, kuaför salonu, erkek berberi, güzellik salonları, tamirhaneler ve emsali hizmet işletmeleri sahip
lerinden ve her nevi taşıma işiyle uğraşanlardan, Maliye Bakanlığınca uygun görülen işkollan veya mesılek 
gruplarında faaliyet gösteren mükelleflerin gösterdikleri gayri safi hâsılat, aşağıda açikalaınan esaslara göre 
tespit edikm yıllık gayri safi hâsılata göre düşük bulunduğu takdirde, beyan olunan gayri safi hâsılat yerine 
bu suretle tespit edilecek gayri safi hâsılat vergi tarhına esas tutulur. Yapılacak tarhiyat sırasında aşağıda açık
lananı esaslara göre tespit edilen gayri safi hâsılattan mükelleflerce tevsik edilen giderler (her nevi işletme 
giderleri ile genel giderler) indirilir. ı§u kadar ki, bu suretle bulunacak safi kazanç mükelleflerce tevsik edi
len gider toplamının % 20'sinden düşük okluğu takdirde vergi tarhına esas alınacak miktar, giderler top
lamının ,% 20"sidir. Ancak bu bent hükmüne göre tarhiyat yapılabilmesi için tespit edilen farklılık nedeniyle 
mükelleften izahat istenlilmesi ve mükellefin süresi içinde izahat vermemiş olması veya verdiği izahatın 
yeterli görülmemesi şarttır; 

'Yukarıda sözü edilen yıllık asgari gayri safi hâsılat; iş nevilerine ve işletmelerin özeliklerine göre 5 dere
ce üzerinden, her derecede 5 kademe halinde Vergi Usul Kanununun 72 nci maddesinde yazılı takdir ko
misyonları tarafından her takvim yılı için müteakip yılın sonuna kadar tespit olunur. Mükelleflerin bu şe
kilde tespit edilen derece ve kademelerden hangisine gireceği Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre 
tayin olunur. 

İMAJDİDE 25. — Aynı iKanunıun 114 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Ancak, dar mükellefiyete tabi olanlarla beyan edilecek gelirleri ücretten, götürü usulde tespit edilen ti

cari ve mesleki kazancılardan; götürü gider usulüne göre tespit olunan zirai kazançlardan, gayrimenkul ser
maye iratlarından, sair kazanç ve iratlardan, bunların bir kaçından veya hepsinden ibaret olanlar servet 
beyanına talbi değildir, 

Milli Güvenlik Koöseyi (S, Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 



— 17 — 

Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 23. — Tasarının 23 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Tasarmın 24 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25, — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul ediiknıiştir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 26. — Aynı Kanunun 115 nci maddesinin üçüncü fıkrasının 2 numaralı bendi aşağıdaki şdkidde 
değiştMlrniştir. 

2, (Servet beyanlarımın Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Maliye Müfettiş ve Hesap Uzman Mua
vinleri ile Gelirler Kontrolörleri tarafından incelenmiş bulunması, 

MADDE 27. — Aynı Kanunun mükerrer 117 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Beyan Esasına Tabi Mükelleflerde Peşin Ödeme : 

Mükerrer Madde 117. — Gerçek usulde Gelir Vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest meslek 
erbabı; bir önceki vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyanname üzerinden hesaplanan mah
suplardan önceki Gelir Vergisinin ticari veya mesleki kazanca isabet eden kısmının yüzde otuzunu beyan
namede göstermek suretiyle ve cari vergilendirme dönaminin Gelir Vergisine mahsup edilmek üzere, bir 
önceki dönemin Gelir Vergisi ile bMikıte normali taksit süreleri içinde üç eşit taksitte peşin vergi olarak öder
ler. Şu kadar ki, bu suretle peştin olarak ödenecek miktar ticari kazanç sahipleri için 30 000 liradan, serbest 
meslek erbabı için 60 00(Q liradan az ve üç milyon liradan çok olamaz. 

18 ve 42 nci madde kapsamıma giren kazançlarla noterlik görevini ifa ille mükellef olanların ve ev pan
siyonculuğu aile iştigal edenlerin bu işlerden sağladıkları kazançlar peşin verginin hesabında nazara alınmaz. 

Peşin ödemede aile reisi beyanı esas alınır. 
Takvim yılı içinde işe başlayan ticari Ve mesleki kazanç sahiplerinin peşin vergileri asgari peşin verginin 

işe başlanılan ay hariç tutulmak suretiyle hesaplanan ve çalışılan ay'îar'a isabet eden miktarıdır. Takvim yılı içinde 
işi bırakanların peşin vergileri ise beyanname üzerinden yüzde otuz esasına göre hesaplanan peşin verginin işin 
bırakıldığı ay tam sayılmak suretiyle hesaplanan ve çalışılan aylara isabet eden miktarıdır. 

Mükelleflerin yukarıda belrtilen esaslara göre peşin ödeme beyanında buiunmamaıları halimde, vergi dai
resi tarafından hesaplanan peşin vergi tahakkuk pusulası ile kendilerine bildirilir. Mükellefin beyanname ver
memesi halinde ise, geçmiş takvim yılında ödenen peşin vergiden az olmamak üzere, asgari peşin verginin 
iki kaıtı vergi dairesi tarafindam mükellefe tahakkuk pusulası ite bildirilir. 

Peşin vergiye yapılacak itirazlar tahakkuk ve tahsili durdurmaz. 
Carı verigillendlilrme dönemi içinde elde edilen ticari ve mesleki kazanç üzerinden tevkif edilmiş bulunan 

Gelir Vergisi (42 nci maddede belirtilen kazancılardan yapılan tevkifaitlar hariç) belgelendirilmek şartıyla 
peşin vergiye mahsup edillir. Bu şekilde peşin ödenecek vergiye bu yolla mahsup edilen vergi, beyanname üze
rinden hesaplanan Gelir Vergisine ayrıca mahsup edilmez. 

Mükelleflerin bu madde uyarınca peşin olarak ödedikleri, vergiler, ilgili takvim yılına ait beyanname üze
rinden hesiaplaman Gelir Vergisine mahsup edilir. Mahsubu yapılan miktarın hesaplanan Gelir Vergisinden 
fazla olması halinde, aradaki fark müteakip döneme ilişkin olarak ödenmesi gereken peşin vergiye mahsup 
edilir. Bu iki mahsuba rağmen arta kallan kısım var ise, bu meblağ vergi dairesince mükellefe bildirilir ve 
mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içimde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur. 

Peşin ödemeye ilişkin diğer her türlü esas ve usuller Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilir. 

MADDE 28. — Aynı Kanuna 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 10 mcu madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Ortalama Kâr Haddi ve Asgari Gayri Safi Hâsılat Esası : 

Geçici Madde 10. — Gelir Vergisi Kanunumun değişik 111 nci maddesinin (b) fıkrası kapsamına giren 
işkcöları ve mesdek gruplarından Maliye Bakanlığınca uygun görülenlerde faali yet gösteren mükelleflerim 1980 
takvim yılı kazançlarına da asgari gayri safi hâsılat esası uygulanır. 

Ancak, mezkûr takvim yılında uygulanacak asgari gayri safi hâsılat miktarları 1982 takvim yılı sonuna 
kadar tespiti edilir. 

Milli Güvenlik Konseyi ı(S. Sayısı : 292'ye S nci ek) 
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Bütçe - Plaaı Komisyorau Metni 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesi aynen kabul edilnaaştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Miüi Güveniİık Konseyi (S. Sayışı : 292'ye. 5 nci ek) 
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Hükümetin Teklifi 

MADDE 29. — Aynı Kanuna 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 12 noi madde aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

1982, 1983 ve 1984 yılları gelirlerine uygulanacak vergi tarifeleri. 

Geçici Madde 12. — 1982, 1983 ve 1984 takvim yıllarına ait gelirler aşağıda yazılı vergi tarifelerine göre 
vergilendirilirler. 

A) 1982 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler; 
1 000 000 liraya kadar 
3 000 000 liranın 1 000 000 lirası için 390 000 lira; fazlası 
5 000 000 İranın 3 000 000 İrası için 1 270 000 foa; fazlası 

llid 000 000 İranın 5 000 000 lirası için 2 250 000 Hra; fazlası 
15 000 Ö00 Ilkianın 10 OOO 000 İrası için 5 200 000 Hra; fazlası 
25 00 000 liranın 15 000 000 lirası için 8 650 000 Hra; fazlası 
25 000 000 Iradan fazlasının 25 000 000 lirası için 16 050 OÖO İra; fazlası 

^ 65 
nispetinde veı^endİırlir. 

!B) 1983 takvamı yılıma a;it Gelir Vergisine .tabi gelirta*} 
1 000 000 liraya kadar 
3 OOO OOO İramın 1 000 OOO Hırası için 3'50 000 lira: fazlası 
5 000 000 liranın 3 000 OOO lirası için 1 150 OÖO Hıra; fazlası 

10 000 000 liranın 5 000 000 lirası için 2 110 000 lira; fazlası 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 5 010 000 lira; fazlası 
25 000 000 İranın 15 OOO 000 «İrası için 8 410 OOO lira; fazlası 
25 000 000, liradan fazlasının 25 000 000 lirası 'için 15 710 000 İra; faztal 

nispetlinde vergülendlirilir. 
C) 1984 takvim yılına ait Gelir Vergisine tabi gelirler; 

1 000 000 liraya kadar 
3 000 OOÖ itranıö 1 000 000 lirası için 300 000 Hra; fazlası 
5 OOO 000 Hranırt 3 000 000 lirası için 1 000 000 Hra; fazlası* 

10 000 000 liranın 5 000 OOO İrası içki 1 860 000 Hra; fazlası 
15 000 000 liranın 10 000 000 lirası için 4 510 000 Hra: fazlası 
25 000 000 «İranın 15 000 000 lirası için 7 '660 000 Hra; fazlası 
25 000 000 liradan fazlasının 25 OOO 000 İkası için 14 460 000 ira; fazlası 

'% '60 
nispetinde vergilendirilir.» 

MADDE 30. — Aynı Kanuna 2361 sayıik Kanunla eklenen Geçici 15 nci Madde aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Vergi Karnesi : 

Geçici Madde 15. — Gelir Vergisi Kanununun değişik 35 nci maddesinin (B) bendinde yer alan vergi kar
nesi esası yürürlüğe girinceye kadar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Kanunla değiştirilen 247 nd 
maddesinin değişmeden önceki hükümleri1 uyarınca, aile durumu sual varakası esası uygulanan yerlerde, bu 
belge İl© indirimlerıin uygulanmasına devam olunur. 
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Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 29. — Tasarının 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MiAiDDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Miüi Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 noi ek) 



— 22 — 

Hükümetin Teklifi 

MADDE 31. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 20 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 20. — Mükelleflerin mükerrer l117 nci madde uyarınca 1981 takvim yılında peşlin ola
rak ödedikleri vergiler, 19811 takvim yılına ait beyannama üzerinden hesaplanan Gelir Vergisine mahsulbedilir.. 
Mahsubu yapılan miktarın hesaplanan Gelir Vergisinden fazla olması halinde, aradaki fark 1982 takvim yılına 
ilişkin olarak ödenmesi gereken peşin vergiye mahsup edilir. ıBu iki mahsuba rağmen arta kalan kısım var ise, 
ıbu meblağ vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müra
caatı üzerine 'kendisine ret ve iade olunur. 

MADDE 32. — Aynı Kanuna aşağıdaki Geçici 21 nci madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 21. — 1981 takvim yılında Gelir Vergisi Kanununun 47 ve 48 müi maddelerinde yer 
alan eski hadleri aşmakla birlikte bu Kanunla getirilen yeni hadleri aşmamış olan mükellefler, 1982 takvim yı
lında da götürü usulde vergilendirilmeye devam olunurlar. 

MADDE 33. — Aynı Kanuna aşağıdaki geçici 22 nci madde eklenmiştir. 

Kıdem Tazminatlarının Vergilendirilmesi: 

GEÇİCİ MADDE 22. — 1475 sayılı İş Kanununa tabi olup da, 12.7.1975 ile 13.4.1980 tarihleri (bu 
tarihler dahil) arasında işten çıkan veya çıkarılan hizmet erbabına ödenen işten çikma tazminatı Gelir Vergisinden 
müstesna tutulur. Şu kadar ki bu suretle verilen tazminatın vergiden isıtkna edülecelk mıiktarı her hizmet 
yılı için, günlük asgari ücretin 30 günlük tutarının 7,5 katını ve en fazla 24 yıllık tutarını aşamaz. (İstisnanın 
hesaplanmasında yıl kesirleri tama iblağ olunur.) 

Bu madde hükmünün uygulanmasında Vergi Usul Kanununda yer alan düzeltmeye ilişkin hükümler göz-
önıünde bulundurulur. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 34. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa 2361 sayılı Kanunla eklenen geçici 11 nci madde yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 35. — Bu Kanunun;. 
a) 5, 8, 11, 15, K8, 20, 21, 24 ve 28 nci maddeleri 1 . 1 . 1981 tarihinden; 33 ncü maddesi 12. 7. 1975 ta

rihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
b) 4 ncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 24 ncü maddesinin 1 numaralı bendinde yapılan değişiklik 

1 . 1 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 4 ncü madde ile yapılan diğer değişiklik 
1.1.1982 tarihinde, 

e) 13 ncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 77 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişik
lik 1.1.1981 tarihinden geçerli olmaik üzere yayımı tarihinde, 13 noü madde ite yapılan diğer değişiklikler 
1.1.1983 tarihinde, 

d) Diğer maddeleri 1.1.1982 tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 36. — Bu Kanun hükümlerini Maliye Bakanı yürütür, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 
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Bütçe - Plan Komisyonu Metni 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 33. — Tasarının 34 ncü maddesi 33 ncü madde olaraik aynen kabul edilmiştir. 

Yürürlük : 

MADDE 34. — Bu Kanunun; 
a) 5, 8, 11, 15, 18, 20, 21, 24 ve 28 nci maddeleri 1 . 1 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tari

hinde, 

to) 13 ncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 77 nci maddesinin 2 numaralı bendinde yapılan değişik
lik 1 . 1 . 1981 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 13 ncü madde ile yapılan diğer değişiklik
ler 1 . 1 . 1983 tarihinde, 

c) Diğer maddeten1 1 .1 . 1982 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 35. — Tasarının 36 nci maddesi 35 noi madde olaraik aynen kalbul edilmittir. 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 5 nci ek) 




