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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

18 Haziran 1982 Cuma 

Toprak ve Tarım Reformu öntedbirler Kanonuna 
Geçidi Madde Bklenımesi Hakkında Kanun Tasarısı*, 
(1/373) (S. Sayısı: 424) Kabul edilldi. 

Gelecek toplantının yapılacağı gün ve saatin son
radan tespit edileceği ıbeliiırtıilerelk, birleşime saat 
14.12'de son veriM. 

Necdet ÜRUG 
Orgeneral 
Millî Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

»+> •>«•<•» *-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.05 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Milî Güvenlik Koneseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN, (J. Gn. K. ve Millî Güven» Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — İMillî Güvenlik Konseyinin 109 uncu BMeşıimM açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

1. — (9123) Esas Numaralı Soruşturma Komis
yonuna yeniden süre verilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (3/204) 

BAŞKAN — Gündeminizin sunuşları kısmında 
(9/23) Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna ye
niden şiire verlmte îıne dair Komisyon Başkanlığı 
tezkeresi vardır; 'okutuyorum: 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KOCA-

TOFÇU'nun, Bakanlığı zamanında, görevini ihmal 
ve kötüye kullandığı iddialarını soraştuırırnaik üzere, 
28.4.1982 günlü ve 27 sayılı Kararla kurulan Komis
yonumuzun görev süresi 27 Haziran 1982 günü so
na ermektedir. 

1. Türkiye Şeker iFa'brikaları Anonim Şirketi1 

eski Genel Müdürü Aydın ARAT ve Yönetim Ku

rulu üyeleri hakkında görevlerim kötüye kullanarak 
Hazineyi zarara uğrattıkları iddiasıyla müfettişler 
kurulunca yapılan soruşturmanın yönlendirilmek is
tendiği ve eski Gendi Müdür Aydın ARAT'ın hima
ye edildiği iddialarının Komisyonumuzca incelen
mesi sırasında, Başbakanlığın çeşitli tarihlerdeki emir 
ve talimatlarına rağmen, Şirket Genel Kurulunun 
olağanüstü toplantıya çağırılarak, Yönetim Kuruluna 
'karşı' hukuk davası açılmadığı gibi, ceza davasına 
da kısıldı olarak müdahale edildiği, bu kayıtsızlığın, 
Hazine zararının devamı şeklinde unaıM, Ankara 2 inci 
Ağır Ceza 'Mahkemesince verilen 'beraat kararının, 
Yargııtayca esastan bozulmuş olmasına karşın, Yö
netim Kurulu Üyeleri hakkındaki beraat kararının 
sekili yönünden kesinleşmesi gibi cezaî ve şirket avu
katlarının amirleri durumunda olan Yönetim Kuru-
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lu Başkam ve üyelerimi ımıaihkeme huzurunda suçla
ma durumunda bırakılmaları sekimde idarî ıhirtaıkım 
sonuçların doğmasına neden olduğu tespit ediıknıiş-
ıtir. 

Bu balkımdan, bu Ikonudalkıi Soruşturma kapsa
mının genişlıetülıereık sürdüriilmedinde yarar görül-
mıektödiri 

2. İstanbul Sanayi Odası Başkanlığından sağladığı 
sahte kapasite raporu üzerinde tahrifat yaparak, Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığından hurda gemi tahsis izni 
alan Orhan YILDIRAN, istanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan gö
rüşmeler sonucu 18 Haziran 1982 günü. İstanbul'da ya
kalanarak Ankara'ya getirilebilmiş ve ilk sorgusu 21 
Haziran 1982 günü yapılabilmiştir. 

istanbul Sanayi Odası, Odalar Birliği ve Sanayi Ba
kanlığı gibi resmî ve yarı resmî kuruluşları içine alan 
bir sahtekârlık olayının tek başına bu kişi tarafından 
gerçekleştirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Nitekim ilk sorgusunda Orhan YILDIRAN, men
faat karşılığı kendisine yardımcı olan bazı Kamu gö
revlilerinin ve özel bir şirketin ismini vermiştir. 

Orhan YILDIRAN'ın sorgusuna devam edilmesin
de ve Soruşturmanın, bu kişinin verdiği isimler doğrul
tusunda derinleştirilmesinde, Bakanlık üst düzey yöne
ticilerinin ve merkez memurlarının sorumluluklarının 
firmaların bu izinlerinin iptal edilmediği görülmek
tedir. 

3. Gerçeği yansıtmayan Kapasite Raporu ile hur
da gemi ithal edip, ithalât rejimine aykırı olarak hur
dayı tesislerinde kullanmayıp serbest piyasada satan 
Balçelik Anonim Şirketi ile ilgili Soruşturmanın bir 
bölümüne Balıkesir'de Naip üye marifetiyle devam edil
mekte olup, henüz sonuç alınamamıştır. 

4. Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Şahap KO-
CATOPÇU'nun Bakanlıktan ayrılmasından bir kaç 
gün önce 2530 adet ithalât uygunluk belgesini toplu
ca Ticaret Bakanlığı'na göndermesinin dikkat çekici 
görüldüğü ve Bakanlıkta bu konuda inceleme yapıldığı 
bildirilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı ile yapılan yazışmalar sonunda 
bir kaç gün önce, bu ithalât uygunluk belgelerinden 
sadece Borusan A.Ş. ne verilen belgenin iptal edildiği, 
diğerlerinin uygun olduğu bildirilmiştir. 

Borusan'a yapılan tahsisin iptali, Ereğli Demir Çe
lik Fabrikalarının yerli üretimine dayandırılmaktadır. 

Aynı tarihlerde Ereğli Demir Çelik Fabrikalarının 
yerli üretimi bilindiği halde ithalât izni verilen başka 
firmaların bu izinlerinin iptal edilmediği görülmek
tedir. 

Bu bakımdan, bu konunun, Bakanlık incelemesi ile 
yetinilmeyerek, Komisyonumuzca derinliğine incelen
mesi uygun görülmektedir. 

5. özellikle, sahte kapasite raporları ile milyonla
ra varan ithalât izin belgeleri verilmesinde merkez 
memurlarının maddî çıkar karşılığı görevlerini kötüye 
kullanmaları söz konusu olduğundan, haklarında he
sap araştırılmasına başlanmış olup, sonuçları tam ola
rak alınamamıştır. 

6. Bazı tanıkların Ankara dışında bulunmaları, bir 
Müfettişin yurt dışında görevli olması, talimatla ifade 
alınmasını zorunlu kılmış, bunların ifadelerinin geç 
gelmesi nedeniyle, Soruşturmada Sanık olabilecek ki
şilerin sorguları henüz yapılamamıştır. 

Yukarıda açıklanan zorunluluklar nedeniyle, uygun 
görüldüğünde, Komisyonumuzun görev süresinin, Mil
lî Güvenlik Konseyi Yasama Görevleri Içtüzüğü'nün 
değişik 20 nci maddesi uyarınca, 28 Haziran 1982 gü
nünden itibaren (60) gün uzatılmasına karar verilme
sini arz ederim. 

Oktay SEDEF 
Hâkim. Kd. Albay 
Soruşturma Komisyonu-Başkanı 

BAŞKAN — Evet, şimdi bu rapor üzerinde sizin 
ayrıca ilave edeceğiniz bir şey var mı Oktay Sedef? 

HÂKlM ALBAY OKTAY SEDEF (Soruşturma 
Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, bunlar özet 
olarak yazılmıştır; fakat işin altında çarpıcı birtakım 
şeyler vardır; bunlardan bir tanesi şudur : Türkiye'de 
senelik 20 bin ton hurda demir işleyebilecek firma sa
yısı, Sanayi Bakanlığı kayıtlarına, Millî Prodüktivite 
Merkezinin kayıtlarına ve sanayi literatürüne göre 
(10)'u geçmemektedir. Yani, Türkiye'de ancak 10 fir
ma vardır ki, senelik işleyebilecekleri hurda demir 
miktarı 20 bin tonun üzerindedir. 

Hal böyle olmasına rağmen, «Orsi» isimli firma, o 
güne kadar hiç ismi duyulmadığı halde, Bakanlığa ilk 
müracaatında, hızla ve şayanı dikkat bir biçimde sü
ratle, 881 bin dolarlık tahsisat izni almış bulunmak
tadır. 

Bütün bunlar Sanayi Bakanlığınca bilinmiş olma
sına rağmen -çünkü Sanayi Genel Müdürlüğünün o 
servisi Türkiye'de bu kapasitede ne kadar firma 
bulunduğunu kesinlikle bilmektedir - adı sanı duyul
mayan bu firmaya bu kadar büyük bir tahsisin ve-

J rilmiş olması, merkez memurlarının da, olayda mad
dî çıkar karşılığında bu suiistimali gerçekleştirdiği 

i inancını vermektedir. Bu bakımdan hesap araştırması 
I yapılmaktadır; sonuçlarını bekliyoruz. 
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Ayrıca, firmanın sahibi bulunan Orhan Yıldıran, 
bir aylık sıkı bir aramadan sonra, ancak 18 Hazi
randa yakalanarak getirilebilmiştir. 

İlk sorgusunu yaptığımız zaman birtakım firmala-
r n adını vermiştir, kamu görevlilerinin adını vermiştir 
ve 900 bin lira kadar da bir menfaat sağladığı kendi 
ifadesi ile sabit olmuştur. 

Bunun sorgusuna peyderpey devam edilecektir; 
kendisi gözaltına alınmıştır. 

Bu bakımdan, soruşturmanın bu açıdan devamın
da yarar görüyoruz. 

Balçelik Firması hakkında da durum aynıdır. 

Hurda demir ithali son derece büyük çıkarlar sağ
layan bir ithalat konusudur. Kapasite raporlarına gö
re, 49 bin ton kapasitesi olduğu ifade edilmiş olma
sına rağmen, bilahara ve çok daha önceden, Sanayi 
Bakanlığınca kendi elemanlar ile yaptırılan araştır
malarda, bütün iyimser tahminlere rağmen, ancak 
17 bin ton kapasitesinin bulunduğu sabit olmuştur; 
böyle olmasına rağmen 20 bin tonun üzerinde yeni
den bir tahsis verilmiştir. Amaç, hurda gemi ithaline 
izin verilmesidir ve aynı endişeleri merkez memurları 
hakkında da taşıyoruz. Bunların, menfaat karşılığın
da buna müsamaha gösterdikleri inancı ile hesap 
soruşturması yapıyoruz; henüz sonuçlarını almadık. 

1. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hız
landırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Ko
misyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 12 nci 
Ek) 

A) 213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı. (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemimizin Kanun Ta
sarı ve Teklifleri kısmına geçiyoruz. 

Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilat n Hızlandırıl
ması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısına dair Bütçe - Plan Komis
yonu Raporu, 292'ye 12 nci Ek. S. Sayısı ile basılıp 
dağıtılmıştır. 

Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı ve Sayn Bakan 
ile ilgililer yerlerini almışlardır. 

292'ye 12 nci Ek. S. Sayılı, 213 sayılı Vergi Usul 
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta-

(1) 292'ye 12 nci Ek S. Sayılı Basmayan Tuta
nağa eklidir. 

Şeker Şirketi konusunda birtakım yeni gelişmeler 
oldu; bilahara arz edilecektir ve bu bakımdan, kâmil 
manada, bir raporun haz rlanabilmesi bakımından ve 
bazı kuruluşlar arasında paralellik bulunduğundan, 
onları da kapsayacak şekilde bir soruşturmanın ya
pılması gereğine inanıyoruz ve bu bakımdan süre
nin uzatılmasını arz ediyoruz. 

BAŞKAN — 60 güri kâfi gelecek mi? 
HÂKİM ALBAY OKTAY SEDEF (Soruşturma 

Komisyonu Başkanı) — Yetmezse daha sonra müra
caatımız olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Peki. 
ORGENERAL NECDET ÜRUĞ (Millî Güven

lik Konseyi Genel Sekreteri) — BORUSAN'ın sahibi 
olan Orhan Yıldıran adlı bu kişi sıkıyönetim komu
tanlığınca gözalt'na alınmıştır. 

BAŞKAN — Evet. 
Bu tezkere üzerinde başka söz almak isteyen var 

mı?.. Yok. Komisyonun çalışma süresi, 27 Haziran 
1982 tarihinde sona erecektir. 

28 Haziran 1982'den itibaren Komisyona yeniden 
60 gün süre verilmesi hakkındaki bu teklifi oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

60 gün daha süre verilmiştir. 
Teşekkür ederim. 

sarısının tümü üzerinde görüşme açıyorum ve bir 
izahatta bulunacaklar ise, sözü Komisyon Başkanı 
Sayın Küçükahmet'e bırakıyorum. 

Buyurun. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkan) — Sayın Başka
nım, küçük bir açıklamam olacak. 

Daha evvel de bir nebze arz ettiğim gibi, huzura 
gelen değişikliğin ananedenleri şunlardır : 

Daha evvel 2576 sayılı Kanunla, Bölge İdare 
Mahkemeleri, Vergi Mahkemeleri Kuruluş ve Görev
leri Hakkındaki Kanun ve bu Kanunla, vergi itiraz 
komisyonları ve temyiz komisyonları kaldırılmış; ver
gi uyuşmazlığının çözümü görevi, kurulması öngörü
len vergi mahkemelerine verilmiştir. Bu nedenle, Ver
gi Usul Kanununda mevcut olan 29 maddenin değiş
mesi gerekmiştir. 

Yine, kabul buyurduğunuz 2587 sayıl Emlak Ver
gisi Kanunundaki değişikliğe paralel olarak da 6 mad
denin değişmesi gerekmiştir. 

III. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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Gelir Vergisi Kanununda, «en az geçim indirimi» 
tabiri yerine, «indirim» tabiri getirilmiştir ve bundan 
dolayı da 3 maddenin değişmesi gerekmiştir. Kanu
nun asıl anadeğişiklikleri bu nedenle 30 - 40 madde
den ibarettir; bu değişiklikler de zarurî değişiklikler
dir. 

Bunun dışındaki değişiklikler de, iki senelik uygu
lama sonunda görülen aksaklıkların giderilmesini kap
sayan iki, üç maddedeki ufak değişikliktir. 

Önemli olan değişiklik ise, yeniden değerlendirme
dir. Bu husustaki mütalaamızı maddede yeri gelince 
arz edeceğiz. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde başka söz isteyen var mı 

efendim?.. Yok. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
5 inci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemele-
> ri ve Danıştayda görevli olanlar;» 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen 
var mı?.. 

Buyurun efendim. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
bu konu ile alakalı bir önergemiz vardır, bir madde
ye bir fıkra ilavesini istiyoruz, o da şudur: Kanunda, 
vergi levhalarında neler bulunacağı hususu tespit edil-
m'işltir. Biz, maddenin sonuna bir fıkra ilave edil
mek suretiyle, «îlan ve levhalara ilişkin diğer hususla
rı belirlemeye ve vergi levhalarında ek olarak yer 
alacak bilgileri tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir» 
ifadesinin bu maddede bulunmasını istiyoruz. Nedeni 
de şu : Bazı kurumlar, gerçekte kâr etmelerine rağ
men malî bilançoda zararda görünüyorlar ^ ve bu 
durum bazı müesseseler için mahzurlu oluyor. Mesela, 
tş Bankası gerçekte 3 milyar lira kâr etmiş olmasına 
rağmen, vergiden muaf, bazı kazançları ve 'bunun ya
nında zararlarını da nazara alınca malî bilançoda, 
zararlı gözüküyor ve bütün şubelerinde zarar görü 
İüyor. Gerçekte kârlıdır; fakat vergi yönünden, tah

villerden elde ettiği kazançlar vergiye tabi olmadığı 
için, bunlar düşüldüğü-zaman, zarar etmiş şekline ge-< 
liyor ve tabiî bu da, bir itibar müessesesi olması do
layısıyla, bu gibi müesseselerde mahzurlar ortaya ge
tiriyor. 

Bu gibi mahzurları önlemek yönünden, Maliye 
Bakanlığına, levhalarda neler olsun, neler konulsun? 
konusunda yetki verilmesini arzu ediyoruz. 

Buna ait bir önergemiz var. Uygun görüldüğü tak
dirde okunmasını arz ederim. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde Maliye Ba
kanlığının bir önergesi var; okutuyorum : 

Millî Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
4.1.1961 gün 213 sayılı Vergi Usul Kanununda 

Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısının 1 
inci maddesinin, ekli gerekçesinde açıklanan nedenler
le aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ederim., 

Maliye Bakanı 
/. Kaya ERDEM 

«2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemele
ri ve Danıştayda görevli olanlar;» 

«Gelir Vergisi mükellefleri (götürü usulde vergi
lendirilen mükellefler dahil) İle sermaye şirketleri her 
yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına 
esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden ver
gi miktarlarını gösteren levhayı merkezlerine, şube
lerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler 
tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmas 
zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer husus
ları belirlemeye ve vergi levhalarında ek olarak yer 
alacak bilgileri tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

BAŞKAN — Siz gerekçeyi zaten izah ettiniz. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efendim, 
arkadaşlar Sayın Komisyon Başkanı ile görüşmüşler. 
Madde aslında, «îlan ve levhalara ilişkin diğer hu
susları belirlemeye Maliye Bakanı yetkilidir» şeklin
dedir. Buraya ilave edilmek isitenen ise, «vergi lev
halarında ek olarak yer alacak bilgilerin tespiti» kıs
mı olmuştur. 

BAŞKAN — «Ek olarak» deyince, fazladan bil
gi isteyeceksiniz şeklinde anlaşılır; yoksa, bazı bil
gileri koymamak değil; ben öyle anladım. 

«O gibi levhalarda, zarar gösteriyor; bu mahzurlu 
oluyor. Bunu önlemek için bir yetki alalım» dediniz. 

O kısım bir kere aynen kalacak; bir de, ek olarak, 
ilave edilecek şeyler de olacak. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet 
efendim, öyledir. Orada, tabiî şu da belirtilecek: Ver* 
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Sayın Başkanım. Ticarî bilançodan ne düşerse düş
sün, malî bilanço, yani vergiye esas olan matrahta 
yine üç - beş kuruş kalır ve onu da vergi olarak ve
rir. Bundan istifade ederek 4 - 5 milyar kâr eden 
bankalar bütün varlıklarını gayrı menkullere yatırı
yorlar. Nedir niyetleri? Bu kadar gayri menkule ger
çekten ihtiyaçları var mıdır? Türkiye'de, bunu tes
pit, tahakkuk ve takip eden bir müessese de yoktur. 
Bütün mesele; Devlete vergi vereceğine, «Binaya ya
tırım, bina benim olur düşüncesidir. 

O teklife «peki» diyecekse Yüksek Heyetiniz; 
o zaman benim bir teklifim olacak : Bunu toptan 
kaldıralım. Çünkü, artık o vergi levhaları, vaktiyle 
konuluşundaki asıl amacımızın tamamıyla, 180 de
rece tersine dönmüş olacaklardır. 

Arz ederim. 

gi matrahı teşekkül etmemiş; yani, zarar değil. «Ver
gi teşekkül ettiren bir matrah göstermeyecektir»! 
ilave etmeyi ve bu mahzuru ortadan kaldırmayı dü
şünüyoruz. «Zarar etmiştir, zararlıdır» değil; gerçekte 
zarar değil. Çünkü, vergi matrahı teşekkül etmemiş
tir. Zararla, vergi matrahı, farklıdır. Şimdi biz, zarar 
gösteriyoruz, zarar etmiş gibi muamele görüyor. Ger
çekte şirket zarar etmiş değil; vergi matrahı olma
mış, vergi matrahı bakımından zararlı görülmüş. Ger
çekte, tümü ile şirket kârlıdır. 

İlave yetkiyi aldığımız takdirde, oraya, «matrah 
teşekkül etmemiştir»'i koyabileceğiz; koyduğumuz 
zaman da, bu gibi müesseselerin bu tür mahzurları 
ortadan kalkacak. 

Tabiî, bu, bankalar için ve bu gibi, zarar etme
diği halde, vergi yönünden matrahı olmayan kuru
luşlar için büyük mahzur teşkil ediyor. Şikâyet edi
yorlar; «Siz zarar etmüşsiniz, hiç bir şey Vermemiş
siniz» gibi bir psikolojik baskının altında kalıyorlar. 
tki senedir Bakanlığımıza bu yönde çok müracaat
lar oldu efendim. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Komisyon bu konuda ne diyorlar? 
EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bu paragrafı 2365 sayılı Kanunla Maliye Ba
kanlığı getirmişti; biz, o nedenle buraya ilave etmiş
tik. 

Şimdi huzurunuza gelen şudur : Müessese kâr 
ediyor; ticarî bilançosu kâr; ama vergiye esas olan 
matrah teşekkül etmiyor. Bunun Türkçede açık anla
mı şu Sayın Başkanım : Kâr ettiği halde vergi ver
miyor. Kaldı ki, biz bu levhaları zaten, ahali iş Ban
kasına gittiği zaman, «Ne biçim banka yahu Dün
yanın kârını ettiniz, 40 para vergi vermediniz» desin 
de, bunlar vergi versin diye koymuştuk ve bunlar hu
zurunuzda açık seçik konuşuldu. 

Şimdi diyoruz ki, «Hayır. Zarar etti gösterilme
sin; vergi de vermesin» 

Yüksek heyetiniz, bu levhaları reklam panosu ol
sun diye kabul etmedi. Aksi takdirde, reklam pano
su olur bunlar. Vergi vermiyor yine, o işe yaramı
yor. Asıl o maksatla konmuştur; ama oraya «zarar 
etti» de demeyeceğiz. 

BAŞKAN — İtibarını sarsmamak için. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Tabiî, itiba
rını sarsmayacağız; ama gene de Devlete kırk para 
vermeyecek. Bir müessese kâr ediyorsa, vergi verir 

BAŞKAN — Yalnız şirketler için değil, kuruluş
lar için değil, her yerden kaldırmak lazım. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hepsi için 
efendim. Niye bankaların ayrıcalığı olsun? Tabiî, 
hepsinden kaldıralım o zaman. 

BAŞKAN — Evet, siz ne dersiniz Sayın Bakan? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen

dim biz bu yetkinin kaldırılmasını değil, her yerde 
bu yetkiyi kullanarak genişletmeyi düşünmekteyiz. Bu 
ancak, kanunlarla vergi yönünden kendilerine bazı 
muafiyetlerin tanınmasıyla; mesela, «Devlet tahvil
lerinde vergi verilmez» denmekle sağlanmış. Bunla
rın iştiraklerinden elde ettiği kazançları, daha evvel 
vergiye tabi oldukları için, bunlardan mahsup edili
yor ve dolayısıyla, bir vergi matrahı teşekkül edÜyor. 
Bir itibar müessesesi olan bu belge ile, gerçekten 
gizleme falan söz konusu olduğunda bir müessese
de hakikaten biz de aynı şekilde düşünürüz. En bü
yük müessiriyeti; «Şu kadar vergli veriyor» görüntü
sünün, o baskının devam etmesini istiyoruz. Haki
katen, en ufak bir vergi kaçırmayan, senelerdir dü
rüst vergi veren bu gibi müesseseleri haklı olarak, 
bu rahatsızlıktan kurtarmalıyız. 

Düzeltilmek istenen husus; ellerinde olmayan ne
denlerle, yani daha fazla vergi vermeyi istememele
rinden veya vergi kaçırdıklarından dolayı değil, ka
nunların kendilerine tanıdığı belirli usullere riayet 
ettikleri iç'in ortaya çıkan fiilî neticedir. 

BAŞKAN — Fiilî neticedir de; hiçbir vatandaş, 
bankaya para yatıran vatandaş, sade vatandaş ne ga
zetede kâr - zararını okur, ne gidip o levhalara ba
kar. Bununla alakadar olacak olanlar, büyük şirket-
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ler veya hükümettir; onlar da zaten bilir onu. Bunu 
yazsanız ne olacak, yazmasanız ne olacak? Bizim 
bankalarda paramız var; acaba kâr mı etmiş, zarar 
mı etmiş, diye hiç bakıyor muyuz? Gidip paramızı 
yatınyoruz... Ben bakmadıktan sonra, vatandaş, di
ğer vatandaş nereden bakacak? Yani, «İtibarı sarsı
lır mı, sarsılmaz mı?» ben bunu pek açık görmedim. 

Eğer, hakikaten Sayın Küçükahmet'in dediği gi
bi bir şey varsa, yani kâr etmiş, vergi de vermemiş» 
ise, vatandaş da bazı sözler desin. Ne yapalım yani; 
niye koruyayım ben onu? Koruya koruya bu hale 
getirdik. Bir aralık bankerleri koruduk; aman bir 
şey olmasın, dedik; bu hale geldik. Yarın öbürgün 
bankalar da böyle olacak.. 

Böyle bir müracaat oldu mu ki? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Gayet 

tabiî, iki senedir oluyor. 
BAŞKAN — Bankalardan oluyor, değil mi? 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Özel

likle İş Bankası. Çünkü, İş Bankasının iştirakleri çok 
olduğu için, iştiraklerden elde ettikleri kazançlar il
gili kuruluşta da vergiye tabi oluyor ve tahvil faiz
leri de büyük ölçüde yer aldığı için, kârında bu yet
kiyi istedik. 

BAŞKAN — Zannediyorum, buradaki değişik
lik, noktadan sonraki ilave olacak, öyle değil mi? 
«İlan ve levhalara ilişkin diğer hususları belirlemeye 
ve vergi levhalarında ek olarak yer alacak bilgileri 
tespit etmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, aslında, «İlan ve levhalara ilişkin diğer husus
lar Maliye Bakanlığınca belli edilir» diye bu yetki 
vaktiyle verilmiş. Bunu biraz daha detaylıyorlar, bi
raz daha açıklıyorlar. 

BAŞKAN — Eskisini okur musunuz? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Okuyayım 
efendim: «İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar i 
Maliye Bakanlığınca belli edilir» 

BAŞKAN — Tamam. Oraya, şimdi, «ve vergi 
levhalarında ek olarak yer alacak bilgileri» ibaresi 
konulmuş. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — O kısmı ilave
dir. Aslında bu madde ile Maliye bu yetkiyi verebi
lir. 

BAŞKAN — Gene yapabilirsiniz. «İlan ve lev
halara ilişkin diğer hususları belirlemeye yetkili» de
dikten sonra, yapamaz mısınız bunu? | 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, teknik arkadaşlar, yapılamayacağını söylüyor
lar. 

METÎN ÖZŞAHİN (Maliye Bakanlığı Temsilci
si) — Müsaade ederseniz arz edeyim Sayın Başka
nım. 

Madde metninde, nelerin ilan edileceği açıkça be
lirlendiği için, oradaki yetki maddesi, ancak şekle 
taalluk eden hususları kapsar. Çünkü, maddenin yu-
karısındaki hükmünde, kazançları ve bu kazançların 
kâr getiren vergileri ilan etmek mecburiyeti getiril
miştir. Onun için, aşağıdaki ilan ve levhalara ilişkin 
diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanının yetki
si sadece şeklî hususlara intikal eder. Çünkü, mad
de metninde açıklık vardır. 

Arz ederim, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Küçük bir 
açıklama yapabilir miyim Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, hakikaten doğrudur; İş Bankasının bir ticarî 
bilançosu var, ticarî bilançosunda kârı çok göster
mek eğilimi hâkimdir. Çünkü, kâr üzerinden temet
tü alırlar. Yönetim Kurulu üyesli ayda 30 - 40 bin 
lira para alır; bunun dışında da her sene için 3 mil
yon, 4 milyon lira temettü alır. Orada kâr gösterme
se bunu alamayacak. Ama, ondan sonra, Maliyeye, 
hükümete vergi vermek için bu defa malî bilanço 
gelir; Orada da, kârı sıfır yapmak, zarar göstermek 
meyli vardır. Bunların ikisinde denge kuramazlar. 
Bunlar namuslu kuruluşmuş, namuzsuz kuruluşmuş.. 
Bunlar başka kuruluş Sayın Başkanım. 5 milyar para 
kazandılar; Devlete üç kuruş vergi verseler ne olur? 
Bu imkânları da vardır. Bütün bu dedikleri muafi
yetlere rağmen, Devlete vergi vermeyi isterlerse, ver
gi de verebilirler. Ben buna inanmıyorum... Muhase
be tekniğini bilmem o kadar, zayıf olduğum bir ko
nudur; ama isterlerse vergi de verirler. Ticarî mu
hasebede, temettüyü fazla alsınlar diye kâr azamî 
olacak; malî bilançoda, Devlete vergi vermemek için 
kâr sıfır olacak. 

BAŞKAN — İki sene evveline gelinceye kadar, 
yani bu kanun çıkmadan evvel böyle bir mecburiyet 
var mı idi? 

MALİYE BAKANI .KAYA ERDEM — İlan 
vardı, levha yoktu efendim. 

BAŞKAN — İlan vardı, levha yoktu. 
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MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — İki se
nedir kullanıyorlar ve bundan sonra da devanı eder
ler buna. 

BAŞKAN — Yalnız bunlar mı asıyor? «tş sahiple
riyle mükellefler tarafından kolaylıkla görünecek şekil
de asmaya» demişiz. Ama kim bunlar? Yalnız banka
lara mı tanıyoruz biz bu mecburiyeti? 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM — Hepsi
ne, herkese efendim. 

BAŞKAN — Daha buna benzeyen bir çok ku
ruluş var. Bundan dolayı kim itibardan düşmüş bu
güne kadar? iki senedir asmış da müşteri kaybetmiş 
olan hangi firma var? «Bundan dolayı müşterimi 
kaybetim, itibarım kayboldu» diyen var mı hiç? 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, şikâyetçi olduğu söylenen îş Bankası, bu levha
ları astıktan sonra kârı iki misline çıkmıştır. Yani, 
bir yerde zarar göstermek itibarını pekleştirmiş, iti
bardan düşürmemiştir Bankayı. 

BAŞKAN — Binaenaleyh, bu 2 nci fıkrada ila
ve edilmek istenen şudur : «ilan ve levhalara ilişkin 
diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetki
lidir» iken, «...ve vergi levhalarında ek olarak yer 
alacak bilgileri tespite...» şeklinde olacak değil mi? 
ilave olan odur. 

MALÎYE BAKANI KAYA ERDEM \- Evet, 
o kadar efendim. 

BAŞKAN — Diğer taraflar, bütün okuduklarımız 
vardı zaten; değil mi?.. 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Vardı Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu önerge üzesinde başka söz al
mak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Reddedilmiştir. 

Şimdi, 1 inci maddeyi, Komisyonun hazırladığı 
ve ilk okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 nci maddesi aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Yasaklar : 
Madde 6. — Beşinci maddede yazılı olanlar : 
il1. Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsa

lar bile eşlerine; 
2. Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya 

kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçün-
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cü (Bu derece dahil), sıhrî hısımlıkta, bu hısımlığı 
meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, 
üçüncü (Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar 
hısımlarına; 

3. Kanunî temsilcisi veya vekili bulundukları 
kimselere; 

Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamaz
lar. 

Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mah
kemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda 
görevli olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uy
gulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini üc
retsiz de olsa yapamazlar. 

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

Küçükahmet, bir değişikliğiniz var mı bunda?.. 
EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır efen
dim. Maddenin tümünü yazdık; eskisinde, itiraz ve 
temyiz komisyonları vardı; ilgili kanunlar dolayısıy
la kalktığından dolayı değişiklik yapılmıştır; başka 
bir değişiklik yapılmamıştır. 

ıBAŞKAN — 2 nci madde üzerinde başka söz al
mak isteyen ... Yoktur. 

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

3 üncü maddeyi okuyunuz, 
MADDE 3. — Aynı Kanunun 14 üncü maddesi 

aşağıdakli şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14. — Vergi muamelelerinde süreler vergi 

kanunları ile belli edilir. 
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 gün

den aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapa
cak olan idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde bir açıkla
manız olacak mı? 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Vergi ihtilaf
ları» tabiri kaldırıldı. Başka bir değişiklik yoflc efen
dim. 

BAŞKAN — Yani; dün tespit ettiğimiz, o 19 mad
de mi idi?.. 

EMEKLÎ AMÎRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Bıaşkanı) — Evet efendim, 
2576 sayılı Kanunla kurulan yeni mahkemeler dola
yısıyla değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde, söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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4 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 4. — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«ölüm Halinde Sürenin Uzaması : 
Madde 16. — Vergi kanunlarında hüküm bulun

mayan hallerde ölüm dolayısıyla mirasçılara geçen 
ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanna
me verme sürelerine üç ay eklenir.» 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde bir söyleye
ceğiniz var mı?.. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkam) — Hayır efendim. 
Bu da aynı nedenle eklenmiştir. Eskisinde; «itiraz 
ve temyiz süresi» vardı; yeni kanun dolayısıyla bu 
tabirlerin kalkması lazımdı; o nedenle değişiklik ya
pılmıştır. 

BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

5 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 5. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesinin 

11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«11. Vergi mahkemesinde dava açılması ve dü

zeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi.» 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde sözünüz var 
mı?... 

EMEKLİ AMtRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe • Plan Komisyonu-Başkanı) — Halen mevcut 
metinde, vergi itiraz ve düzeltme ile ilglili hükümlere 
ait kısa bilgi cümleleri vardı; bunlar «vergi mahke
mesi» olarak düzeltildi. 

BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

6 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 6. — Aynı Kanunun mükerrer 30 un

cu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için 
geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma sü
resi; mükellefin bilinen adresinde tebligat yapıldığı 
hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tes-
piit olunan ilan tarihinden başlar. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yoktur. 

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

7 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 7. t— Aynı Kanunun 35 inci maddesinin 

11 ve 12 numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

i«ll. Vergi mahkemesinde dava açma süresi; 
12, Vergi mahkemesinde dava açma şeklLı» 
BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is

teyen?.. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — İtiraz süresi», 
«itiraz şekli» olarak aynı metinde geçmektedir. 

BAŞKAN — Şimdi, «vergi mahkemesi» oldu. 
Başkaca söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 8. — Aynı Kanunun 41 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Götürü Matrahlara Karşı Dava Açma : 
'Madde 41. — 40 inci madde gereğince kendile

rine takdir komisyonu kararı verilen daire, kurum ve 
teşekküller, bu karan inceleyerek aykırı gördükleri 
takdirlere karşı kararın kendilerine verildüği tarihten 
itibaren onbeş, gün içinde vergi mahkemesinde dava 
açabilirler. 

Vergi mahkemesince verilecek kararlar aleyhine 
daire, kurum ve teşekküllerce onbeş gün içinde Da-
nıştaya başvurulabilir. 

Danıştay bu müracaat üzerine işi dosya üzerinde 
öncelikle inceleyerek karara bağlar. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «İtiraz ko
misyonları» kelimeleri yerine, «vergi mahkemeleri 
kelimeleri konulmuştur.. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yoktur. 

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

9 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 9. — Aynı Kanunun Birinci Kitap İkin

ci Kısım Beşinci Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir. 

«Ziraî kazanç ölçüleri ile Emlâk Vergicine ait be
del ve değerlerin tespiti.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe • Plan Komisyonu Bakkamı) — Sayın Baş
kanım, halen bunun başlığı, «Ziraî Kazanç ölçüte-
ri»dir. Emüaık Vergisi Kanununda yaptığımız deği-
şMik medeniyle, Erolaık Vergisine ait ölçüler de kon-
unuştutg 
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BAŞKAN — 9 uncu madde üzeninde .söz akmak 
isteyen?,..; Yoktur, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Btmeyanlter... Kabul edilırmştir. 

10 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 10. — Aynı Kanunun 45 inci madde

sinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiıriil-
mliştiır. 

% Götürü gider emsal : Büyük ve küçükbaş 
ihayvanılıar (kümes 'hayvanları dahili) ve tunların mah
sulleri ille kara ve su avcılığı için % 80i; diğer ziraî 
mahsuller ile ziraat malkıine ve aletleriyle 'başka çift
çilerin ziraî istihsal isterinin yapılması karşılığımda 
'alınan ücretler için % 70'tir. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Maddeye 
«;% 70 'olarak ziraî mahsuller» ilave ©ditaiştir; mad
demin asıl şeklimde yoktur. 

ıRir ide, Sayın Başkanım, kendi ziraat maiklineleniy-
le (başkalarının tarlalarını işleyenlerin götîMi gide-
riniin ne olacağı hususunda tereddüt vardlı. Bunun 
da,'% 70 olacağı açıklık 'kazandı böylece. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzreinde söz iste
yen?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiş tir. 

11 imci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 11. — Aynı Kanuna 49 uncu maddeyi 

talkiben aşağıdaki (mükerrer 49 uncu madde eklen
miştir. 

lEmılâık Vergisine ait bedel ve değerlierin tespitti, 
ilanı ve kösinleşmesi : 

MÜKERRER MADDE 49. — a) Maliye ve Ba
yındırlık: bakanlıkları Emlâk Vergisi Kanununun 10 
uncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 inci mad
desi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina 
metrekare normal inşaat maliyet bedellenini (Söz ko
nusu tüzük hükümlerine göre yapılan yıiılk tespitler 
hariç olmak üzere) genel beyanın yapılacağı süre
nin başlangıcından dört ay önce müştereken tespit 
ve Resmî Gazete* ile ilan ederler. 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları 
ve Ticaret Borsaları Birliği bu bedellere (karşı Res
im! Gazete ile ilanını izleyen 15 gün içinde Danış-
tayda dava açabilirim 

Ib) Takdir (komisyonlarının arsalara alilt asgarî 
ölçüde birini değer tespitine ilişkin takdirleri genel 
(beyanın yapılacağı sürenin başlangıcundam en az 
altı ay önce karara bağlanarak takdirin ilgili bulun-
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duğu iıl ve ilçe merkezlerindeki ticaret odalarına, ti
caret odası bulunmayan yerlerde belediyelere ve il
gili vergi dairelerine imza (karşılığında verilir. 

Takdir komisyonlarının bu (kararlarına karşı 'ken
dilerine karar tebliğ edilen daire, ıkuırum ve teşek-
ıküil'eır 15 güln içinde ilgili Vergi Mahkemesi nezdin-
de dava açabilirler. Vergi mahkemelerince verilecek 
'kararlar aleyhine 15 gün içinde Danıştaya başvuru
labilir, 

Keslinileşen asgarî ölçüde arsa birim değerleri, il
gili vergi dairelerinde ve muhtarlıklarda uygun bir 
yere asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan 
edilir. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi 
mahkemelerimde dava 'açılması halinde, davalının 
15 gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekem
mül etmiş sayılır. Danıştay ve vergi mahkemelerin
ce bu davalar dosyanın tekemmül ettiği tarihten iti
baren en geç 1 ay içinde karara bağlanıp 

BAŞKAN — Sayın Küçükahımet, 11 inci mad
de üzerinde bir izahatınız var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, 2587 sayı ile kabul buyurduğunuz kanunla, Em
lâk Vergisinde ufak tefek değişiklik yapmadık; Em
lâk Vergisi Kanunu bünyesel biır değişikliğe uğradı. 
Ona paralel olarak da, Vergi Usul Kanununda de
ğişiklik yapmak gerekmiştir. 

Halen okunan 11 inci madde, tasarının bundan 
sonra okunacak 12, 13, 14 üncü (maddeleri (bu dört 
madde) bu maksatla ve zorunlu olarak yapılmış
tır. 

BAŞKAN — Ve burada da, vergi mahkemeleri 
konmuştur, değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) —. Evet. Hem 
vergi mahkemelerine, hem de Emlâk Vergisi Kanu
nundaki değişikliğe atıf yapılmıştır. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler..:. 
Etmeyenler... Kabul edi'lmişitir. 

12 nci maddeyi okuyunuz. 
'MADDE 12. — Aynı Kanunun 72 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde 

malmüdüırünün (müstakil vergi dairesi olan ilçeler
de ilgili vergi dairesi müdürünün) veya bunların tev-
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Iktü edecekleri mamurların başkanlığı autunda ilgili 
vergi dairesinin yetkili iki memuru (arsalara ait as
garî ölçüde birim değerlerdin tespiti sırasında lise ver
gi dairesi memurlarından biri yerine tapu sicil muhafızı 
veya tevkil edeceği bir memur) dle seçilmiş iki üye
den (kurulur.» 

ıBAŞKAN — 12 inci (madde üzerinde diyeceğiniz 
var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Biraz evvel 
arz ettiğim gibi, mesela (burada arsallarla ilgili hu
sus yeni (ilavedir Sayın Başkanım. 

(BAŞKAN — 12 nci madde üzerimde" söz almak 
isteyen var mı?... Yoktur.: 

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

13 üncü tmıaddeyi okuyunuz. 
MADDE 13. — Aynı Kanunun 73 üncü mad

desinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş-
Itiır,: 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya 
meslek bakımlından bağlı veya ilgili olduğu teşek
külden, servet takdiri işlerinde (ise yalnız Ticaret Oda
sından seçilen üyeler (arsalara ait asgarî ölçüde birim 
değerlerin tespiti sırasında Ticaret Odasından seçi
len üyelerden 'biri yerine tespitin yapılacağı vergi 
dairesi faaliyet bölgesinin mahalle muhtarlarından, 
mahallin en büyük mülkî idare amirince seçilmiş bi
risi) iştirak eder, Ticaret Odası ve meslekî teşekkül 
bulunmayan yerlerde 'bunlar tarafından seçilecek üye
ler, yukarıdaki esaslara göre belediyeler tarafından se
çilir. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz al
mak isteyen var mı?..£ Yoktur. 

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

14 üncü mıaddeyi okuyunuz. 
MADDE 14. — Aynı Kanunun 74 üncü mad

desine (b) bendini (takiben aşağıdaki (c) bendi eklen-
miştiır. 

c) 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 20 nci 
(maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için ma
halle muhtarlıkları itibariyle asgarî ölçüde birim de
ğer tespit etmıek (Bu değerlerin tespitinde, Emlâk 
Vergisi Kanununun 31 noi maddesinin ikinci fıkra
sında yer ialan normlardan ve 'bu maddeye göre ha- , 
zırlanmış bulunan Tüzük hükümleri ile gerektiğimde 
bilirkişiden yararlanılır.) 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerimde söz al
mak isteyen var mı?... Yoktur* 
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Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kaibui edenler..r 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 15. — Aynı Kanunun 84 üncü madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Üyelerin Seçilmesi : 
Madde 84. — Ziraî Kazançlar fi Komisyonunun 

seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat" odasından, ibiri 
de 'bu ile bağlı ilçe ziraat odalarımdan il ziraat oda
sınca seçilir. 

Ziraat odası, valinin yazılı (tebliği üzerine en geç 
bir ay içinde komisyon üyelerini ve aynı sayıda ye
dek üyeyi seçerek adlarını valiye biMirir. 

Üyeler ıbu süre içlinde seçilip bildirilmedikleri 
takdirde vali tarafından seçilir. 

Ziraat odası bulunmayan yerlerde bunların seçe
ceği üyeler, aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçi-
flıiır. 

BAŞKAN — 15 indi madde üzerinde söz 'almak 
(isteyen var mı?...: Yoktur. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edimiştif. 

16 ncı maddeyi okuyunuz. 
MADDE 16. — Aynı Kanunun 85 inci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 85. — Ziraî Kazançlar Merkez Komis

yonu, M'aliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; 
Gelirler Genel Müdürü ile Gelirler Genel Müdürlü
ğünün iki, Tarım ve Orman Bakanlığının üç, Ziraat 
Odaları Birliğinin üç ve Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğünün bir temsilcisımden kurulur. 

Başkanın mazereti halinde, üyelerden veya hariç
ten, tevki! edeceği kimse komisyona başkanlık eder. 

(BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde bir diyece
ğiniz olacak mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Han Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, (bundan evvelki maddede çiftçi birlikleri tem
silcileri ve ticaret odaları temsilcileri vardı. Çiftçi 
birlikleri kaldırıldı; değişiklik ondan dolayıdır. 

Burada da, kanunun 84 üncü maddesinde «çift
çi birilikleri federasyonu» kelimesi vardır. Halen böy
le bir federasyon olmadığından, kaldırılmış; madde, 
fiilî uygulamaya göre yeniden düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Yalnız, «Başkanın mazereti halin
de, üyelerden veya hariçten tevkil edeceği kimse ko
misyona başkanlık eder» deniyor.; Başkanın mazereti 
halinde, kim onu tevkil edecek? 

EMEKLÎ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka-
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nırnı, maalesef hata. Tabiî, kanunun aslında var. öy
le bir değişiklik yoktu; kamunu yenliden yazarken, 
dediğim nedenle değişiyor. Aslını da okuyorum: 
«Başkanın mazereti halinde komisyona, komisyon 
üyderiınden veya hariçten tevkil edeceği Hamse baş
kanlık eder.» 

BAŞKAN — Orada bir düşüklük var da, oradan 
sardunu. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Büıtçe - 'Plan Komisyonu Başkanı) — «Balkanın ma
zereti hallinde Komisyona, başkanın, komisyon üye
lerinden veya hariçten tevkil edeceği kimse başkan
lık eder» dernek lazım. 

BAŞKAN — Hayır; 'kendisinin 'tevkil edeceği... 
o atlanmış borada, 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evet, «Ken
disimin...» demek lazımı. Kanunun aslında da var; 
tabiî, 'hep öyle gitti Sayın Başkanımı. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Efen
dim, müsteşar ıbaşikandır; 'kendisıi olmadığı takdirde, 
müsıteşar yardımcısını tevkil eder. 

'BAŞKAN — Ama, başkam tevkil edecek onu. O 
»bakıımdan, o atlanmış. 

ORGENERAL NECDET ÜRUG (Millî Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Satırbaşındaki, «Baş
kanım» yerine, «Başkan» dersek olur. «Başkam» (vir
gül) «mazereti halinde» diye... 

BAŞKAN — Hayır, eskiden de böyle idi: «Baş-
Ikanın mazereti halinde» değil mi? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komıisyonu Başlkanı) — «...hailinde ko
mıisyona 'başkanım» kelimesini oraya ilave etmek la
zım efendim. 

BAŞKAN — «Komisyona, başkanın', 'komisyon 
üyelerinden veya hariçten tevkil edeceği birisi...» 
Yani, başkanın 'kendisi tevkil edecelk; mazereti var, 
hasta veya izine gidiyor veyahut bir vazife almış; 
o Ikendisi tevkil edecek. 

Onu öyle düzeltin. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
ı(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — «Başkanın 
mazereti halinde, kendisinin» de denilebilir Sayın 
Başikanım. 

«•Başkanın mazereti halinde, kendisinin, üyelerden 
veya hariçten tevkil edeceği kıimse 'komisyona baş
kanlık eder.» «Komisyon» 'kelimesi üç ıkere geçme
miş olur. 

BAŞKAN — «Başkanım mazereti hallinde Komis
yona, başkanım, üyelerden veya hariçten tevkil ede
ceği ıkimse 'başkanlık eder.» 

Tamam. 
16 ncı madde üzerinde söz almak isteyen var mı?... 

Yoktur. 
Bu değişiklikle 16 ncı maddeyi oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

17 nai maddeyi okuyunuz. 
MADDE 17. — Aynı Kanunun 92 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ücretl'er : 
Madde 92. — Bu kısımda yazılı komisyonlarla 

ortalama kâr hadlerini tespit eden özel komisyonlar 
ve uzlaşma komisyonlarının (Ziraî Kazançlar Mer
kez Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Ko
misyonu, Merkez Uzlaşma Komisyonları ile Gelir 
Vergisi 'Kanununun 31 inci maddesinde zikredilen 
yönetmelik hükümlerine göre kurulan komisyon ha
riç) Başkan ve üyelerine bu komisyonlardaki görev
leri dolayısıyla mahallî defterdarlığın teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığımca tayin olunacak m'ilfctarda ücret 
verilir. 

Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama 
Kâr Hadleri Merkez Komıisyonu, Merkez Uzlaşma 
Komisyonları ile Gelir Vergisi Kanununun 31 inci 
(maddesinde zikredilen yönetmelik hükümlerine göre 
kurulan Komisyonun Başkan ve Üyelerine 'bu 'komis
yonlardaki çalışmaları dolayısıyla verilecek ücret 
Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Balkanlar Kurulu 
kararıyla tayin olunur.» 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde yapılan deği
şiklik nedir efendim?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Sayın Başka
nım, komisyonlar, ücretleri 'bakımından iki kısımda 
toplanmaktadır. Bir kısmı, merkez komisyonu dışın
da kalan komisyonlardır; bunların alacakları ücret
leri mahallî defterdarlık teklif eder, Maliye Balkam-
lığımız temsıilciiğiyle ödenir. Ancak,, kanunda ve 
halen mevcut metinde, bunum senede 5 bin lirayı ge
çemeyeceğine dair bir hüküm vardır.; 

Gelen değişiklik, 'bu 5 bin lirayı kaldırmıştır. 
BAŞKAN — Bön o zaman da, çok az; demiş

tim'. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başlkanı) — Evet, Maliye 
Bakanımız da tersini müdafaa etmişti o zaman. 
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Diğer önemli bir değişiklik de; lilkinci grup ko- 1 
misyonlar iki, bunlarım ücretleri, Maliliye Balkanımı- I 
zın teJk'lifi üzerine, Bakamlar Kurulunca tespit edilir. I 

Bunların arasına, Gelir Vergisi Kanununun 31 I 
iııoi maddesinde yer alan sakatlık imdirirnimin tespit I 
yönetmeliğini hazırlamak üzere bir komisyon ku- I 
rulmıuş ve bu komisyon dahil edilmiştir. I 

Değişiklik şunlardan ibarettir: 5 ıbi'nı lira kaldırıl- I 
muş ve yenli bir komisyon ilave edilmiştir. I 

BAŞKAN — Evet. 
17 ncd madde üzerimde söz alımak isteyen var I 

mı efendim?... Yoktur,. I 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum!: Kalbul edenler... I 

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir, I 
18 imci maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 18. — Aynı Kanunun löl imci madde- I 

sinim 6 numaralı benıdıı aşağıdaki şekilde değiştiril- I 
müştiır. I 

>«6.; Vergi mahkemesinde dava açma dilekçele- I 
rimdö ve cevaplarında gösterilen adresler;» I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Buraya «vergi I 
mahkemesi:» ibaresi ilave edilmiştir. I 

'BAŞKAN — 18 imci madde üzerinde söz isteyen I 
var mı efendim?... Yoktur. I 

Maddeyi oyluyorum: Kabul edenler... Etmeyen- I 
ler...- Kabul edilmişti^ I 

19 uncu maddeyi okutuyorum: I 
MADDE 19. — Aynı Kanunun 108 imdi madde- I 

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, I 
«Hatalı Tebliğler : 
'Madde 108. — Tebliğ olunan vesikalar; esasa I 

müessir olmayan! şekil hatalarından dolayı hukukî I 
kıymetlerimi kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili I 
vesikalarda mükellefim adımım, vengimim nevi veya mik- I 
tarımım, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç 1 
yazılmamış olması veyahut bu vesikalarım görevli I 
bir makam tarafından tanzim edilmemiş bulunması I 
vesikayı hükümsüz kılar.» I 

'BAŞKAN 19 uncu madde üzerinde söz almak j 
'isteyen?.... I 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — «Vergi man- I 
kemesi* ibaresi ilave edilmiştir. I 

BAŞKAN — 'Maddeyi oylarımıza sunuyorum: I 
Kabul edenler... Etmeyenler.., Kabul edilmiştir. I 

20 mai maddeyi okutuyorum: I 
IMADDE 20. — Aynı Kanunun 112 inci madde- I 

simlim 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirDl- I 
mistir. . :'''•.../' | 
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«3. Vergi ırnahkernesinde dava açma dolayısıyla 
2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanunumun 27 
nci maddesimim 8 numaralı bendi gereğince tahsili 
durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş alan
lar, Vergi Mahkemesi kararıma göre hesaplamam ver
giye ait ihbarnamenin tebliğ tarihimden itibaren bir 
ay içinde ödenir.» 

BAŞKAN — 20 mci madde üzerinde söz almak 
isteyen?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkamı) — Vergi mah
kemesine göre düzenlenmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi 'oylarımıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

21 imci maddeyi okutuyorum': 
(MADDE 21. — Aynı Kamunun 121 imci madde

si! 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı«Re1sen Düzeltme : 
Madde 121. — İdarece tereddüt edilmeyen1 açık 

ve mutlak vergi hataları re'sen düzeltilir. Kendi 
aleyhlerime düzeltme yapılan kimselerim düzdibmeye 
karşı vergi mahkemesinde dava açma halkları mah
fuzdur.» 

ıBAŞKAN — 21 inci madde üzerimde söz almak 
iisteyen?... Yoktur. 

(Maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

22 noi maddeyi okuljtuyoruımı : 
MADDE 22. — Aynı Kanunum 122 mci madde

si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
ı«Düzeltme Talebi : 
Madde 122. — Mükellefler, vergi muam'elelerim-

dekıt hataları düzeltilmesini vergi dairelinden yazı ile 
isteyebilirler, 

©unlarım posta ile 'taahhütlü olarak gömderitaıesi 
caizdir.» 

BAŞKAN — 22 nci madde üzerimde söz almak 
iisteyen?... Yoktur,. 

Maddeyi oylarımıza sunuyorum!: Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
(MADDE 23. — Aynı Kanunum 123 üncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Düzeltme. Talebinim İncelenmesi : 
Madde 123. — Vergi dairösimıih ilgili servisi dü

zeltime talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, 
düzeltme merciine gönderir. 

Düzeltme mercii talebi yerimde gördüğü takdir
de, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerimde görme-
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diği 'takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı liıle 
tebliğ olunur̂ ; 

'BAŞKAN — 23 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur. 

23 üncü maddeyi oylarımıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 24. — Aynı Kanunun 124 üncü madde

si aşağıdaki şeklide değişitirilımiştir. 
Şikâyet Yolu 'ile Müracaat : 
Madde 124. — Vergi mahkemesinde dayıa açma 

süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri 
reddolunanflaır şikâyet yollu ile Maliye Bakanlığına 
müracaat edebilirler, 

Bu madde gereğince it özel idare vergileri hak
kında valiliğe ve belediye vergileri hakkımda belediye 
'başkanlığıma müracaat edilir. 

'BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur,: 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum': Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edi'lmlişıtir. 

25 inci maddeyi 'okutuyorum1: 
(MADDE 25. — Aynı Kanunun 125 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
'«Düzeltmenin Şümulü : 
Madde 125. — Vergi mahkemesi, bölge idare 

mahkemesi ve Danıştaydan geçmiş 'Olan muameleler
de vergi hataları 'bulunduğu (takdirde, bu hatalar, 
yargı kararlan kesinleşmiş olsa bile, evvelki madde
lerde yazılı usûl' dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar 
iki; düzeltmenin yapılabilmesi için 'hatalar hakkında 
'anılan yargı mercileri tarafından bir karar verilme-
ımıiş olması şarttır.» 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz alımak 
isteyen?... Yoktur. 

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

26 ncı maddeyi okutuyorum: 
MADDE 26. — Aynı Kanunun 126 ncı madde

sinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmişitıir. 
«b) İlan yolu üe ıteblıiğ edilip vergi mahkeme

sinde dava konusu yapıl'mıaksızın tahakkuk eden 
vergilerde mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;» 

'BAŞKAN — 2i6 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?.., Yoktur. 

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

27 nci maddeyi' okutuyorum': 
MADDE 27. — Aynı Kanunun mükerrer 185 inci 

maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«'Perakende «atışlarla sair hâsılat ve ödemeler, 
ıbelgeieriıne dayanılarak deftere topluca yazılabilir.!» 

'BAŞKAN — Her şey ayrı ayrı yazılıyordu zor
luk oluyordu. Bu hüküm bunu kaldırdı, değil mi?... 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - ıpiıaın Komisyonu Başkanı) — Evet, Hâsılat 
'topluca yazıiabiiiyordu; fakat ödemelerin her defa
sında tek tek yazılması (mecburiyeti vardı, tatbik ka
biliyeti de yoktu, Onun içlin bu şekil getirilmiştir efen
dim. 

İBAŞKAN — Tatbikatı zor 'Oluyordu? 
EİMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

((IBütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Evetj 

BAŞKAN — 27 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen?... Yoktur, 

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

28 inci maddeyi 'okutuyorum: 
MADDE 28. — Aynı Kanunun' 232 nci madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
maddeye bu fıkradan sOnra gelmek üzere aşağıdalki 
ikinci fılfcra eklenmiştir. 

«Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikin
ci sınıf tüccarlardan ve defter tutmak mecburiyetin
de olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onla
ra yaptırdıkları iş bedelinin onbin lirayı geçmesi ve
ya bedeli onbin liradan az olsa dahi istemeleri ha
linde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura verme
si mecburidir.» 

İşletme Vergisi ayrıca gösterilmek kaydıyla İşlet
me Vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası 
anında veya perakende satış sırasında düzenlenerek 
müşteriye verilen1 faturalar perakende satış vesikası 
yenine geçer, 

BAŞKAN — Şimdi bu bin liraydı, 10 bin liraya 
çıkardık. Biraz fazla değil mi bu? Bir sene, İki sene 
içerisinde 10 misli birden artıırimış bulunuyoruz.: 

Acaba bunu 5 bin lira yapsaydık nasıl olurdu? 
Çünkü, 10 bin liralık alışveriş kolay değil. Bir yere 
gittiği zaman herkes 10 bin liralık alışveriş yapa
maz; ama 5 bin lira vasati bir rakamdır. O zaman 
hiç, kimse fatura kesmez; zaten bin lira içlin 'kimse 
fatura kesmiyor ya. 
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MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Sayın 
Başkanım, 20 sene evvel tespit edilmiş rakamdı bin 
lira. 

BAŞKAN — Hayır; geçen sefer bin yapmadık 
mı bunu? Geçen sefer bin yaptık; hiç fatura kesme 
mecburiyeti yoktu. Geçen seferki görüşmede, bin li
ranın üzerinde olursa fatura kessin dedik. 

Öyle değil mi, Küçükahmet? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Hayır, efen
dim; bu, eski efendim, 1963'ten kalma. Dün konuş
tuğumuz konu fatura vermek, fatura almak zorunlu
luğuydu, 

Sayın Başkanım, zaten birinci ve ikinci sınıf tüc
carlara, serbest meslek erbabına, kazançları götürü 
usulle tespit olunan tüccarlara, defter tutmak mec
buriyetinde olan çiftçilere,. vergiden muaf esnafa sat
tıkları emtiada, yaptıkları işler için fatura vermek 
ve bunlardan fatura istemek, almak mecburiyetinde
dir birinci ve i'kinci sınıf tüccarlar. 

Bunların dışında kalanlar içindir bu ve bunların 
da alıcı bakımından hiçbir sakıncası yok. Alıcı ister
se, bir kuruş için fatura vermek zorunda bunlar. 

BAŞKAN — Öyle tabiî. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Ama bunlar, 
özellikle perakende satış yapan kişilerdir. Kendileri 
mecbur olursa, her defasında, her satış için fatura 
vermek bunlar için zor olmaktadır. 

BAŞKAN — Ama fatura da vermedi mi, işte, 
hesabını kitabını kontrol etmek çok zor olur. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, bunlar zaten çoğunlukla götürü gidere tabi. Ya
ni, vergi bakımından bir sakıncası yok. 

BAŞKAN — Vergi bakımından bir mahzuru ol
muyor mu?. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Hayır, 
olmuyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Bunun dışın
da, satış fişi vermek zorunluluğu bunlar için de de
vam etmektedir Sayın Başkanım. Fatura vermeye
cekler; ama satış fişini gene verecekler efendim. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Pera
kende satış fişini. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe i Plan Komisyonu Başkanı) — Yani satış fi
şini, her sattıkları emtia için verecekler. Burada ar
tırılan, faturadır ve eski bir rakamdır. 

BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

29 uncu maddeyi okuyunuz. 

MADDE 29. — Aynı Kanunun 233 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Perakende Satış Vesikaları : 
Madde, 233. — Birinci ve ikinci, sınıf tüccarlarla 

defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura 
vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yap
tıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan her
hangi biri ile tevsik olunur. 

L Perakende satış fişleri; 
2. Makineli kasaların kayıt ruloları; 
3. Giriş ve yolcu taşıma biletleri. 

Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ru
loları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, dü
zenlenme tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir. 

. Perakende satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma bilet
leri seri ve sıra numarası dahilinde teselsül ettirilir. 
Bu fiş ve biletler kopyalı iki nüsha olarak tanzim 
edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Makineli kasa 
kullanılıp da müşteriye fiş (makineli kasanın önceki 
fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) verilme
mesi halinde, perakende satış fişi tanzimi ve müşte
riye verilmesi mecburîdir. 

İşletme vergisi mükellefleri tarafından tanzim 
edilen perakende satış vesikaları, perakende satış fişi 
yerine geçer.» 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Burada, aslın
da, esasta bir şey değişmemiş. Halen yürürlükte olan 
kanunun 233 üncü maddesi, anlaşılır şekilde değil 
Sayın Başkanım. 

Kanunda üç kısımda sayılan belgeler, burada da 
dört kısımda sayılmış ve Birbirleriyle ilişkiler iyi ku
rulmamış. Burada huzurunuza gelen maddeyle, mev
cut olan 233 üncü maddeyi anlaşılır şekle getirdik 
efendim. 

Bir de buraya, «yaptıkları işlerin bedellerini» iba
resi ilave edilmiştir. Halen, «Bu belgeler verilecek 
mi, verilmeyecek mi?»! diye bir tereddüt vardır. 

Aslında, istiyoruz. Burada, «yaptıkları işlerin be
dellerini»! demekle de, hizmet işletmeleri bunun içine 
alındı. Yani, değişiklik, aslında, maddeye bir açıklık 
getirmekten ibarettir, yeni herhangi bir şey yoktur 
efendim. 
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BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde başka söz 
almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

30 uncu maddeyi okuyunuz. 
MADDE 30. — Aynı Kanunun 248 inci madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerin uygu

lanmasında, karnedeki kayıtlar, bunların vergi daire
sine tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için 
nazara alınmaz.» 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

31 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 31. — Aynı Kanunun 249 uncu mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Hüviyet Tasdiki : 
Madde 249. — Gelir Vergisinde indirimlerden 

faydalanabilmek için karne almak mecburiyetinde 
olanlar, medenî hal ve aile durumu hakkında vergi 
karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda vaki olan 
değişiklikler mükellefin ikamet ettiği»veya çalıştığı 
mahallenin muhtarına tasdik ettirilir. Buna imkân ol
mayan hallerde mükellefin karneye yazdığı bilgilerin 
doğruluğu idarî tahkikatla tespit olunur ve karnenin 
tescili tahkikat neticesinde yapılır.»» 

BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

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

32 nci maddeyi okuyunuz. 

MADDE 32. — Aynı Kanunun 255 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Karnelerin Muhafazası : 
Madde 255. — Mükellefler bu kanuna göre al

dıkları vergi karnelerini, işin devam ettiği, Gelir Ver
gisi Kanununa göre indirimlerle ilgili olanlar bu in
dirimlerden faydalandıkları sürece muhafaza eder
ler.» 

BAŞKAN — 32 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

33 üncü maddeyi okuyunuz. 

MADDE 33. — Aynı Kanunun 257 nci madde
sinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«4. Bina ve arazinin rayiç bedelinin tespitinde 
değeri tespit edilecek bina ve araziyi, Emlak Vergi
si Kanununun 31 inci maddesine göre Maliye Ba
kanlığınca yetkili kılınan memurlara gösterip gezdir
mek, bu gibi gayri menkullerin genel ahvaline, kulla
nılış tarzına ve kirada ise kiranın miktarına müteal
lik her türlü bilgileri vermek (Bu fıkrada yazılı mec
buriyetler kiracılara da şamildir;)»: 

BAŞKAN — Bu maddedeki değişiklik nedir? 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, Emlak Vergisi Kanununda değişiklik yaptığı
mızdan dolayı bunu yapmak zorunda oldu'k. 

BAŞKAN — Evet, ondan dolayı. 
Aklıma gelen bir soruyu sormak istiyorum : Bi

naların vergi matrahları Bayındırlık Bakanlığınca 
tespit edilecekti. Yaptılar mı bunu? Onun üzerinde 
bir çalışma var mı? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ka
nun çıktıktan sonra, burada alınan yetkiye istinaden, 
Maliye Bakanlığı ile Bayındırlık Bakanlığının müş
tereken tespit edeceği metrekarelere göre yapılıp ilan 
edilecek. 

BAŞKAN — Bir hayli oldu o kanunun çıkalı... 
MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Evet ve 

1.1.1983'ten itibaren de genel beyana tabi tutmamız 
lazım. Onun için de, bu kanunun acil tarafı bu efen
dim. 

BAŞKAN — Yani, o yapılmadı, hiçbir vilayette 
yapılmadı zannediyorum. 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Bu ka
nun çıktıktan sonra yapılacak efendim. 

BAŞKAN — Emlak Vergisi Kanununda vardı. 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Temsil

cisi) — Sayın Başkanım, 27.2.1982'de, 1982 yılı için 
uygulanacak bina metrekareleri normal inşaat mali
yet bedelleri cetvelleri Bayındırlık Bakanlığınca müş
tereken ilan edildi ve yürürlüğe girdi. 

Bundan sonra 1983 yılı için... 
BAŞKAN — 1982 yılı için ilan edildi mi? 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Edilmedi efendim; fakat sistem, mükellef 
beyanı açısından değil; sadece değerleme yapılması 
açısından hüküm ifade ediyor. 

Şimdi, mükellef beyanları açısından da hüküm 
ifade edebilmesi için... 

BAŞKAN — Evet; ona uyacaklar şimdi?.. 
MUSTAFA GÖRSON (Maliye Bakanlığı Tem

silcisi) — Evet efendim. Tekrar toplanacağız; kro
nolojik cetvelimiz hazır. 
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BAŞKAN — Peki. 
33 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okuyunuz. 
MADDE 34. — Aynı Kanunun mükerrer 257 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetki : 
Mükerrer Madde 257. — Maliye Bakanlığı bu ka

nuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler 
ile bunlara ek olarak tutulması veya düzenlenmesini 
uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyeti, şekli 
ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda 
değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve 
ibraz mecburiyeti koymaya ve kaldırmaya gerektiğin
de makineli kasa kullandırmaya yetkilidir.»! 

BAŞKAN — Bu maddede yapılan değişiklik ne
dir? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHiMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mühürlü ka
sanın, makineli kasa olarak değiştirilmesi. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

35 inci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 35. — Aynı Kanunun 267 nci madde

sinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Üçüncü sıra: (Takdir esası) Yukarıda yazılı 
esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgili
lerin müracaatı üzerimi takdir komisyonunca takdir 
yolu ile belli edilir. Tıkdirler, maliyet bedeli ve pi
yasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için 
ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle 
yapılır. Takdir edilen bedellere mükelleflerin vergi 
mahkemesinde dava açma hakkı mahfuzdur. Ancak, 
dava açılması verginin tahakkuk ve tahsilini durdur
maz.^ I 

BAŞKAN — Bunda yapılan değişiklik; vergi 
mahkemesi, değil mi?. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
{Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Mahkemeler; 
vergi mahkemesi ilave edildi. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde başka söz 
almak isteyen?.. Yok. 

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

36 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 36. — Aynı Kanuna 290 nci maddeyi 

takiben aşağıdaki mükerrer 290 nci madde eklenmiş
tir. 

«Amortismana Tabi İktisadî Kıymetleri Yeniden 
Değerleme : 

MÜKERRER MADDE 290. — Anonim Şirket
ler (imtiyazlı şirketler hariç) bilançolarına dahil edil
miş bulunan amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve 
bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının 
pasifinde gösterilen amortismanları aşağıda yazılı 
esaslara göre yeniden değerleyebilirler. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerle
me yapmaları zorunludur. 

1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymet
ler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 
bulunan kur farkları, sinema filmleri, alemeti farika 
hakları, peştemallıklar, özel maliyet bedelleri, ilk te
sis ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama 
giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarz
ları itibariyle bunlara benzeyen sair aktif kıymetler 
yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. Yeniden değerleme katsayıları, yeniden değer
lemenin yapıldığı son hesap dönemi başlangıç yılı 
kabul edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından 
yıllar itibariyle tek bir seri halinde tespit olunur ve 
Resmî Gazete ile yayınlanır. 

3. İktisadî kıymetler ve bu kıymetler için geç
miş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, iktisadî kıy
metlerin bilançonun aktifine dahil edildikleri yıla ait 
katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 
Müteakip değerlemelerde, bir önceki değerlemenin ya
pıldığı hesap döneminden önce aktife girmiş bulunan 
iktisadî kıymetler ile bu iktisadî kıymetler üzerinden 
ayrılmış bulunan amortismanlar anılan hesap dönemi
ne ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerle
nirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mü
kelleflerin bilançolarına bu dönemler içinde dahil et
tikleri iktisadî kıymetlerin ve bu kıymetler için geç
miş yıllarda ayrılmış olan amortismanların değerlen
mesinde, özel hesap dönemlerinin kapandığı takvim 
yıllarına ait katsayılar esas alınır. 

Gayri menkullerin yeniden değerlenmesi sonucu 
bulunacak değer, Emlak Vergisi tarhına esas alınan 
vergi değerinden fazla olamaz. 

4. Yeniden değerleme neticesinde doğacak de
ğer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabın
da gösterilir. 
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Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetle
rin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço ak
tif değerlerinin, bu kıymetlere katsayı tatbikinden 
sonra bulunacak net bilanço aktif değerlerinden in
dirilmesi suretiyle bulunur. 

• Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bi
lançonun aktifinde yazılı değerinden, pasifte yazılı 
amortismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade 
eder. 

Bu değerin tespitinde; Vergi Usul Kanununun 
320 nci maddesinin son paragrafı hükmüne göre ay
rılmış sayılan amortismanlar da fiilen ayrılmış kabul 
edilir. 

5. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıy
metlerin amortismanları, değerlemenin yapıldığı he
sap dönemini takip eden hesap döneminden itibaren 
yeni değerleri üzerinden ayrılır. 

6< Pasifte gösterilen değer artışları sermayeye 
ilave edildiği veya herhangi bir suretle başka bir he
saba nakledildiği takdirde, bu ameliyenin yapıldığı 
dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. An
cak, bu fıkrada zikredilen işlemlere tabi olmayarak 
fon hesabında tutulan değer artışlarından Gelir Ver
gisi Kanununun 94 üncü maddesi uyarınca vergi tev-
kifatı yapılmaz. 

7. Pasifte gösterilen değer artışı (bankalarda bu 
değerin yarısı), bu değerin yarısından az olmamak 
üzere, nakit karşılığı hisse senedi ihraç edilmek su
retiyle sermaye artırımına gidilmesi ve değerleme gü
nünden (kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan 
mükellefler değerleme katsayılarının ilan edildiği ta
rihten) itibaren her yıl iştiraki taahhüt edilen pay 
bedellerinin en az 1/4'ünün ödenmesi kaydıyla ser
mayeye eklenebilir. Şu kadar ki her yıl sermayeye 
eklenecek değer artışı iştiraki taahhüt edilen pay be
dellerinin ödenen kısmına isabet eden miktarı aşa
maz. 

Bu suretle sermayeye eklenen değer artışları, or
taklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler 
olarak kabul edilir. 

Bu işlem, ortaklar bakımından kâr dağıtımı sa
yılmaz. Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işlet
melerin aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar 
ise, pasifte bir karşılık hesabında gösterilir, ve bu 
karşılık sermayenin cüz'ü addolunur. Karşılık hesa
bında gösterilen değer artışı, bu bentte belirtilen' şart
lar dahilinde sermayeye de eklenebilir. 

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artı
şının sermayeye eklenmesi amacıyla nakit karşılığı 

| çıkarılacak olan hisse senetlerinin, itibari değerleri
nin üstünde satılmasından elde edilecek hâsılat Gelir 
ve Kurumlar Vergisine tabi tutulmaz. Dağıtılması ha-

J linde ise, elde eden ortaklar bakımından gelir addo
lunmaz. 

8. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıy
metlerin satışı halinde, bunlara isabet eden değer ar
tışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tu-

I tularak fon hesabından çıkarılır. 
9. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 

topluca gösterilen değer artışları yekûnundan, yeni
den değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin her 
birine isabet eden miktarlar ile bunların hesap şekil
leri envanter defterinin ayrı bir sayfasında müfredat
lı olarak gösterilir. 

10. Yeniden değerlemenin yapılacağı zaman ve 
değerlemeye ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlı
ğınca tespit edilir. 

BAŞKAN — Komisyonun bu madde üzerinde, 
zannediyorum bir diyeceği olacak. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
aslında, Hükümet teklifindeki maddeyi, biraz değişik
likle uygulanabilir bir şekilde huzurunuza getirmemiz, 
maddeye katıldığımız anlamına alınmasın. Çok önemli 
bir konudur, «Huzurunuzda görüşülmesinde yarar 
vardır» diye getirdik. 

Yeniden değerlendirmenin yapılma şekli, teferruatı 
ayrıca konuşulur; biz Komisyon olarak, bunun esasına 
muhalifiz. 

Yeniden değerlendirme, enflasyon dönemlerinden 
sonra yapılır, dünyanın her yerinde öyle yapılmıştır; 
ama enflasyon dönemlerinden sonra ekonominin istik
rar kazandığı bir dönemde yapılır. 

Türkiye, ekonomisinde enflasyon oranını önemli 
ölçüde azaltmıştır; ama, bir istikrar dönemine girmiş 

I olduğu söylenemez. Çünkü, hâlâ enflasyon hızı ko
nusunda, Türkiye'de % 30'lardan, % 35'lerden, hatta 
% 40'lardan bahsedilmektedir; bunlar bizatihi yüksek 
oranlardır. Biz buna seviniyoruz; çünkü yüzde yüzler-

I den buralara geldik; ama bir ekonomi için bunlar ha
fife alınacak, sevinilecek noktalar değildir. Sevin-

I memizin nedenini arz ettim. 
I Binaenaleyh, enflasyonu burada tutabilmemiz, fiyat 
I artışına mani olmakla olacaktır. Yapılacak yeniden de

ğerlendirmenin, fiyat artışı getirmesi kaçınılmazdır; 
bünyesinde mutlaka bir pahalılık vardır; zaten oyna-

I mak üzere olan fiyat artışlarını daha yukarı çıkarta-
I çaktır. Türkiye, korkarım ki, buna karar verdiği tak-
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dirde, 1979'ların, 1980'lerin, yani 12 Eylülden evvelki, 
ona takaddüm eden günlerin, tekrar enflasyonla baş-
başa kaldığı dönemlere yeniden, sırf bu nedenlerle ge
lebilir. Aslında, tabiî, literatürde birçok memleketler
de yapıldığı yazılıdır da, o memleketlerin bunu yap
tıktan sonra nereye vardıkları açık seçik yazılı değil
dir. Huzurunuza bu konuda on, onbeş kitap okuyarak 
geldim, bazı şeyleri bilerek konuşuyorum. İyi yaptık
ları, kötü yaptıkları bile hâlâ şüphelidir; çok çeşitli 
uygulamaları da vardır. Bu konu bizde yeni değildir. 
Hâlâ Vergi Usul Kanunumuzda bu hususta 1963'te 
konulmuş hüküm vardır. 20 senedir kimse buna cesa
ret edip, uygulayamamıştır. Kaldı ki, bu dönemde, ör
neğin 1960-1965 donemi arasında Türkiye hakikaten 
çok istikrarlı bir döneme girdiği halde, bunu uygula
ma cesareti gösterilememiştir. Politik nedenler söyle
nebilir... Memleketin ekonomisi hakkında karar verir
ken, politik ve ekonomik neden bir tarafa bırakılır; 
memleketin geleceği, en önemli konudur. Herkesin bu 
konuda hemfikir olması lazımdır. 

'Binaenaleyh, enflasyonda kaçınılmaz bir oynama 
getirecek, miktarını söylemem mümkün değil; ama 
mutlaka getirecektir, maliyet artışından doğan bir fiyat 
artışı olacaktır. Amortismanın artış oranında, vergi 
gelirlerinde bir kaybımız olacaktır. Fiyat artışları 
tekrar bunun bir kısmını karşılayacaktır; ama tama
mını karşılaması mümkün değildir. 

Daha evvel yüksek heyetinize rakamlarla arz et
tiğim gibi, yine inanarak arz ediyorum; 1981 bütçe yılı, 
ekonomi ve koordinasyonu bakımından ve kolorasyo-
nu bakımından son 30 senenin en iyi bütçe yılı ol
muştur. 1982 bütçesi, 1983 bütçesi bu iyiliği devam 
ettiremezse, daha evvelde huzurunuzda arz ettiğim gi
bi, 1981 bütçesi haddizatında hiçbir işe yaramamış, 
nazar boncuğu olarak kalmıştır. Literatürde, «1981 
bütçesi iyi bir bütçe idi» diyeceğimiz bir bütçe olabi
lir. 

Binaenaleyh, bütçe gelirleri, hakikaten üzerinde 
titrememiz gereken bir konudur. 1982'nin martında 
bütçe gelirlerimiz bakımından iyi alametler vardır. Bu
nun devamı şarttır. 

Biz bu defa, birçok kanunlarda mükellefler le
hine -değişiklikler yaptık; hatta burada bM'e, ziraî sto
pajı % 5'ten, (% 2'den ne ise, hep mükellefler le
hine yaptık. Pek tabiî, mükellefler kazanacak, Hü
kümete vergi verecekler. Aslında, mükellef lehine 
verdiğimiz, bir taraftan da, ileriki bir yılda Devle
tin geliri olacaktır. Ancak, 1982 kritik yıldır. 

Şu anda Türkiye'de enflasyonun önlenmesi, sa
dece tüketimin önlenmesine bağlanmıştır. Ücretlerde 
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küçük bir artış yaparsak, enflasyon ona paralel ola
rak hemen oynuyor. Binaenaleyh, çok hassas bir 
noktadadır; bu hassas noktayı tümü ile yıkarız. 

Yıkarsak ne olur? 
Sayın Başkanım, memleketimizde 12 Eylül H'a» 

rekâtı bir daha hemen yakında olmayacağına göre, 
tekraır bu noktaya kolay kolay gelemeyiz. Yani, % 
100'e çıkarsa, iki sene sonra tekrar % 40'a ineriz. 
% 100'e bir daha çıkarsa, kolay kolay artık % 40' 
lara inmesi söz konusu değildir. Bu, memleket eko
nomisinin sonu olabilir. Bunun için, bu madde üze
rinde büyük endişemiz vardır. Bir yerde, işsizlik de 
doğuracaktır. 

Efendim, hep söylenenler, «Bunlar 'kısa sürelidir» 
Enflasyon da Türkiye'de kısa sürelidir. 

Ne kadar süreceği belli değil. Üzerinde durduğu
muz konu, yıllık konudur, hatta ayılık konudur; enf
lasyonları aylık olarak takip ediyoruz. Binaenalyh, 
bu konuda «Yeniden Değerlendirme» rain değerlen
dirmesini yapar iken, kısa sürede bazı zararları var
dır; ama uzun sürede kararlılık getirecektir, diye ra
hat edemeyiz. 

Yeniden değerlenıdiııme yapılmalı mıdır, yapılma
malı mıdır? Bu hususta kesinlikle bir şey söyleye
mem; ama yapılacak ise, sırasının ve zamanının ol
madığını açık ve seçik, inanaralk arz ederim. 

BAŞKAN — Evet, bilhassa vergi kaybı bakımın
dan bu bizi endişeye düşürmektedir. Kaldı ki, 1982 
bütçesi yapıldı, bu kanun hesaba katılmadan yapıl
dı; yani buradan gelecek vergi gelirleri hesaba ka
tılarak yapıldı. 

Şimdi, sene ortasında böyle bir şeye geçmek, ha
kikaten, Küçükahmet'in söylediği gibi, bizi endişeye 
sevk etmektedir. Zarurîdir yapılması; ama hemen mi 
yapılmalı? Bu sene yapılması mecburiyeti olan bir 
husus da değildir. Kaldı ki, «Kur garantisi» dediği
miz şeyi de biz çıkaramadılc. Esas büyük işletmele
rin en çok şikâyet ettikleri konu bu, kur garantisi. 
Dolar değiştikçe bir türlü borçları bitmiyor veya bu 
iki konu, istikrara kavuştuktan sonra yapılması ge
reken bir konudur zannediyoruz ve eğer bunun çık
ması gerekiyor ise, şimdi değil, daha sonra çıkması 
inancındayız. 

Bilmiyorum Hükümetimiz ne der? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM - Sayın 
Başkanım, müsaade ederseniz arz edeyim. 

'Bunu 1 . 1 . 1983 malî yılında herkesin kazançla
rına tatbik edilmek üzere uygulamaya koyduğunuz 
zaman 1982 kazançlarında herhangi bir şey yapma-
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yacaktır. Bu bakımdan da Kur garantisi #e herhan
gi bir ilgi'si yoktur. 

Ben, şunu ortaya koymak istiyorum : Yeniden 
değerlenme konusu, vergi farkı zayiî noktasında ve 
bir de, maliyet artışı noktalarımda değerlendirilmiş
tir. Maliyette bir artışa neden olur; fakat bu kana
atimce, korkutacak ölçüde bir maliyet artışı yap
maz. Nedenimi arz edeyim efendim. Bugün için ma
liyette en büyük unsur işçiliktir; bazı işletmelerde 
% 90'a kadar çıkar. Buna mukabil, hammadde mal
zeme unsuru, % 40, % 50 ve % 60 olarak maliyet 
içerisinde yer alır ve mesela, maiyetin içerisinde 
% 90 işçilik olan yerde, işçi ücretleri % 30, % 40 
zam ister. Bu yapıldığı zaman da, her yıl yapılan bu 
zamların maliyet artışı yapacağını hesaba alarak, 
ekonomik istikrar programının tedbirlerini de ona 
göre düzenleyecektir '% 90 maliyetli 'işçilik olan bir 
işletmede % 30 işçiliğe zam yaparsanız maliyet ar
tışı olur; Fakat kârda '% 100 lük bir düşüşe giril
mez; Çünkü, işletmeler, yapılan bu zammı, maliyet 
artışını her 'halükârda muhtelif yollarla yok ©der
ler. Mesela, bir ölçüde fiyatlara intikal ettirirler, bir 
kısmını işletmenin içerisindeki üretim artışı ile tela
fi ederler. Vergi kaybı asgarî ölçüde olur ve hatta 
alınacak vergi artabilir de. Bunu, yıllar itibariyle bi
liyoruz. İşletme 100 milyon kâr ediyor ise (maliyet 
artı işçilik) zam verdim diye bu kârını azaltmıyor, 
iştirak ediyor. Bir maliyet artışı olabilir; ama mali
yet incelendiği zaman, işçilik % 90'a kadar çıkıyor; 
hammadde ve malzeme % 40 - % 60 olabiliyor; 
fakat amortismanların maliyet içindeki hissesi % 0,5, 
% 1, % 2'dir. 

Şimdi bizim burada yapacağımız zamlar maliyet
lerde büyük ölçüde bir artışa sebep ve dolayısıyla 
geliri azaltacak bir unsur olabilir, mümkündür, ola
caktır da; fakat zamlar ne kadar büyük olursa ol
sun, korkutacak ölçüde maliyet artışına, bir kâr aza
lışına neden olacağı kanaatini taşımıyoruz. Yani Hü
kümette bu konu, bu işlerle ilgili diğer arkadaşlarla 
uzun uzun •tartışıldı. 

'Bu itibarla, bunun bu mahzurları var; fakat kor
kutacak ölçüde değil. Buna mukabil, faydalarının, 
bunun üstünde olduğu kanaatindeyiz. Özellikle, is
tikrar dönemimde (1 . 1 . 1983 den) itibaren uygu
lanacağını düşünerek, bunun mahzuru olmayacağı; 
aksine, işletmelere birtakım imkânları kazandırabile
ceği kanaatindeyiz. 

Bu yeniden değerlendirmede, özellikle bizim üze
rinde durduğumuz en büyük neden şudur : Bugün 

için işletmede bir finansman sıkıntısı vardır. Serma
ye artırımlarını istiyoruz; «Bankalardan para alma
yın, özkaynaklarınızı takviye edin, sermayenizi ar
tırın» diyoruz, bu bir ölçüde de lafta kalıyor. 

Bir işletme düşünün; bütün imkânlarını kullan
mış; 500 milyon lira sermayesi var, 10 milyarlık te
sis kurmuş; fakat beş sene evvel, on sene evvel al
mış bu tesisi, borçla veya başka şekilde. Kendisi 
500 milyonluk sermayesini kendi öz kaynağımdan ar
tırmaya gücü yok. Ortak da alamıyor. Neden? Bir 
yabancı kimseyi 500 milyona ortak ettiği zaman, 
kafasında şu düşünce var : 10 milyarlık tesisimin 5 

- milyarını 500 milyona devrediyorum diyor ve bun
dan rahatsız olduğu için sermaye artırımına gitmi
yor, gidemiyor. Eğer kendisi koyabileeekse, serma
yesini artırıyor; fakat yabancı bir ortak almıyor; 
hatta, «'% 50 olarak iştirak etsin» dediği zaman, ka
fasında daima, 10 milyarlık tesise ortak ettiği kana
ati var. 

Bu yönüyle sermaye artırımını biz gerçekleş'tire-
miyoruz ve birçok istetmeler de sermayesini devre
demiyor; mecbur hissediyor kendimi ortak girmeye 
sırf bu sebepten. 

Halbuki diyoruz, eğer biz bu yeniden değerlen
dirme yapar da, ilgili, sermayesini - 10 milyar hiçbir 
zaman olmayacak - 2 milyara çıkarır ve 2 milyarlık 
aradaki farkı kendisine hisse senedi olarak verildiği 
zaman, bu sermayesini 4 milyara çıkarıp, o zaman 
rahatlıkla yeni ortak alır, aynı değerle piyasaya çı
kıp ortak kabul edebilir ve bu suretle sağlayacağı 
özkaynağın faiz maliyetleri % 50 dir; maliyet İçeri
sinde kredi maliyetleri amortismandan çok daha faz
ladır. 

Bizim düşüncemiz ve görüşümüz şudur : Amor
tisman yükselecektir maliyet içinde; ama kredi mas
rafları - keş (cash) para girdiği için - inecektir ve 
dolayısıyla belirli bir maliyet artışı da olmayacak
tır. Örneğin, bir işletmemin maliyetinde 2 milyar li
ralık kredi masrafı var. Amortisman masrafı hali'-. 
hazırda 100 milyondur; bu, belki 500 milyon veya 
1 milyara yükselecektir; ama buna mukabil kredi 
masrafları, özikaynalk getirdiği İçin, düşecek ve mese
la 2 milyar, 1,5 milyara inecek; bundan dolayı amor
tisman yükseldiği ölçüde maliyet artışı olmayacak. 
Bir maliyet artışı olacak; ama bu keş (cash) paranın 
girmesi, nakit paranın girmesi suretiyle kredi mas
rafları düşecek, maliyette bir azalma olacaktır. 

Bu durum işletmelerin yeni ortaklar aramasına, 
bankalara daha az taleple gitmelerine neden olacak 
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ve İşletmelerin yenli ortaklar alabilmelerine neden 
olarak ortaklık sağlayacaktır. 

Şu düşündürüyor efendim : 10 milyarlık değere 
göre zaten onun bir kıymeti vardır; o kıymetler sar
sıldı. Üzerinde 500 lira yazılan bir hisseyi, bir kim
se 5 bin liraya zor alır. Çünkü bizde bunun değerini 
takdir edecek kıymet borsası yok; borsa da teşekkül 
etmediği için, ancak mütehassıs olan onun tesislerinin 
10 milyar olduğunu bilirse, rahatlıkla 500 liralık his
seye 5 bin lira verir; ama bilmediği ve bunu inceleme 
imkânı da olmadığı müddetçe, bu hisseler satılamaya
cak demektir. 

Bu bakımdan, bizim getirdiğimizle, yeniden değer
leme yapıldığı zaman, mecburen keş (cash) para - ya
ni eğer parasız hisse temin edebilecekse, keş (cash) 
para olarak da sermayesini nakit olarak - ödeyecek 
demek istiyorum. Bu suretle nakit girişini sağlamayı 
düşünüyoruz. Bu, işletmelerin gelişmelerine, büyüme
lerine ve bugünkü piyasada, ekonomide, bankalar sis
temine kredi talebinin azaltılmasına imkân verecek
tir. Daha rantabl çalışma imkânlarını bugün için ban
kalardan alamıyoruz. Mesela, büyüme imkânı yok, 
sermayesini artıramıyor; bu, rantabl çalışmasını da ön
lüyor. Bu yönlerin de olabileceğini, geniş düşündü
ğümüz zaman da, bunun ekonomiye çok fazla yarar
lar sağlayacağ m, dolayısıyla vergi kaybı değil, hatta 
vergide artış olacağını tahmin ediyoruz. 

Şunu da belirteyim, mesele benim teknisyen ar
kadaşlarım var, verginin belirli ölçüde olabileceği ka
naatini ileri sürdüler. Fakat, biz, Gümrük ve Tekel 
Bakanı Sayın Ali Bozer, Sayın Mustafa Aysan ve 
bütün arkadaşlar, bir gün bunun üzerinde geniş bir 
ekonomik tahlil yaptık; bunun, ekonomiye yararlar 
sağlayabilecek bir ihtiyaç olduğunu, hiçbir mahzuru
nun olmadığını, ilk başta yapılması lazım gelen çok 
önemli bir operasyon olduğunu gördük. Bunun, bizim 
uygulamakta olduğumuz ekonomik politikayı menfi 
etkileyeceği kanaatini de taşımıyoruz. Eğer böyle bir 
kanaat sözkonusu olsa, zaten istikrarı sağlamayı, fiyat 
artışlarını düzenlemeyi düşündüğümüz bir ortamda 
eğer bunun belli bir menfi etkisi olsa, Hükümet ola
rak da zaten huzurunuza getirmezdik. Çünkü her şey
den evvel, sizlere karşı bu uygulanan ekonomik poli
tikanın sorumlusu olarak bulunuyoruz. 

O bakımdan, belki birtakım eksiklikleri, değişti
rilmesi gereken hususları olabilir; fakat Hükümet ola
rak bunun üzerinde çok tartışıldı ve yararlı olduğu 
kanaatini verdi. Bu görüşlere kısmen katılmakla bera

ber «ekonomide menfi bir etki yapmayacağı kanaatini 
taşımaktayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, birçok tedbirler aldık; Sa

yın Küçükahmet'in dediği gibi, 1981'i iyi kapadık. 
1982'nin neticesini almadık. 1982'nin neticesini de 

alsak, ondan sonra bunu çıkarsak, daha garantili ol
maz mı? 

Bir senelik bir neticeyle hemen paçaları sıvama
yalım. Bir senelik bir neticeyle, «Evet, iyiye gidiyor; 
hemen onları çıkaralım» demek sakıncalı olabilir. 
Bunun tehlikeli tarafları da var. Yani, «Fiyat artış
ları getirebilir» diyorsunuz; «Bütçe gelirleri uzun va
dede çoğalabilir» diyorsunuz; ama bizim şimdi, uzun 
vadeye değil, kısa vadeye ihtiyacımız var. Evvela, 
şu enflasyonu indirelim; ilk üç ayda, biliyorsunuz, 
bir fırlama oldu; ancak geçen ay, yani Mayıs ayın
da bir düşme oldu. «Haziran ne olacak, Temmuz ne 
olacak?» onları bilemiyoruz. 

Binaenaleyh, 1982 yılının sonuçlarını da görelim, 
ondan sonra çıkaralım. Zaten 1982 bütçesi Ocak ayın
da bitecek. Ona yakın veya 1982 Ocak ayından son
ra da çıkarabiliriz; ama şu senenin neticesini bir gö
relim; % 30'un altına düşecek mi, düşmeyecek mi? 
Ondan sonra, «Bunun etkisi oldu, bundan dolayı fi
yatlar fırladı» demeyelim. 

Bu çok önemli maddenin bir defa da Danışma 
Meclisinden geçmesinin de faydası var. Eğer bu ha
kikaten zorunluysa, bu maddeyi ayrıca Danışma Mec
lisine verelim, bir de orada incelensin, ondan sonra 
bize gelsin. 

Bazı tereddütlü noktaları da var. Yüzde yüz ga
rantili olsa mesele yok; ama menfi etkilerinin olacağı 
da söyleniyor. Bu bakımdan şu anda ben erken gö
rüyorum. 

Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, buyurduğunuz hususlara tamamen katılıyorum. 
Ayrıca, zamanı uzatmanın gereği yok. Buyurdukları
nız tamamen varittir, faydalı olabilir; ama en azından 
bir de... 

BAŞKAN — Ama, zararlı da olabilir. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — ...buyurduğu
nuz gibi, geniş tabanda müzakere edilmesinde yarar 
vardır. Danışma Meclisinden geçmesini ben de arzu 
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ederim; çünkü orada çok yetenekli kişiler var; bir 
kere de orada görüşülür. Bu, bir senelik mesele de
ğildir; bir sene gecikmesiyle dünya yıkılmaz. 

BAŞKAN — Hayır, bir sene gecikmeyecek : Da
nışma Meclisine veririz; mademki 1983'de tatbik edi
lecek, o zamana kadar orada enine boyuna tartışılsın. 

36 ncı madde üzerinde başka söz almak isteyen 
var mı?.. Yok. 

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

Bu maddeyi çıkarıyoruz. 
Hükümet, gerekirse, bunu Danışma Meclisi ka

nalıyla tekrar bize göndersin. 
37 nci maddeyi 36 ncı madde olarak okutuyo

rum : 
MADDE 36. — Aynı Kanunun 298 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yetki : 
Madde 298. — Bu bölümde yazılı emsal bedelleri 

ile alacak ve borçların değerleri 72 nci maddede ya
zılı Takdir Komisyonu tarafından tespit edilir.» 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yok. 

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

37 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 37. — Aynı Kanunun 344 üncü madde

sinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Bu maddenin 1 - 7 numaralı bentlerinde belirti

len hallerde, 8 numaralı bentte yer alan had ve mik
tarlar aranmaz.» 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

38 inci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 38. — Aynı Kanunun 353 üncü madde

sinin 1 numaralı bendinin ikinci paragrafı ile 2 nu
maralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin 
olarak tespit olunan yukarıda yazılı usulsüzlükler için 
kes'ilecök cezanın toplamı 500 000 lirayı geçemez. 

2. Bu Kanunun 233 üncü maddesinde yazılı pe
rakende satış vesikaları ile taşıma irsaliyesi, sevk 
irsaliyesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak 
mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıkları
nın irsaliye ve yolcu listesini ayrıca taşıtta bulundur
madıklarının tespiti halinde, kullanmadıkları veya bu
lundurmadıkları her bir belge için 500 lira özel usul
süzlük cezası kesilir. 

işletme Vergisi Kanununun 11 inci maddesinde ya
zılı perakende satış vesikası (232 nci maddenin son 
fıkrası uyarınca bu vesikalar yerine kullanılan fatu
ralar dahil) veya makineli kasa kullanımına izin ve
rilen hallerde müşteri fişi kullanmak mecburiyetıinde 
olanların bu vesikaları kullanmadıklarının tespiti ha
linde, kullanmadıkları her bir muamele için 500 lira 
özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, bir takvim y lı içinde her bir belge nevi
ne ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük cezasının top
lamı, her bir tespit için 50 000 lirayı aşmamak üzere 
500 000 lirayı geçemez.» 

BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

39 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 39. — Aynı Kanunun 366 ncı madde

sinin 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«11. Vergi mahkemesinde dava açma süresi.» 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen?.. Yok. 

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

40 inci maddeyi okutuyorum : 
•MADDE 40. — Aynı Kanunun 367 nci maddesi

nin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yapt klan inceleme sırasında 344 üncü madde

nin 1 - 6 numaralı bentlerinde yazılı kaçakçılık suç
larını veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını tespit eden 
Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile bunların 
muavinleri ve Gelirler Kontrolörleri tarafından doğru
dan doğruya ve vergi incelemesine yetkili olan diğer 
memurlar tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bu
lunduğu defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili 
Cumhuriyet Savdığına bildirilmesi mecburidir.» 

40 inci madde üzerinde söz almak BAŞKAN 
isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum : 

Kabul edenler.. 

MADDE 41. — Aynı Kanunun 368 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı : 
Madde 368. — Vergi cezaları : 
1. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açıl-

mamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten; 
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2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi 
kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarna
menin ilgiliye tebliğ tarihinden; 

Başlayarak bir ay içinde ödenir.» 
BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz almak 

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

' Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 42. — Aynı Kanunun 374 üncü madde

sinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

1. Kusur, ağır kusur ve kaçakç lık cezalarında, 
cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu tak
vim yılını takip eden yılın birinci gününden; 353 ve 
mükerrer 355 inci maddeler uyarınca kesilecek usul
süzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip 
eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114 
üncü maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı 
için de geçerlidir.); 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

43 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 43. — Aynı Kanunun 376 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Kaçakçılık, Ağır Kusur, Kusur ve Usulsüzlük 

Cezalarında indirme : 
Madde 376. — Re'sen veya ikmalen tarh edilen 

vergi veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirim
lerden artakalan kaçakçlık, ağır kusur, kusur ve usul
süzlük (özel usulsüzlükler hariç) cezalarını mükellef 
veya vergi sorumlusu vergi mahkemesinde dava aç
ma süresi içinde ilgili vergi dairesine müracaatla va
desinde veya 6183 sayılı Kanunda zikredilen neviden 
teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren üç 
ay içinde ödeyeceğini bildirirse : 

1. Kaçakçılık, ağır kusur veya kusur dolayısıyla 
kesilen cezanın birinci defada üçte ikisi; 

2. Müteakiben kesilen cezaların üçte biri; 
3. Usulsüzlük cezasının üçte biri; 
İndirilir. 
Mükellef veya sorumlu ödeyeceğini bildirdiği ver

gi ve vergi cezası farkını yukarıda yazılı süre içinde 
ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hük
münden faydalandırılmaz. 

Yukarıdaki hükümler vergi aslına tabi olmaksızın 
kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.» 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

44 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 44. — Aynı Kanunun uzlaşmaya ilişkin 

ek 1 inci maddesinin 5 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«5. Tarhiyatı veya ceza kesmeyi gerektiren se
beplerin; Vergi Mahkemeleri, bölge idare mahkeme
leri ile Danıştay veya Maliye Bakanlığı tarafından, 
mümasil, hadiselerde başka yönden mütalaa edilmiş 
bulunması,» 

BAŞKAN — 44 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

45 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 45. — Aynı Kanunun Uzlaşmaya ilişkin 

ek 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Uzlaşma talebi, mükellef veya cezaya muhatap 
olanlar için vergi mahkemesinde dava açma süresi 
içinde yapılır.» 

BAŞKAN — 45 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

46 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 46. — Aynı Kanunun uzlaşmaya ilişkin 

ek 6 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«Mükellef veya adna ceza kesilen; üzerinde uz-
laşılan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakkında 
dava açamaz ve hiçbir mercie şikâyette bulunamaz.» 

BAŞKAN — 46 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

47 nci maddeyi dkutuyorum: 
MADDE 47. — Aynı Kanunun Uzlaşmaya ilişkin 

ek 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilrnişjtir. 
«Uzlaşma ve Vergi Mahkemesinde Dava açma : 
Ek Madde 7. — Müddeti içinde uzlaşma talebinde 

bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaşma talep 
etltiği vergi veya ceza için, ancak uzlaşma vaki ol
madığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza 
iç'in uzlaşma talebinden önce dava açmışsa dava, uz
laşma işleminin sonuca bağlanmasından önce yergi 
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mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple in
celenir ve karara bağlanırsa bu karar hükümüz sayılır. 

Uzlaşmanın vaki olması halinde mükellef, üzerin
de uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üze
rinde uzilaştlmış olsa dahi her ikisine); adına sadece 
ceza kesilmiş bulunan, üzerinde uzlaşıllan işbu cezaya 
karşı dava açamaz. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya 
ceza muhatabı; tarh ©dilen vergiye veya kesilen cezaya, 
uzlaşmanın vaki olmadığına dair tutanağın kendisine 
tebliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yet
kili vergi mahkemesi nezdinde dava açabilir. Bu tak
dirde, dava açma müddeti bitmiş veya 15 günden az 
kalmış ise bu müddet tutanağın tebliği tarihinden iti
baren 15 gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde, yukardaki 
ikinci fıkra uyarınca durdurulmuş olan davanın gö
rülmesine, keyfiyetin vergi dairesince işarı üzerine 
vergi mahkemesinde devam olunur.» 

BAŞKAN — 47 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

48 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 48. — Aynı Kanunun Uzlaşmaya ilişkin 

ek 8 inci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şe
kilde değiştirilm'iştir. 

«2. Uzlaşma vaki olmadığı takdirde, bu kanunun 
112 ve 368 inci maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı 
İdarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesi-
<nin 8 numarailı bendi hükmü dairesinde;» 

BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

49 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 49. — Aynı Kanunun Beşinci Kitap baş

lığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, kısım ve bölüm baş
lıkları kaldırılmıştır. 

«BEŞİNCİ KİTAP 
Vergi Davaları» 
BAŞKAN — 49 uncu madde üzerinde söz almak 

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

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
50 nci maddeyi okutuyorum: 
MADE 50. — Aynı Kanunun 377 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olan
lar : 

Madde 377. — Mükellefler ve kendilerine vergi 
cezası kesilenler, târih edilen vergilere ve kesilen ceza
lara karşı vergi mahkemesinde dava açabilir. 

Vergii dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tah
min ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahke
mesinde dava açabilir. 

Belediyelerde dava açma yetkisini belediye adına 
varidat müdürü, olmayan yerlerde hesap işleri müdürü 
veya o görevi yapan kullanır. 

Vergi daireleri Maliye Bakanlığının, (İl özel idare
leriyle belediyeler valilerin) muvafakatini almadan ver
gi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştayda tem
yiz davası açamazlar.» 

BAŞKAN — 50 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

51 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 51. — Aynı Kanunun 378 inci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Dava Konusu : 
Madde 378. — Vergi mahkemesinde dava açabil

mek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi, ta
dilat ve takdir komisyonları karanlarının tebliğ edil
miş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak 
sahiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan ta
rafından verginin kesilmiş olması lazımdır. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu mat
rahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava aça
mazlar. (Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri 
mahfuzdur.) 

BAŞKAN — Onu niye parantez içinde yazdık; 
paranteze gerek var mı orada? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — Eskisi 
aynıydı efendim. 

BAŞKAN — Onda da hata var: (Bu kanunun 
vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.) Burada 
paranteze hiç gerek yok. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe - Plan Komisyonu Başkan) — Eskiye sadık 
kalalım diye orayı değiştirmemiştik. 

Gerek yok efendim, buyurduğunuz gibi. 
BAŞKAN — Gerek yok. Yani, en sonunda izah 

ediyor. O parantezi, kaldıralım. 
51 inci madde üzerinde söz almak isteyen var mı?.. 

Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — Aynı Kanuna 19.12.1963 gün ve 

205 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen geçici 
11 inci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeniden Değerleme : 
Geçici Madde 11. — 1. Anonim Şirketler (im

tiyazlı şirketler hariç) bilançolarına dahil edilmiş bu
lunan amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıy
metler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifin
de gösterilen amortismanları 1982 hesap dönemi sonu 
itibariyle mükerrer 290 inci madde hükümlerine göre 
yeniden değerleyebilirler. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme 
yapmaları zorunludur. 

2. Yeniden değerleme katsayıları 1970 yılından baş
lamak üzere Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Şu 
kadar ki katsayıların tespitine esas alınan başlangıç 
yılını daha sonraki bir yıl olarak belirlemeye Maliye 
Bakanlığı yetkilidir. 

3. 5.11.1981 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar sermayelerini artıran bankaların, 
sözkonusu sermaye artırımları, mükerrer 290 inci mad
denin 7 numaralı bendi hükümleri uyarınca nakit kar
şılığı yapılacak sermaye artırımına mahsup edilir. 

Bankaların, mükerrer 290 inci maddenin 7 numara
lı bendi hükümlerine göre sermayeye kalbedebilecekleri 
değer artışları, bu bent hükümleri dahilinde tekabül 
ettikleri nakdî sermaye miktarı ödenmiş olmak ve 
31.12.1982 tarihinden itibaren 4 yıl içinde sermayeye 
kalbedebilmek kaydıyla Bankalar Kanunu uygulama
sında ihtiyat addolunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ser
maye artırımına gitmiş bulunan kurumların sözkonusu 
sermaye artırımları, mükerrer 290 inci maddenin 7 
numaralı bendi hükümleri uyarınca nakit karşılığı ya
pılacak sermaye artırımına mahsup edilir. 

4. Gayri menkullerin yeniden değerlendirilmesinde 
mükerrer 290 inci maddenin 3 numaralı bendinin son 
paragrafı uyarınca yapılacak mukayesede 1983 genel 
beyan döneminde beyan edilecek vergi değerleri esas 
alınır. 

BAŞKAN — Bu 52 nci madde, 36 ncı maddeyle 
ilgiliydi. Onu çıkardığımıza göre, bu maddeye gerek 
kalmıyor. Binaenaleyh, bunun da çıkarılması gerekiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bu madde, 36 ncı 
maddeyle birlikte Danışma Meclisine gidecek Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Bu maddenin metinden çıkarılmasını 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu madde de çıkarılmıştır. 
Şimdi eski 54, yeni 52 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 52. — Aynı Kanuna Ek Geçici 8 inci 

maddeyi takiben aşağıdaki beş ek geçici madde eklen
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 1981 takvim yılı pe
şin ödeme derecelerine yapılan itirazlar hakkında bu 
Kanunun 55 inci maddesi ile kaldırılan Mükerrer 86 
ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 
Şu kadar ki, Merkez Özel Komisyonu tarafından gö
rüşülerek sonuçlandırılan itirazlardan Resmî Gazetede 
ilan edilmemiş olanlar hakkında sözü edilen madde
nin ilana ilişkin hükmü uygulanmaz. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 9 üzerinde söz al
mak isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
EMEKLt AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başkanım, 
kanun metninde geçen «55 inci maddesi» ibaresi «53 
üncü maddesi» olacak, yaptığımız değişiklikler nede
niyle. 

BAŞKAN — Tabi, 53 üncü madde oldu o. Doğru
dur. Madde numaralan değiştiği için 53 olarak düzel
tilecektir. 

Ek geçici madde 9 üzerinde başka söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

Ek geçici madde 10'u okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun 36 ncı 

maddesi ile değişik Vergi Usul Kanununun 298 inci 
maddesi hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihten ön
ceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak rayiç bedel 
takdirleri dolayısıyla anılan Kanunun 257 nci mad
desinin bu Kanunun 33 üncü maddesi ile değiştirilme
den önceki hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. 

BAŞKAN — Ek geçici 10 uncu madde üzerinde 
söz almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Ek geçici madde 11'i okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 11. — 213 sayılı Vergi Usul 

Kanununun 353 üncü maddesinin 2 numaralı bendi 
uyarınca her bir belge nevine ilişkin olarak kesilmiş 
bulunan özel usulsüzlük cezalarının, her bir tespit için 
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50 000 lirayı ve bir takvim yılı içinde 500 000 lirayı 
aşan miktarı tahsil edilmemişse terkin, tahsil edilmiş
se red ve iade edilir. 

BAŞKAN — Bu, şimdiye kadar yapılmış olanları 
düzeltiyor. 

EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 
(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Fazla almışsak 
onu iade edeceğiz. 

BAŞKAN — Zaten, Maliye Bakanlığı zannediyo
rum bunu bir tebliğle durdurdu, değil mi? 

MALİYE BAKANI KAYA ERDEM — İşletme 
vergileriyle alakalı olarak yaptık; fakat onun ötesin
deki, idarî bir kararla yapıldı. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 11 üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Ek geçici madde 12'yi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 12. — Gelir Vergisi Ka

nununun 2454 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle 
değişik mükerrer 117 nci maddesi hükümleri uyarın
ca, 1981 yılı için tahakkuk ettirilmiş bulunan peşin 
ödemelere ilişkin taksitlerini vadesinde ödemeyen 
mükellefler hakkında 15.4.1982 tarihine kadar 6183 
sayılı Kanunun 2347 sayılı Kanunla değişik 51 inci 
maddesi hükmü uygulanmaz. 

1981 yılı Gelir Vergisine mahsup edilipte öden
memiş bulunan peşin ödeme miktarının, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde öden
mesi halinde, bu alacaklara da 15.4.1982 tarihinden 
ödendiği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı 
uygulanmaz. Tahsil edilmiş bulunan gecikme zamları 
ise red ve iade edilir. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 12 üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Ek geçici madde 13'ü okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 13. — a) 213 sayılı Vergi 

Usul Kanununa bu Kanunla eklenen mükerrer 49 
uncu maddede yer alan bina metrekare normal inşa
at maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî ölçüde bi
rim değer tespitlerine ilişkin süreleri Emlak Vergisi 
1983 Genel Beyan Dönemi ile ilgili olmak üzere 1982 
takvim yılında gerektiği ölçüde kısaltmaya; 

b) 1983 yılında yapılacak olan Genel Beyan do
layısıyla vergi dairelerine verilecek Emlak Vergisi 
beyannamelerini iki ay önceden kabul etmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Ek geçici madde 13 üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Şimdi, ek geçici madde 9, 10, 11, 12, 13 üncü 
maddeleri ihtiva eden çerçeve 52 nci maddeyi oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

53 üncü maddeyi okutuyorum : 
Kaldırılan hükümler : 
MADDE 53. — a) 213 sayılı Vergi Usul Kanu

nunun Mükerrer 86 nci maddesi, 
b) 440 sayılı İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Mü

esseseleri ve İştirakleri Hakkında Kanunun Geçici 
1 inci maddesinin (f) işaretli bendi ile geçici 2 ncf 
maddesi hükümleri, 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe - Plan Komisyonu Başkanı) — Sayın Başka
nım, maddenin (b) fıkrası İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin yeniden değerlendirilmesiyle ilgilidir. İzniniz 
olursa, 53 üncü maddeyi ve ondan sonraki maddeyi 
bu kabul buyurduğunuz değişikliklere göre ben oku
yayım : 

«Kaldırılan Hükümler : 
Madde 53. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 

Mükerrer 86 nci maddesi hükmü yürürlükten kaldı
rılmıştır.» (a) harfi silinecek, (b) fıkrası tamamen si
linecek. 

BAŞKAN — 53 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

54 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlük : 
Madde 54. — Bu Kanunun, 
a) 10, 30, 31, 32, 41 ve 43 ncü maddeleri 1.1.1981 

tarihinden; 
b) 3 ve 37 nci maddeleri 1.1.1983 tarihinden; 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21 22, 23, 24, 

25, 26, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ve 52 
nci maddeleri Vergi Mahkemelerinin göreve başla
yacakları tarihten; geçerli olmak üzere yayımı tari
hinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
ı yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — 54 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı? 

Buyurun. 
EMEKLİ AMİRAL HÜSNÜ KÜÇÜKAHMET 

(Bütçe-Plan Komisyonu Başkanı) — Bu madde de 
şöyle olacak: 

Yürürlük : 
MADDE 54. — Bu Kanunun, 
a) 10, 30, 31, 32, 40 ve 42 nci maddeleri 1.1.1981 

tarihinden; 
b) 33 ve 36 ncı maddeler 1.1.1983 tarihinden; 
c) 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 35, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 
51 inci maddeleri Vergi Mahkemelerinin göreve baş
layacakları tarihten; 

Geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 
d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
Yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Evet a'daki 41 40, 43, 42 olacak; 

b'deki 37, 36 ncı olacak; c'deki de 40 dan itibaren; 
40, 39; ondan sonraki 42, 41; 44, 43; 45, 44; 46, 45; 
47, 46; 48, 47; 49, 48; 50, 49; 51, 50; 52, 51 olacak 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

54 ncü madde üzerinde söz almak isteyen var 
mı?.. Yoktur. 

Bu değişiklikle maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

55 inci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
MADDE 55. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 55 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oyluyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayırlı olsun. 
Gündemimizde görüşülecek başka konu bulun

madığından, bilahara tespit edilecek gün ve saatte 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Teşekkür ederim. 
Kapanma Saati : 16.03 

• • 
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I - BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
1. — (9/23) Esas Numaralı Soruşturma Komis

yonuna yeniden süre verilmesine dair Komisyon 
Başkanlığı tezkeresi. (3/204) 

II - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın 

Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan 
Komisyonu Raporu. (1/270) (S. Sayısı : 292'ye 12 nci 
Ek) 

2. — Hâkimler ve Savcılar Kanunu Tasarısı. 
(1/262) 

3. — 1730 Sayılı Yargıtay Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Ek ve Ge
çici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının 
Danışma Meclisince Kabul Olunan Metni ve Millî 
Güvenlik Konseyi Adalet Komisyonu Raporu. (D. 
Meclisi : 1/10; M. G. Konseyi : 1/363) (D. Mecli
si S. Sayısı : 87; M. G. Konseyi S. Sayısı : 394) 

4. — Sendikalar Kanunu Tasarısı. (1/235) 
5. — Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Ka

nunu Tasarısı. (1/236) 
6. — Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Ceza Ka

nunu Teklifi. (2/82) 
7. — 1475 Sayılı İş Kanununun Bazı Maddeleri

nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı. (1/269) 
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MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 292'ye 12 nci Ek * 

Bazı Vergi Kanunlarında ve Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki 
Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Büt

çe - Plan Komisyonu Raporu. (1 /270) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kdr'arlar 22 Ekim 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 101-1000/06512 

MlLLİ İGIÜVIBNUİİK IKONSEYİ BAŞJK ANLIĞIN A 

Maliye Bakanlığınca Hazırlanan ve Başkanlığını/^a arzı Bakıamılar Kurulunca 20 . 10 . 1981 tarihinde ka
rarlaştırılan <Bazı Vergi Kanunları ile Talimatın Hızlandırılması Hakkındaki Kamında Değfşlkl& yapılma
sınla İlişkin Kanun Tasana» İle gerekçesi ekli olarak gönfd r̂tflmliçtir. 

Gereğini emirierine arz edebim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

4 . 1 . 1961 GÜN VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞ
KİN KANUN TASARİSİNİN GENEL GEREKÇESİ 

Bilindiği üzere, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Verigi Mahkemelerin/in Ku
ruluşu ve Görevleri Hakkiirida Kanun ile vergi îtliiraz Ko'mi'syonları ve Temiyiz Komisyonu kaldJirılmaklta ve 
vergi uyuşmazlıklfarını çözümleme görevi, kurulması öngörülen vergi mahkemelerine veritmekltedSr. 

Anılan kanun Ihüikülmlerine göre, tek hakiimle çözümlenecek davalarda verilen kararları biır üst yargı 
organı olarak bölge lildıare mahkemeleri kesin büikme bağlayacak, Ibu isltisna dışında 'ilse, 2575 sayılı Danış
tay Kanununun 25 nci mad!de8i gereğince, vergi mahkemelerince verilen nihai kanarlar Danıştayda İtemyiz 
yoluyla incelenip karara bağlanacakltır. 

'Diğer taraftan, vergi uyuşmazlıklarının yargı yo luyla çözümü de 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Ka
nunu kapsamına alınmakta ve bu Kanunun 63 ncü maddesinde; «Vergi Usul Kanununun verigi uyuşmaz
lıklarına ilişkin 379 ila 412 nci madde büküimfcri, bu Kanunla kurutan vergi m&hkemeleriinıin göreve başla
dıkları 'tasrihte yürürlükten kalkar.* denilmektedir. 

Aynı Kanunun 31 nci maddesinin 2 numaralı bendinde ise, «Bu Kanun ve yukarıdaki fıkra uyarınca Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununa atıfta ıbulunulanhaller sakili kalmak üzere, vergi uyuşmazlıklarınım 
çözümünde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri uygulanır» hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümlere göre, bundan böyle vergi uyuşmazlıklarında, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkeme
leri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkınlda Kanun ve İdari Yargılama Usulü Kanunu 
ile Hukuk Usulü 'Muhakemeleri Kanununa atıfta bulunulan hallerde de ıbu Kanunun uygulanması gerefcmek-
tddiır, 

Ancak, Yukarıda sözü edilen 31 nci maddenin 2 numaralı bendinde belirtilen haller sakili kalmak üzere, 
verfei uyuşmazlıklarımın çözümünde Vergi Usul Kanununun 'ilgili hükümlerinin uygulanacağı gözönüne alı-
nıarJak Vergi Usul Kanununun vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 5 ndi kitabı dışında yer alan ve vergi uyuşmaz
lığına ilişkin olan özel hüikümlerin yeniden düzenlenmesi ve bazı deyimlerin anılan kanunlara parelel hale 
getiıiiümesıi zorunluğu düğmuşjtur. 

Vergi Usul Kanunumun, yemi ihdas ©dilen vergi yargısı sistemine uygun hale geftMUmesi amacıyla yapı
lan değişikliklerle beralber son değişiklikten sonra bir yıllık tatbikat sırasında aksayan diğer yönferü de bu 
tasarıda yenliden ele alınmış ve ileırde madde gerekçelerimde açıklandığı üzere gerekli değişiklikler yapılmış
tır. 



— t — 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile 213 sayılı Vergi Usul' Kanununum 5 nci maddesinin 'birinci fıkrasının 2 nu
maralı !bendiride yer alan «İtiraz ve Temyiz Koımıilsy onlarımda» deytilmi, 2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, 
tdaıre Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanununun 13 noü maddesi 
gereğince «Vergi Mahkemeleri» şeklinde değiştirilmiş ve ayrıca bölge idare mahkemeleri ve Danıştay'da gö
revli olanlar da kapsama atamıştır., 

Madde 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikindi ve üçüncü fıkralarımda yapılan değişiklik, İtiraz ve 
Temyiz Komisyonlarınım kaldırılması ve yerine vergi mahkemelerinin kurulması, iayrıca yeni bir müessese 
olarak bölge idare mahkelmderiniın ihdas edilmiş olması nedeniyle İtiraz ve Temyiz Komisyonları deyimi ye
rlime vergi mahkemeleri deyiminin kul anılması ve bölge idare mahkemeleri ile Danıştay'da görevli olan-
ların da madde kapışanıma alınmasımdan ibarettir. 

Madde 3. — Vergi 'ihtilaflarında sürdleir, 2577 sayılı İdare Yargılama Usulü Kanununda gösterilldiğin-
den, anılan ımaddtenim birinci fıkrasındaki, vergi ihtilaflarında sürelerin vergi kanunu ile belli edileceğine 

dair hüküm madde metninden çıkarılmıştır. 
Madde 4. — Aynı Kanunuun 16 ncı maddeslinde yapılan değişiklik, bir önceki madde gerekçesinde gös

terilen nedene dayanmaktadır. 
Madde 5. — Bu madde ile 26 ncı maddenin 11 numaralı bendinldeki «itiraz» deyimi, «Vergi mahkeme

sinde dava açıümaısıi1» şekline dönüşitürüierek anılan hüküm yenliden düzenlenmiştir. 

Madde 6. — Mükerrer 30 ncu maddemin son fıkrasındaki değişiklik, bir önceki mıadde gerekçesinde be
lirtilen nedenle yapıümıştıT. 

Madde 7. — Bu madde ile 35 nci maddenin 11 ve 12 numajralı bendin «İtiraz» deyilmi «Vergi miaJhlke-
mesiinde dava açma» sekinde değiştirtitaişltir. 

Madde 8. — Bu madde ile 41 nci madde, vergi mahkemjelteriniln kuruluşu gözönüne alınarak yeniden 
düzenlenmiştir. 

Madde 9. — Bu madde ile aynı Kanununun Birinci Kitap İkindi Kısım Beşinci Bölülm başlığı, bu bölüme 
eklenen mükerrer 49 ncu maddeyi de kapsayacak şekilde değiştürillmlişitir. 

Madde 1Q. — Bilindiği üzere, 2455 sayılı Kamunla Vergi Usul Kanununum 45 nci maddesinin 2 numaralı 
bendi değiştiirilmiş ve götürü gider emsali, büyük ve küçükbaş hayvanlar (Kümes hayvanları dahlil) ile kara 
ve su avcılığı içim % 80 diğer ziraî ürünler için '% 70 olarak bdlMenmlişlti. 

Bu defa yapılan değişiklik ile, bir yandan hayvanlar içlin tespit edilmiş 'bulunan götürü gider emsali bun
larım malhsüHıerline de Iteşmil edilmekte, diğer yandan ziraat makine ve aletleriyle başkla çiftçilerin ziraî istih
sal işlerlilıılin yapulmiası karşıliğındla alınan ücretler için uygulanacak götürü gider emsali madde metnine da
hil edilmek isuretiyie bu konudaki boşluk doMuırulmaktaidijr, 

Madde 11. — 213 sayılı Vergi Usul Kanunuma eklenen mükerrer 49 ncu maddenin (a) fıkrası ile, Emlâk 
Vergisi genel beyanın yapılacağı sünemin 'başlangıcımdan 4 ay önce, Maliye vıe Bayımdirllık Bakanlıklarınca Emı-
lâk Vergteıi Kanununun 10 ncu mıaddesiyle ayım Kanunun 31 nci 'mıadldesiime göre hazırlanan Tüzük hükümle
ri uyaranca tespit ve Resmî Gazete'de ilan edilen bina metrekare mioırmıall inşaat maliyet 'bedellerine karşı dava 
açacak kuruluşlarla, dava ımıerciî belirlenmektedir. Amcak, bu dava sadece genel beyan dönemlerinin rastladığı 
bütçe yılından öncdkıi yılda yapılan tespitleri kapsamakta, Tüzük esaslarıma göre düğer yıllarda yapılan tespitler 
hüküm harici kalmaktaidiır. 

Bu maddenin (b) fıkrasunda da yiimie Emlâk Vergisi Genel Beyanın yapılacağı süremin başlangıcımdan en 
az altı ay öne© takdir komisyomlarımca takdir olunacak ansalara ait asgarî ölçüdeki birimi değerlere ilişkim, dava 
açma safahatı ve ilan keyfiyeti belirlenmektedir. 

Bu maddenin (c) fıkrası ile de, aynı maddenin (a) ve (1b) fıkralarına göre Danıştay ve vergi nıiahkemıielbrindle 
dava açılması halinde davalarım 15 gün içinde vereceği tek savumma ile dosyamın tekemmül etmiş sayılması ve 
davanın alnılan yargı mıerciledmdle, dasyanm tekemmül tarihimden itibaren 1 ay içinde karara bağlanması ön« 
görülmüştür^ 
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Madde 12. — Vergi Usul Kanununun 72 nci madiesdnin birimci fıkrasında yapılan değişiklkle, arsalara 
ait asgarî ölçüde birim değerlerin tespiti sırasında Takdir Komisyonuna vergi dairesi memurlarından biri yeri
ne tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği bir memurun katılması sağlanmıştır. 

Madde 13. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle de, arsalara ait 
asgarî ölçüde birim değerlerin »tespiti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden biri yerine, tespitin yapıla
cağı vergi dairesi faaliyet bölgesinin mahalle muhtaırla ından birisinin toplantıya 'katılması sağlanmıştır. 

Madde 14. — Vergi Usul Kanununun 74 ncü mıad Jüsıine 'eklenen (c) bendi ile takdir komisyonlarına arsalar 
için mahalle muhtarlMarı itibariyle asgarî ölçüde birim değeir itespit etmek görevi ide verilmiş bulunmakta ve 
takdir işleminin yapılmasına ilişkin esaslar beiMenmektedir. 

Madde 15. — Ziraî Kazançlar İl Komisyonuna seçimle gelecek üç üyeyi belirleyen yürürlükteki 84 ncü 
maddede, üyelerden birimin mahallî çiftçi torikleri, bininin il ziraat odası Ve birinin de ticaret odası tarafın
dan seçileceği hükmü yer almaktadır. Ancak, çiftçi birVkîerinin kalkmış olması ve konulnun ticaret odalarının-
nın ihtisas sahasına girmemesi nedeniyle anılan maddecin yeniden düzenlenmesi zoranluğu ortaya çıkmıştır. 

Yapılan değişiklik ile Ziraî Kazançlar il Komisyonuna seçim yoluyla iştirak edecek üyelerden ikisinin il zi
raat odasından, birinin de bu ile bağlı ilçe ziraat odalarından seçilmesi öngörülmüştür. 

İkinci ve son fıkrada yapılan 'değişiklik ise, yukarı ia açUklanan gerekçe ile ticaret odal'arı ve çiftçi birlikle
rinin madde metninden çıkarılmasından ibarettir. 

Madde 16. — Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonumla kuruluşuna ilişkin 85 nai maddede yapılan değişiklik, 
bir önceki maddeye paralel olarak ve aym gerekçe ile Çiftçi Birlikleri Federasyonunun metinden çıkarılma
sı ve bu kuruluşça seçilecek bir üyenin de Ziraat Odaları birliğince seçilmesinden ibarettir. Böylece Ziraat 
Odaları Birliği yürürlükteki hükme göre ilki üye seçmekte iken yapılan değişiklikle üç üye seçmiş olacaktır. 

Madde 17. — Bü maddede yapılan değişiklik ile Vergi Uisuıl Kanununun 92 ncii maddesi, uzlaşma komisyon
ları ile Merkezî Uzlaşma Komisyonlarını ve Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesilnde zikredilen yönetme
lik hükümlerine göre kurulan komisyonu da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 18. — Bu madde ile 101 nci maddenin 6 nuımıarah bendindeki «itiraz ve temyiz» deyimi «vergi 
mahkemesinde dava açma» şeMnde değiştirilmiştir. 

Madde 19. — Bu madde ile 108 nci madde de yapı'aa değişiklik, «itiraz ve temyiz» deyimi yerine «vergi 
mahkemesinde dava açmıa» deyiminin kullanılmasından ibarettir. 

Madde 20, — Bu madde ile 1112 nci maddenin 3 numaralı t>endi değiştirilerek, İdarî Yargılama Usulü Ka
nuna paralellik sağlanmıştır. 

Madde 21. —Bu madde ile 121 nci madde değiştirilrek «itiraz etmek» deyimi yerine «vergi mahkemesinde 
dava açmak« deyimi kullanrlmıştıır. 

Madde 22. — Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdarî Yargılama Usulü Kanununun 63 'ncü maddesi ile Vergi Usul 
Kanununun 3181 nci maddesi de yürürllüklten kaKdırıM ğından, 122 nci maddenin ikinci fıkrası madde metninden 
çıkarılmak suretiyle madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 23. — Bu madde ile 123 ncü maddenin üç, dört ve beşinci fıkraları, İdarî Yargılama Usulü Kanu
nuna uygunluk sağlamak amacıyla kaldırılmıştır. 

Madde 24. — Bu madde ile daha önceki maddie gerekçeleriıfflde açıklandığı üzere «itiraz» deyimi «vergi mah-
kemesıinde dava açma» şeklinde değiiştMfmıiştir. 

Madde 25. — Bü madde ile 125 nci madde değiştirilmiştir. Yapılan değişiklik, «itiraz veya temyiz (komis
yonları» deyiminin yerine «vergi mahkemesi, bölge ida1e mahkemesi ve Danıştay» deyimlerinin kulanılrnıasın-
dan ibarettir. 

Madde 26. — Bu madde ile 126 nci maddenin (b) bendi değiştirilerek, bent hükmündeki «itirazsız» deyimi 
«vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın» şekline dönüştürülmüştür. 
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ıMadde 27. — Vergi Usul Kanununa 2365 sayılı Kanunla eklenen yiinürlükitöki mükerrer 185 nci madde
nin son fıkrasında, «Perakende satışlarla sair hâsılat belgelerine dayanılarak deftere topluca yazılabilir.» 
hükmü yer almaktadır. 

ıBu defa yapılan değişiklik ile, ödemelerin de belgelerine dayanılarak topluca kasa defterine yazılabil
mesi imkânı tanınmıştır. 

Madde 28. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde sayılan fatura vermek ve almak 
zorunda olanlar dışındaki tüketiciler tarafından satın alınan emtia veya yaptırılan iş karşılığında ödenen 
bedel için 'satıcı veya işi yapan tarafından fatura veril meşini mecburi kılan haddim yükseltilmesi öngörülmüş' 
tür. 

Son yıllarda para değerindeki düşmeler nazara alı narak söz konusu maddedeki bin liralık had on bin li
raya çıkarılmış bulunulmaktadır. 

Ayrıca, maddeye eklenen bir fıkra ile İşletme Ver gisi mükellefleri tarafından düzenlenen faturaların İşlet
me Vergisine ilişkin peraikende satış vesikası yerine geçeceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 29. — Bu madde ile, birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin 
fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışlarını tevsik edecekleri kayıtları helMeyen 233 ncü madde 
uygulamada karşılaşılan bazı tereddütleri ve yanlış yorumlamaları ortadan kaldırmak ve konuya açıklık ge
tirmek amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

'Birinci fıkrada yapılan değişiklik, «yaptıkları işle rin bedelleri» ibaresi madde metnine dahil edilmek su
retiyle madde, hizmet işletmelerini de perakende satış vesikası yönünden kapsayacak şekle getirilmesidir. 

Perakende satışların tevsikine ilişkin olup yürürlükte ki madde metninde dört bent halinde gösterilen belgeler, 
bu defa üç ıbemtte belirlenmiş ve bu belgelerde (bulunma sı gereken bilgiler açıklanmak suretiyle madde metni 
daha kesin ve yanlış uygulamalara meydan vermeyecek bir şekilde düzenlenmiştir. 

'Madde 30. — IBu madde ile, 248 nci maddenin son fıkrasında yer alan «en az geçim indirimi» İbaresi Gelir 
Vergisi Kanununa paralel olarak ve hu kanuna uygun luk sağlamak amacıyla çıkarılmış, yerine «Gelir Vergisi 
Kanununa göre 'indirimler» ibaresi konulmuştur. 

IMadde 31. — Önceki madde gerekçesinde açıklandığı üzere, 249 ncu maddedeki en az geçim indirimi 
iıbaresi indirimler şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 32. — Bu madde ile yapılan değişiklikte yürürlükteki 255 nci maddede yer alan «en az geçim 
indirimi» ibaresi yerine «Gelir Vergisi Kanununa göre indirimler» ibaresinin konulmasından ibarettir. 

Madde 33. — ıBu madde ile aynı IKanıunun 257 nci maddesinin 4 numaralı bendi değiştirilerek Emlak Ver
gisi 'Kanununa paralellik sağlanmıştır. 

Madde 34. — Bu madde ile mükerrer 257 nci madde değiştirilmiştir. 
Yapılan değişiklik, «mühürlü otomatik kasa» ibaresinden «mühürlü» kelimesinin çıkarılmasından ibaret

tir. 

Madde 35. — Bu madde ile 267 nci maddenin beşinci fıkrasındaki «itiraz» deyimleri «vergi mahkeme
sinde dava açma» şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 36. — Bu madde ile aynı Kanuna mükerrer >290 nci madde eklenmiştir. 
1970 yılından itibaren ülke dkoınbmüsinde görülen hızlı gelişme ve kurumlaşmanın yanında fiyatlar genel 

seviyesinin de hızla yükselimeye başlaması, işletmelere dahil iktisadî kıymetlerin yeniden değerlemeye talbi 
tutuiîmaamı zorunlu hale getirmiştir. Zira, fiyatlar genel seviyeslindeki artış, a'ktif kıymetlerin ikame fiyatlarının 
da yülkisekne'sine neden olduğundan, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca aktif kıymetlerin maliyet Ibedlel-
leri üzerinden ayrılan amortismanların oluşturduğu fonlarla 'bu kıymetlerin yeniîenmesine imlkân huiünmamak-
tadrr. 

Bu nedenle, yeniden değerleme hükümleri, işletmelere, alktif 'kıymetierinin yentilenmiesine imkân verecek şe-
îcide 'yeniden düzenlenmiştir. 

'Madde 37. — Vergi Usul Kanununun 298 nqi maddesinde yapılan değişiklikle takdir komisyonlarının ra
yiç Ibedel tespitine ilişkÜn yetkileri kaTdırıim'alktadur. 
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Madde 38, — Bu madde ile yürürlükteki 344 ncü maddenin som fıkrasında yer alan «1-6 numarain» iba
resi «1-7 numaralı» şeklinde değiştirilmiştir. 

'Bilindiği üzere ikaçakçıilığın tarifine ilişkin 344 ncü maddede kaçakçılık fiilleri üç anagrupıta toplanmakta
dır. Birinci grupta yer alan fiiller doğrudan doğruya kaçakçılık sayılan hallere ilişkindir ki, bunlar 1-7 numa
ralı 'berilerde belirtilmiştir. İkinci grubu oluşturan 'beyanda 'bulunulmaması veya noksan 'beyanda bulunul-
mast hallerinde ise, fiilin 'kaçakçılık sayılabilmesii için birtakım Ihad ve miktarların aşılması gerekmektedir. 
Üçüncü grupta ise yukarıdaki 'haller dışında 'kasten vergi ziyama sebep olan fiiller yer almaktadır. 

Bu durumda, 7 numaralı bentte yer alan hallerin de hiç bir had miktar aranmaksızın kaçakçılık suçunu 
oluşturması gerekinken, yütiürlükteki maddenin son fıkrasında, «1-6 numaralı bentler» 'hükmü yer aldığından 
7 numaralı bentte belirtilen fiillerin kaçakçılık sayılabilmesi için de 8 numaralı bentte yer alan haid ve miktar
ların aranması zorunluğu ortaya çıkmıştır. 

Anılan maddenin ruh ve maksadına uygun düşmeyen bu durumun düzeltilmesi amacıyla son fikıra hükmü 
değiştirilerek «Bu maddenin 1-7 numaralı bentlerinde belirtilen hallerde, 8 'numaralı Ibentte yer alan had ve 
miktarlar aranmaz.» şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 39. — Bu madde ile 353 ncü maddenin 1 numaralı bendinin ikinci paragrafında yapılan değişik
lik, birinci paragra'fta sayılan belgelerin tümü için bir takvim yılı içinde kesilecek usulsüzlük cezalarınım top
lamını gösteren ellibin liralık haddin her bir belge nevine teşmil edilmesi suretiyle beşyüzbin liraya çıkarılma
sından ibarettir. 

2 numaralı 'bentte yapılan değişiklik ise, her T>ir belge nıevine ilişkin olarak kesilecek usuteüztük cezasının 
alt ve üslt sınırının tespitidir. 

Diğer taraftan, ibu ıbendin ikinci paragrafında, işletme Vergisi Kanununa göre düzenlenmesi gereken pera
kende satış vesikaları için öngörülen usulsüzlük cezasına da yer VerAlm'iştir. 

Madde 40. — Bu madde ile 336 ncı maddenin 11 numaralı bendindeki «itiraz veya temyiz» deyimi «vergi 
mahkemesinde dava açma» şeklinde değiştirilmiştir. 

M'adde 41. — Bu madde ile 367 nci maddenin birinci fıikrası yeniden düzenlenmiştir. 

Anılan maddenin birinci fıkrasında, «Yaptıkları inceleme sırasında 344 ncü maddenin 1-6 numaralı 'bent
lerinde yazılı suçları veya bu suçları teşebbüsü tespit eden » ifadesi yer almakta, ancak bu ifade ka
çakçılığa teşebbüs sayılan halleri belirleyen 358 noi maddede yer alan, 'bir ıfadsap dönemi içinde ayrı tarihlerde 
en az iki defa ıfatura, taşıma irsaliyesi, sevk irsaliyesi, müstahsil mak'buzu, gider pusulası veya serbest meslek 
makbuzu düzenlememe, yazılı talebe rağmen servet bayanında bulunmama, levha asma mecburiyetine bir he
sap dönemli içinde üç defa uymama fiillerini, kapsamamaktadır. Bu laifzî 'boşluğun doldurulması amacıyla, 
« veya 'bu suçlara teşebbüsü tjespit eden » ifadesi « veya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını tespit eden » 
şeklinide değiştirilmiştir 

Madde 42. — Bu madde ile 368 nci maddede yer alan «itiraz» deyimleri «vergi mahkemesinde dava aç
ma» şekline dönüştürülmüştür. 

Madde 43. — Bu madde ıile 374 ncü maddenin 1 numaralı bendi değiştirilmiştir. 

Yürürlükteki 374 ncü maddenin 1 numaralı bendinde, 353 ve mükerrer 355 nci maddeler uyarınca kesile
cek usulsüzlük cezalarında da, ceza kesmede zaman aşımı süresinin 'başlanlgıç tarihi, kusur, ağır kıu&ur ve kaçak
çılık cezalarında olduğu gibi «vergi alacağının doğduğu takvim yılını tak'ibeden yılın 'birinci günü» olarak belir
tilmiştir. Halbuki usulsüzlük cezalarının vergiyi dbğuran olaya bağlanması mümkün bulunmamaktadır. Bu 
nedenle bu tür usulsüzlük cezalarında da diğer usulsüzlüklerde olduğu gibi zamanaşımının başlanlgıç tarihi usul
süzlük fiilinin işlendiği tarihe bağlanmak suretiyle söz konusu bent hükmü yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 44. — Bu madde ile 376 ncı maddede yapılan değişiklik, madde metninde yer alan «itiraz» de
yiminin «vergi mahkemesinde dava açma» şeklinle dönüştürülmesinden ibarettir. 

Madde 45. — Bu madde ile uzlaşmaya ilişkin ek 1 nci maddenin 5 numaralı bendi değiştirilmiştir. 
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2576 sayılı Bölge İdare 'Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görev
leri Hakkında Kanunun 15 nci maddesi uyarınca Vergiler Temyiz Komisyonunun kuruluşuna ilişkin hüküm
ler, mahkemelerin göreve başlamasıyla yürürlükten kalkacağından, 5 numaralı 'bent hükmü anılan kanuna 
uygunluk sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 46. — Bu madde ile ek 4 ncü maddenin ikinci fıkrasında yer alan «itiraz» deyimi «dava açma» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 47. — Bu madde ile ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrasında yer alan «itiraz» deyimi «dava açma» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 48. — Bu madde ile ek 7 nci maddede yapılan değişiklik, «itiraz» ve «İtiraz Komisyonu» deyim
lerinin «dava açma» ve «vergi mahkemesi» şekline dönüştürülmesinden ibarettir. 

Madde 49. — Bu madde ile ek 8 nci maddenin 2 numaralı bendi değiştirilmiştir. 
2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 63 ncü maddesi uyarınca Vergi Usul Kanununun 389 ncu 

maddesi, vergi mahkemelerinin göreve başladıkları tarihte yürürlükten kalkacağından, Ver<gi Usul Kanunu
nun anılan bent hükmü idarî Yargüama Usulü Kanununun 27 nci maddesine uygun hale geitirilmişitir. 

Madde 50. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununun «Vergi İhtilafları» şeklindeki beşinci kitap başlığı, 
İdarî Yargılama Usulü Kanununa uygun hale getirilmiş ve bu kitapta yer alan 377 ve 378 nci maddeler dı
şındaki vergi uyuşmazlıklarına ilişkin 379 ila 412 nci maddeler yürürlükten kaldırıldığından, kitabın kısım 
ve bölüm başlıkları da kaldırılmıştır. 

Madde 51. — Bu madde ile 377 nci maddenin başlığı ve madde metnindeki deyimler, Bölge İdare Mah
kemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun ile İdarî 
Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine uygun hale getirilmiştir. 

Ayrıca, idarî Yargılama Usulü Kanunu ile yürürlükten kaldırılan Vergi Usul Kanununun 406 ncı madde
sinde yer alan; vergi dairelerinin Maliye Bakanlığının, il özel idareleriyle belediyelerin valilerin muvafakati
ni almadan Temyiz Komisyonunun kesin kararları aleyhine Danıştayda temyiz davası açam ayacağın a ilişkin 
hükmüne, «Temyiz Komisyonu» deyimi yerine «vergi mahkemeleri» deyimi konulmak suretiyle 377 nci 
maddenin son fıkrasında yer verilmiştir. 

Madde 52. — Bu madde ile 378 nci madde başlığı ve meitni, daha önceki madde gerekçelerinde zikredi
len kanunlarda yer alan deyimlere uygunluk sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 53. — Bu madde ile 440 sayılı iktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında 
Kanunun yeniden değerlendirmeye ilişkim geçici 2 nci maddesi, Vergi Usul Kanunu ile paralellik sağlamak 
amacıyla değiştirilmiştir. 

Madde 54. — Bu madde İle 1982 hesap dönemi sonunda mükerrer 290 ncı maddedeki esaslar dahilinde 
yeniden değerlemeye imkân vermek üzere geçici 11 nci madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 55. — Bu madde ile Vergi Usul Kanununa 'beş ek geçici madde eklenmiştir. 
Bu Kanunun 56 ncı maddesi ile kaldırılan Vergi Usul Kanununun mükerrer 86 ncı maddesi hükümle

rinin 1981 yılı peşin ödeme derecelerine yapılan itirazlar hakkında uygulanması zorunlu olduğundan, bu 
madde ile ek geçici 9 ncu madde eklenmiştir. 

Bu Kanunun 37 nci maddesi ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun 298 nci maddesi hükmü, 1.1.1983 ta
rihinden itibaren yürürlüğe gireceğinden, bu tarihten önceki dönemlere ilişkin olarak görev yapacak olan 
takdir 'komisyonlarının anılan Kanunun 257 nci maddesinin 4 numaralı bendi hükmünde sözü geçen yetki
lerinin devam etmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak amacıyla Kanuna ek geçici 10 ncu madde eklenmiş
tir. 

Eklenen ek geçici 11 nci madde ile, Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinin 2 numaralı hendîne gört 
her bir belge nevine ilişkin olarak kesilmiş bulunan özel usulsüzlük cezalarının her bir tespit için 50 0C0 li
rayı ve bir takvim yılı içinde de 500 000 lirayı aşan miktarının tahsil ed'ilmemişse terkini, tahsil edilmişse 
ret ve iadesi sağlanmıştır. 
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193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 117 noî maddesi hükmü 2574 sayılı Kanunla değiştirilmek 
suretiyle mükelleflerin ödeyecekleri peşin ödemeler geçmiş yıl kazançları üzerinden talhakkuk eden vergilere 
bağlanmış olup değişiklikten önce takdir suretiyle tespit edilmiş bulunan 1981 yılına ilişkin peşin ödemele
rin aynı yıla ilişkin olarak tahakkuk ettirilen vergilerden yüksek olması halinde, mükelleflerin ödememesi 
gereken miktar için de (gecikme zammı uygulanması şeklinde yürütülen işlemin ortadan kaldırılmasını sağla
mak için ek geçici 12 nci maddenin düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

Ek geçici 13 ncü madde ile de, bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî öl
çüde birim değer tespitlerine ilişkin olarak mükerrer 49 ncu madde de görülen dört ve altı aylık sürelerin 
1982 yılında kısaltüalbilmesine yetki alınmak suretiyle 1983 genel beyanının zamanında yapılabilmesine, ay
rıca Emlak Vergisi Kanununun 23 ncü maddesinin (a) 'bendi uyarınca Mart ayından itibaren verilmesi gere
ken 1983 genel beyanına ilişkin Emlak Verıgisi Beyannamelerinin malî yılbaşından itibaren kalbuline yetki 
alınmak suretiyle de genel ıbeyanın 1.1̂ 1983 tarihinden ibaşlatılalbilmesine imkân sağlanmıştır. 

Madde 56. — Bu madde ile aynı Kanunun mükerrer 86 ncı maddesi Gelir Vergisi Kanununda yapılan 
değişikliğe paralel olarak yürürlükten kaldırılmıştır, 

Madde 57. — Bu madde Kanunun yürürlüğü ile ilgilidir., 

Madde 58. — IBu madde yürütme ile ilgili bulunmaktadır^ 

Bütçe - Plan Kontâşyonu Rapora 

TC 
Millî Güvenlik Konseyi 2 Haziran 1982 
Bütçe - Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/270 
Karar No. : 107ye 12 nci ek. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulunca Millî Güvenlik Konseyine sunulan «Bazı 
Vergi Kanunları ile Tahsilatın Hızlandırılması Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Ta
sarısı» Komisyonumuzca incelenmiş'tir. Bu Tasarı ile «213 sayılı Vergi Usul Kanununda;» 2575 sayılı «Danış
tay Kanunu»; 2576 sayılı «Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanun» ile 2577 sayılı «İdare Yargılama Usulü Kanunu»nun getirdiği hükümlere paraleJ 
olarak gerekli değişiklikterin yapılması teklif edilmektedir. Ayrıca, «Yeniden Değerleme» konusunda hükümlor 
ihtiva eden tasarı, genelde olumlu bulunarak maddelerin incelenmesine geçilmiştir. 

1. Tasarının 1 nci maddesi aynen benimsenmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesinde, değiştirilen maddenin esasen iki fıkradan ibaret olduğu dikkate alınarak 
maddenin tümüyle değişik şekliyle yazılması uygun bulunmuştur. 

3. Vergi Usul Kanununun 14 ncü maddesinin 1 nci fıkrasını deriştiren tasarının 3 ncü maddesi aynen be
nimsenmiş ve buna ilave olarak aym maddenin 2 nci fıkrasında ifade düzeltmesi yapılarak madde tümüyle 
yeniden yazılmıştır. 

4. Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
5. Tasarının 6 ncı maddesinde, esası değiştirmeyen ifade düzeltmeleri yapılmıştır. 
6. Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
7. Tasarının 8 nci maddesi ile değiştirilen Vergi Usul Kanununun 41 nci maddesinin son fıkrası hükmü, 

Danıştayın Söz konusu davalara ilişkin dosyalar üzerinde, diğer davalara nazaran öncelikle inceleme yap
ması hususuna açıklık getirecek şekilde değiştirilmişltir. 

8. Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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9. Tasarının 10 ncu maddesindeki çerçeve ifade, tasarının diğer maddelerinin çerçeve ifadeleri ile uyumlu 

hale getirilmiştir. 
10. Tasarının 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
11. Tasarının 13 ncü maddesi, Hasan metninde geçen «yukarıki» 'kelimesi yerine «yukarıdaki» kelimesi 

konularak kabul edilmiştir. 
12. Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
13. Tasarının 15 nci maddesi ile aynı Kanunun dört fıkradan ibaret olan 84 ncü maddesinin üç fıkrası de

ğiştirilmek istenmişitir. Tasarının ikinci fıkrasında ifade düzeltmesi yapılarak 84 noü madde tümüyle değişik 
şekliyle yazılmıştır. 

14. Tasarının 16 nci maddesi ile değiştirilmek istenen Vergi Usul Kanununun 85 nci maddesi esasen iki 
fıkradan ibaret olduğundan, ikinci fıkra ile birlikte yeniden yazılmış ve bu arada maddede ifade bakımından 
gerekli görülen düzenlemeler yapılmıştır. 

15. Tasarının 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
16. Tasarının 23 ncü1 maddesinde Vergi Usul Kanununun 123 ncü maddesinin 3, 4 ve 5 nci fıkralarının kal

dırılması öngörülmektedir. Maddenin bu şekilde formüle edilmesi yerine 123 ncü maddenin yürürlükte kalan 
fıkraları Tasarı metnine alınarak yazılması uygun görülmüştür. 

17. Tasarının 24 ncü maddesi ile aynı kanunun 124 ncü maddesinin birinci fıkrası değiştirilmektedir. Bu 
değişiklik benimsenmiş ve iki fıkradan ibaret olan maddenin 2 nci fıkrası da dahil edilerek, madde tümüyle ye
niden yazılmıştır. 

18. Tasarının 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ve 35 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
19. Tasarının 36 nci maddesi ile «yeniden değerleme»ye ilişkin olarak yeni getirilen Mükerrer 290 nci 

maddenin madde başlığı, Geçici 11 nci madde başlığı da dikkate alınarak kısaltılmıştır. 
Ayrıca, katsayıların tespitinde toptan eşya fiyatları genel endeksi yıllık ortalama fiyat artışları esas alın

ması ilkesinden vaz geçilerek Maliye Bakanlığına daha geniş bir hareket serbestisi tanınmıştır. 
Diğer taraftan, uygulamada tereddütlere yol açacağı gerekçesiyle 11 nci bent 10 ncu bent olarak değiş

tirilmiş ve istatistikî bilgi allmafc amacıyla düzenlenen 10 ncu bend metinden çıkarılmıştır. 
20. Ta'sarının 37, 318, 39, 40, 41 ve 42 nci maddeleri aynen benimsenmiştir. 
21. Tasarının 43 noü maddesi ile değiştirilen VUK'nun 374 ncü maddesinin 'birinci bendi başına bent nu

marası eklenmiş ve bendin sonundaki parantez içi cümlede yer alan «içinde» kelimesi «için de» olarak düzeltil
miştir. 

22. Tasarının 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ve 51 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

23. Tasarının 52 nci maddesiyle değiştirilen 378 ne; maddesinin son fıkrasında yer alan parantez içindeki 
«kanun» kelimesi «Kanunun» olarak değiştirilmiştir. 

24. Tasarının 53 ncü maddesi ile VUK'nun 414 ncü maddesini takiben, İktisadî Devlet Teşekküllerinin bi
lançolarının yeniden değerlenmesinde VUK'nun uygulanmasına ilişkin olarak bir Ek Madde getirilmek istenmiş
tir. Ancak, yeniden değerlemeyi tedvin eden Tasarının 36 nci maddesi karşısında, 440 sayılı Kanunun Geçici 
1 nci maddesinin (f) işaretli bendi ile Geçici 2 nci maddesi hükümlerinin yürürlükten kaldırılması amacın ger
çekleştirilmesinde yeterli görüldüğünden, buna ilişkin hükme, 55 nci maddede yer verilmesi ve 53 ncü madde
nin Tasandan çıkarılması uygun görülmüştür. 

25. Tasarının 54 ncü maddesi 53 ncü madde olarak kabul edilmiş ve 36 nci madde gerekçesinde belirti
len nedenle yeniden değiştirilmiştir. 

Yeniden değerleme sadece Anonim şirketlere tanındığından, buna paralellik sağlamak amacıyla ikinci 
Ibenıt metinlden çıkartmıştır. 

26. Tasarının 55 nci maddesi 54 ncü madde olarak kabul edilmiş ve bu madde ile getirilen Ek 9 ncu mad
dede geçen «56 nci madde», «55 nci madde» olarak düzeltilmiştir. 
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27. Yürürlükten kaldırılan hükümleri düzenleyen 56 ncı maddeye, Tasandan çıkarılan 53 ncü madde hak
kında belirtilen gerekçeye uygun şekilde ilave yapılmış ve 440 sayılı Kanunun Geçici birinci maddesinin (f) 
bendi ile Geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır* 

Buna göre yeniden düzenlenen Tasarının 56 ncı maddesi 55 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

28. Tasarının yürürlük ile ilgili 57 nci maddesinde, (a), (b) ve (c) berttlerinde sayılan maddeler dışında 
kalanların yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtir şekilde (d) bendi eklenmiş, bazı ifade düzeltmeleri 
ile 56 ncı madde olarak kalbul edilmiştir. 

29. Tasarının 58 nci maddesi 57 nci madde olarak aynen 'benimsenmiştir. 

Ayrıca tasarının başlığı «213 sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan 
Hüsnü KÜÇÜK AHMET 

Em. Amiral 

'Başkan Yardımcısı 
Tanju ERDEM 

Dz. Kd. Kur. Alb. 

Başkan Yardımcısı 
Haşmet YURTAL 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Turhan AKPORAY 

Mly. Kd. Alb. 

Kâtip Üye 
Tahsin EKİNCİ 
Mly. Kd. Bnb. 

Üye 
Güven BOŞGELMEZ 

Üye 
Mehmet KÂMİLOĞLU 

Üye 
Doğan KAYRAN 
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HÜKÜMETİN IBKIİFÎ 

4.1.1961 Gün ve 213 Sayıb Vergi Usul Kanunumda Değişücik Yapılmasına İlişkin Kamın Tasarısı 

MADDE 1. — '213 sayılı Vengi Usul Kanununun 5 nci maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«!2. Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli olanlar;»1 

MADDE 2; — Aynı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

«Ait vergi 'inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. 
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, (bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli 

olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanmasıyla ilgili hesap, yazı ve sair özel jşlerini ücretsiz de 
olsa yapamazlar.»1 

IMADDE 3,- — Aynı Kanunun 14 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Verigi muamelelerinde sureler Vergi kanunları ile (belli edilir.» 

MADDE 4i — Aynı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şdkilde değ%tiril!m!iştir. 

«Ölüm Halinde Sürenin Uzaması : 
Madde 16. — Vergi kanunlarında hüküm bulunmayan hallerde ölühı dolayısıyla mirasçılara geçen 

ödevlerin yerine getirilmesinde bildirme ve beyanname verme sürelerine üç ay ekleniri» 

MADDE 5. — Aynı Kanunun 26 ncı maddesinin 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«11. Verigi mahkemesinde dava açılması ve düzeltme ile ilgili hükümlere ait kısa bilgi.» 

MADDE 6. — Aynı Kanunun mükerrer 30 ncu maddesinin son fı'krası aşağıdaki şekilde değiştirilimiş-

«Verginin tahakkuku ve cezanın <kesinleşımesi için geçmesi gerdken vengi mahkemesinde dava açma sü
resi mükellefin bilinen adresinde tdbligat yapıldığı ahvalde tebliğ tarihinden, aksi halde işbu tutanakla tes
pit olunan ilan tarihinden başlar.» 

MADDE 7,: — Aynı Kanunun 35 nci maddesinin 11 ve 12 numaralı bentleri aşağıdaki şe'k'ilde değiştiril
miştir.: 

«11. Vergi malhkemesinde dava açma süresi; 
!2j Vergi mahkemesinde dava açma şdkli.» 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişjfiiritoiştir.-
«.Götürü Matrahlara Karsı Dava Açma : 
Madde 41. — 40 ncı madde gereğince kendilerine ta'kdir fclomisyohu kararı verilen daire, kurum ve te

şekküller, (bu kararı inceleyerek aykırı gördükleri takdirlere karşı kararın Ikendilerine verildiği tarihten iti
baren onlbeş gün 'içlinde vergi malhkemesinde dava açabilirler. 

Vengi mahkemesince verilecdk kararlar aleyhine daire, kurum ve teşekküıHerce lonlbeş gün içinde Danışitaya 
başvurulabilir, 

Danıştay Ibu müracaat üzerine işi dosya üzerinde tercihan inceleyerek karara bağlaç» 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU METNİ 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yasaklar : 
Madde 6. — Beşinci maddede yazılı olanlar : 
L (Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; 
2. Kan veya sıhrî usul ve füruuna, evlatlığına veya kendisini evlat edinene yahut kan hısımlığında üçüncü 

(Bu derece dahil), sıhrî hısımlıkta, bu hısımlığı meydana getiren evlenme ortadan kalkmış olsa bile, üçüncü 
(Bu derece dahil) dereceye kadar olan civar hısımlarına; 

3. Kanunî temsilcisi veya vekili bulundukları kimselere; 
Ait vergi inceleme ve takdir işleriyle uğraşamazlar. 
Vergi muameleleri ve incelemeleri ile vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştayda görevli 

olanlar, mükelleflerin vergi kanunlarının uygulanması ile ilgili hesap, yazı ve sair özel işlerini ücretsiz de olsa 
yapamazlar. 

MADDE 3. — Aynı Kanunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 14. — Vergi muamelelerinde süreler vergi kanunları ile belli edilir. 
Kanunda açıkça yazılı olmayan hallerde 15 günden aşağı olmamak şartıyla bu süreyi, tebliği yapacak olan 

idare belirler ve ilgiliye tebliğ eder. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynı Kanunun mükerrer 30 ncu maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; 

mükellefin bilinen adresinde tebligat yapıldığı hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit olunan 
ilan tarihinden başlar. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynı Kanunun 41 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Götürü Matrahlara Karşı Dava Açma : 
Madde 41. — 40 ncı madde gereğince kendilerine takdir komisyonu kararı verilen daire, kurum ve te

şekküller, bu kararı inceleyerek aykırı gördükleri takdirlere karşı kararın kendilerine verildiği tarihten itibaren 
onbeş gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

Vergi mahkemesince verilecek kararlar aleyhine daire, kurum ve teşekküllerce onbeş gün içinde Danıştaya 
başvurulabilir. 

Damştay bu müracaat üzerine işi dosya üzerinde öncelikle inceleyerek karara bağlar. 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 9. — Aynı Kanunun Birinci Kitap İkinci Kısım (Beşinci 'Bölüm başlığı aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir, 

«Ziraî kazanç ölçüleri ile Emlâk Vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti.» 

MADDE 10, — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 45 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

«2. Götürü gider emsali; 'büyük ve küçükbaş hayvanlar (Kümes hayvanları dalhil) ve bunların mahsulleri 
ile kara ve su avcılığı için <% 80; diğer ziraî mahsûller ile 'ziraat makine ve aletleriyle başka çiftçilerin ziraî 
istihsal işlerinin yapılması karşılığında alınan ücretler için <% 70'dir.» 

MADDE 11. — Aynı Kanuna 49 ncu maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 49 ncu madde eklenmiş
tir. 

Emlâk Vergisine ait bedel ve değerlerin tespiti, ilanı ve kesinleşmesi : 

MÜKERRER MADDE 49. — a) Maliye ve Bayındırlık bakanlıkları Emlâk Vergisi Kanununun 10 
ncu maddesi hükmü ile aynı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca hazırlanan tüzük hükümlerine göre bina 
metrekare normal inşaat maliyet bedellerini (Söz konusu tüzük hükümlerine göre yapılan yıllık tespitler hariç 
olmak üzere) genel ıbeyanın yapılacağı sürenin başlangıcından dört ay önce müştereken tespit ve Resmî Gazete 
ile ilân ederler., 

Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 'Birliği bu bedellere karşı Resmî Ga
zete ile ilanını izleyen 15 gün içinde Damştayda dava açabilirler. 

b) Takdir komisyon farının arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tespitine ilişkin takdirleri genel beyanın 
yapılacağı sürenin başlangıcından en az altı ay önce karara bağlanarak takdirin ilgili bulunduğu il ve ilçe 
merkezlerindeki ticaret odalarına, ticaret odası bulunmayan yerlerde belediyelere ve ilgili vergi dairelerine 
imza karşılığında verilir. 

Takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum ve teşekküller 
1'5 gün içinde ilgili 'Vergi Mahkemesi nezdinde dava açabilirler.. Vergi mahkemelerince verilecek kararlar aley
hine 15 gün içinde Danıştaya başvurulabilir. 

Kesinleşen asgarî ölçüde arsa birim değerleri, ilgili vergi dairelerinde ve muhtarlıklarda uygun bir yere 
asılmak suretiyle genel beyan süresince ilan edilir. 

c) Yukarıdaki fıkralara göre, Danıştay ve vergi mahkemelerinde dava açılması halinde, davalının 15 
gün içinde vereceği tek savunma ile dosya tekemmül etmiş sayılır. Danıştay ve vergi mahkemelerince bu 
davalar dosyanın tekemmül ettiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde karara bağlanır. 

MADDE 12. — Aynı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde 

ilgili vengi dairesi müdürünün) veya bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili verigi 
dairesinin yetkili iki memuru (arsalara ait asgarî ölçüde birim değerlerin tespiti sırasında ise vergi dairesi 
memurlarından biri yerine tapu sicil muhafızı veya tevkil edeceği bir memur) ile seçilmiş iki üyeden kuru
lur.» 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, 
servet takdiri işlerinde ise yalnız ticaret odasından seçilen üyeler (arsalara ait asgarî ölçüde birim değerle
rin tespiti sırasında ticaret odasından seçilen üyelerden Ibiri yerine tespitin yapılacağı vergi dairesi faaliyet 
bölgesinin mahalle muhtarlarından, mahallin en büyük mülkî idare, amirince seçilmiş birisi) İştirak eder. Ti
caret odası ve meslekî teşekkül bulunmayan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıki esaslara 
göre belediyeler tarafından seçilir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynı Kanunun 45 nci maddesinin 2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

2. Götürü gider emsali : Büyük ve küçükbaş hayvanlar (kümes hayvanları dahil) ve bunların mahsulleri 
ile kara ve su avcılığı için % 80; diğer ziraî mahsuller ile ziraat makine ve aletleriyle başka çiftçilerin ziraî 
istihsal işlerinin yapılması karşılığında alınan ücretler için %• 70'tir. 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 73 ncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Komisyon toplantılarına mükellefin sanat veya meslek bakımından bağlı veya ilgili olduğu teşekkülden, 
servet takdiri işlerinde ise yalnız Ticaret Odasından seçilen üyeler (arsalara ait asgarî ölçüde birim değerlerin 
tespiti sırasında Ticaret Odasından seçilen üyelerden biri yerine tespitin yapılacağı vergi dairesi faaliyet böl
gesinin mahalle muhtarlarından, mahallin en büyük mülkî idare amirince seçilmiş birisi) iştirak eder. Tica
ret Odası ve meslekî teşekkül bulunmayan yerlerde bunlar tarafından seçilecek üyeler, yukarıdaki esaslara gö
re belediyeler tarafından seçilir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 



— 14 — 

(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 14. — Aynı Kanunun 74 ncü maddesine (b) bendini takiben aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir. 

«c) 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanununun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca arsalar için mahal
le muhtarlıkları itibariyle asgarî ölçüde 'birim değer tespit etmek (Bu değerlerin tespitinde, Emlâk Vergisi 
Kanununun 31 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan normlardan ve bu maddeye göre hazırlanmış bu
lunan Tüzük hüjkülmleri ile gerektiğinde 'bilirkişiden yararlanılır^» 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 84 ncü maddesinin (bir ve ikinci fıkraları ile son fıkrası sırasıyla aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

«Ziraî Kazançlar İl Komisyonunun seçilmiş üyelerinden ikisi il ziraat odasından Ibiri de Ibu ile ibağlı ilçe 
ziraat odalarından il ziraat odasınca seçilir.» 

«Ziraat Odası valinin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay işinde komisyon üyelerini ve onların 'bir misli 
yedek üyeyi seçerek adlarını valiye 'bildirmeye mecburdur.» 

«Ziraat Odası ıbulunmayan yerlerde ıbunların seçeceği üyeler, aynı esaslar dairesinde 'belediyelerce seçi
lir.!»! 

MADDE 16. — Aynı Kanunun '85 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında, Gelirler Genel Mü

dürü, Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Tarım Bakanlığının üç, Ziraat Odaları Birliğinin üç ve Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Ibir temsilcisinden kurulur.» 

MADDE 17. — Aynı Kanunun 92 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Ücretler : 

Madde 92. — Bu kısımda yazılı komisyonlarla ortalama kâr hadlerini tespit eden özel komisyonlar ve uz
laşma komisyonlarınım (Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, Mer
kez Uzlaşma Komisyönlan ile Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinde zikredilen yönetmelik hüküm
lerine göre kurulan komisyon hariç) Başkan ve üyelerine 'bu komisyonlardaki görevleri dolayısıyla mahallî 
defterdarılığun teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca ıtayin olunacak miktarda ücret verilir. 

Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, Ortalama Kâr Hadleri Merkez Komisyonu, Merkez Uzlaşma Ko
misyonları ile Gelir Vergisi Kanununun 31 nci maddesinde zikredilen yönetmelik hükümlerine göre kurulan 
Komisyonun Başkan ve Üyelerine bu komisyonlardaki çalışmaları dolayısıyla 'verilecek ücret Maliye Bakan
lığının tekjifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla tayin olunur.» 

MADDE 18. — Aynı Kanunun 101 nci maddesinin 6 numaralı Ibendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«6. Vergi mahkemesinde dava açma dilekçelerinde ve cevaplarında gösterilen adresler;» 

MADDE 19. — Aynı Kanunun 108 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Hatalı Tebliğler : 

(Madde 108. — Tebliğ olunanı vesikalar, esasa müessir olmayan şekil ihatalarından dolayı hukukî kıy
metlerini kaybetmezler; yalnız vergi ihbarı ile ilgili vesikalarda mükellefin adımın, verginin nevi veya mikta
rının, vergi mahkemesinde dava açma süresinin hiç yazılmamış olması veyahut 'bu vesikaların görevli bir ma
kam tarafından tanzim edilmemiş bulunması vesikayı hükümsüz kılar.» 

MADDE 20. — Aynı Kanunun 112 nci maddesinin 3 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
3, Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı idarî Yargılama Usulü Kanununun 27 nci 

maddesinin 8 numaralı 'bendi gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, Vergi 
Mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamemin tebliği tarihinden itibaren oir ay içinde öde
nir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu. Metni) 

MADDE 14. — Tasarının 14 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Aynı Kanunun 84 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Üyelerin Seçilmesi : 
Madde 84. — Ziraî Kazançlar İl Komisyonunun seçilmiş üyelerinden iikisi il ziraa't odasından, biri de bu 

ile bağlı ilçe ziraat odalarından il ziraat odasınca seçilir. 
Ziraat odası, valinin yazılı tebliği üzerine en geç bir ay içinde komisyon üyelerini ve aynı sayıdaki yedek 

üyeyi seçerek adlarını valiye bildirir. 
Üyeler bu süre içinde seçilip bildirilmedikleri takdirde vali tarafından seçilir. 
Ziraat odası bulunmayan yerlerde bunların seçeceği üyeler, aynı esaslar dairesinde belediyelerce seçilir. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 85 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
Madde 85. — Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu, Maliye Bakanlığı Müsteşarının Başkanlığında; Gelirler 

Genel Müdürü ile Gelirler Genel Müdürlüğünün iki, Tarım ve Orman Bakanlığının üç, Ziraat Odaları Bir
liğinin üç ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün bir temsilcisinden kurulur. 

Başkanın mazereti halinde, üyelerden veya hariçten, tevkil edeceği kimse komisyona başkanlık eder. 

MADDE 17. — Tasarının 17 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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. 

Millî Güvenliiık Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 ncd ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 21. — Aynı Kanunun 121 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Re'sen Düzeltme : 

Madde 12)1. — tdarece tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi hataları re^sen düzeltilir. Kendi aleyhle
rine düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye 'karşı vergi mahkemesinde dava açma halkları mahfuzdur.» 

MADDE 22. — Aynı Kanunun 122 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Düzeltme Talebi : 

Madde 122. — Mükellefler, vergi muamelelerindeki hataların düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile is
teyebilirler. 

Bunların posta ile taahhütlü olarak gönderilmesi caizdir.» 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 123 ncü maddesinin üç, dört ve beşinci fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 24. — Aynı Kanunun 124 ncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddolunanlar şi
kâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler.» 

MADDE 25. — Aynı Kanunun 125 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Düzeltmenin Şümulü : 
Madde 125. — Vergi mahkemesi, bölge idare mahkemesi ve Danıştaydan geçmiş olan muamelelerde ver

gi hataları bulunduğu takdirde, bu hatalar, yargı kararları kesinleşmiş olsa bile, ©Vvelki maddelerde yazılı 
usûl dairesinde düzeltilebilir. Şu kadar ki; düzeltmenin yapılabilmesi için hatalar hakkında anılan yargı mer
cileri ıtarafından bir karar verilmemiş olması şarttır.» 

MADDE 26. — Aynı Kanunun 126 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
f«b) tlan yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde dava konusu yapılmaksızın tahakkuk eden vergilerde 

mükellefe ödeme emrinin tebliğ edildiği;» 

MADDE 27. — Aynı Kanunun mükerrer 185 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Perakende satışlarla sair hâsılat ve ödemeler, belgelerine dayanılarak deftere topluca yazılabilir.» 

MADDE 28. — Aynı Kanunun 232 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye 
bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki »ikinci fıkra eklenmiştir. 

'«Yukarıdakiler dışında kalanların, birinci ve ikinci sınıf 'tüccarlardan ve defter tutmak mecburi yedinde 
olan çiftçilerden satın aldıkları emtia veya onlara yaptırdıkları iş bedelinin onıbin lirayı geçmesi veya bedeli 
ortbin liradan az olsa dahi istemeleri hainde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.» 

îşletme Vergisi ayrıca gösterilmek kaydıyla işletme Vergisi mükellefleri tarafından hizmetin ifası anında 
veya perakende saltış sırasında düzenlenerek müşteriye verilen faturalar perakende satış vesikası yerine göçer. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 21. — Tasarının 21 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Aynı Kanunun 123 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Düzeltme Talebinin İncelenmesi : 

Madde 123. — Vergi dairesinin ilgili servisi düzeltme talebini kendi mütalaasını da ilave ederek, düzelt
me merciine gönderir. 

Düzeltme mercii talebi yerinde gördüğü takdirde, düzeltmenin yapılmasını emreder; yerinde görmediği 
takdirde, keyfiyet düzeltmeyi isteyene yazı ile tebliğ olunur. 

MADDE 24. — Aynı Kanunun 124 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Şikâyet Yolu ile Müracaat : 

Madde 124. — Vergi mahkemesinde dava açma süresi geçtikten sonra yaptıkları düzeltme talepleri reddo-
lunanlar şikâyet yolu ile Maliye Bakanlığına müracaat edebilirler. 

Bu madde gereğince il özel idare vergileri hakkında valiliğe ve belediye vergileri hakkında belediye baş
kanlığına müracaat edilir. 

MADDE 25. — Tasarının 25 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26. — Tasarının 26 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28. — Tasarının 28 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 1.2 nci etk) 



— 18 — 

'(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 29 .— Aynı Kanunun 233 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«.Perakende Satış Vesikaları : 

Madde 233. — Birinci ve ilkinci sınıf tüccarlarla defter tuitmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek 
mecburiyetinde olmadılkları satışları ve yaptıkları işlerin badelileri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile tev* 
sik olunur. 

1. Perakende satış fişleri; 
2. Malkindi kasaların kayıt 'ruloları; 
3. Giriş ve yolcu taşıma biatleri.; 
Perakende satış fişi, makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlen

me tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir. 
Peraken'de satış fişi ile giriş ve yolcu taşıma biletleri seri ve sıra numarası 'dahilinde teselsül ettirilir. Bu fiş 

ve 'biletler kopyalı ilki nüsha olarak tanzim edilir ve bir nüshası müşteriye verilir. Malkineli kasa kullanılıp da 
müşteriye fiş (makineli kasanın önceki fıkrada belirtilen malumatı ihtiva eden fişi) veriİtmemesi halinde, peraken
de satış fişi tanzimi ve müşteriye verilmesi mecburîdir. 

işletme vergisi mükellefleri tarafından tanzim edilen perakende satış vesikaları, perakende satış fişi yerine-
geçer.» 

MADDE 30. — Aynı Kanunun 248 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiriirniiıştir. 

«Gelir Vergisi Kanununa göre indirimlerin uygulâınmasmda, karnedeki kayıtlar, 'bunların vergi dairesine 
tescil ettirildiği tarihten evvelki zamanlar için nazara alınmaz.» 

MADDE 31. — Aynı Kanunun 249 ncu maddesi aşağıdaki ş'dkilde değiştirilmiştir. 

«Hüviyet Tasdiki : 

Madde 249. — Gelir Vergisinde indirimlerden faydalanabilmek için karne almak mecburiyetMde olanlar, 
medenî hal ve aile durumu hakkında vergi karnesine yazılmış olan bilgiler ve bunlarda valki olan değişiklikler 
mükellefin 'ikamet ettiği veya çalıştığı mahallenin muhtarına ta'sdik ettirilir. Buna imkân olmayan hallerde mü-
•kclfefiin karneye yazdığı bilgilerin doğruluğu idarî taıhkikaüla tespit olunur ve karnenin tescili tahkikat neticesin
de yapılır.» 

MADDE 32. — Aynı Kanunun 255 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Karnelerin Muhafazası : 

Madde 255. — Mükellefler bu kanuna göre aldıkları vergi (karnelerini, işin devam ettiği, Gelir Vergisi 
Kanununa göre indirimlerle ilgili olanlar bu indirimlerden faydalandıkları sürece muhafaza ederler.» 

MADDE 33. — Aynı Kanunun 257 nci maddesinin 4 numaralı bendi aşağıdaki şdkilde değiştirilmiştir. 

«4. Bina ve arazinin rayiç bedelinin 'tespitinde değeri tespit edilecek bina ve araziyi, Emlak Vergisi 
Kanununun 31 nci maddesiıne göre Maliye Bakanlığınca yetkili kılınan memurlara gösterip gezdirmek, bu gi
bi gayrimenkullerin genel ahvaline, kullanılış tarzına ve kirada i!S3 kiranın miktarlına müteallik her türlü bilgile
ri vermek. (Bu fıkrada yazılı mecburiyetler kiracılara da şamildir;)» 

MADDE 34. — Aynı Kanunun mükerrer 257 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetki : ^ 

Mükerrer Madde 257. — Maliye Bakanlığı bu kanuna göre tutulacak defter ve düzenlenecek belgeler ile bun
lara ek olarak tutulması veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyeti, şekli ve ihtiva 
edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya; bunlar için tasdik, muhafaza ve ihraz mecburiyeti 
koymaya ve kaldırmaya gerektiğinde makineli kasa kullandırmaya yetkilidir.» 

Millî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 
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(Bütçe - Plan Komisyonu Metni) 

MADDE 29. — Tasarımn 29 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — Tasarının 30 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 31. — Tasarının 31 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 32 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Tasarının 33 ncü maddesi aynen, kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Tasarının 34 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MiUÎ Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 noi ek) 
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(Hükümetin Teklifi) 

MADDE 35. — Aynı Kamımın 267 ncî maddesinin-beşinci fılkrası aşağıdaMşekilde değiştirülrniştir. 

«Üçüncü sına : (Talkdir esası) Yulkarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri ilgililerin mü
racaatı üzerine takdir Ikomülsıyonuınca talkdir yolu ile bellli edilr. Taifedirler, maliyet beidelti ve piyasa kıymetleri 
araştırılmak ve kularatoış eşya için ayrıca yııpramna dereceleri nazara atamak suretiyle yapılır. Takdir edilen 
bedellere rnükeüeflerin vergi nıalhlkemesinde dava açma ıhaikikı mahfuzdur. Ancak, dava açılması verginin tahak
kuk ve tahsilini durdurmaz.» 

'MADDE 36. — Aynı Kanuna İ2İ90 mcı maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 290 ncı madde eiklerarnliştir. 

«Amortismana Tabi İktisadî Kıymetleri Yeniden Değerleme : 

MÜKERRER MADDE 290. — Anonim Şirkette* (imtiyazlı şirketler Ihariç) 'bilançolarıma dahil editaiş 
bulunan amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve hu kıymetler üzerimden ayrılmış olup bilançolarının pasifin
de gösterlilen amortismanları aşağıda yazılı esaslara görte yeniden değerieyebiliırler. 

İktisadî Devlet Teşdkkülleriniim yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 

L iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklemmîş 'bulunan ıkur farkları, sinema filmleri, alameti farika 
hakları, peştamallıklar, özel malüydt bedelleri, ilk tesis ve taazzulv .giderleri, organizasyon, etült ve arama gider
leri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları itibari'yle bunlara 'benzeyen sair aktif kıymetler yeniden de
ğerleme kapsamına girmezler. 

Değerli 5 0CK0 lirayı geçmeyen iktisadî kııymetlerin' yeniden değerlenmesi ihtiyarîdir.. 

% Yeniden değerleme katsayıları, yeniden değerlemenin yapıldığı son hesap döneminden itibaren Ticaret 
Bakanlığınca yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları Gendi Endeksi yıllık ortalama fiyat artışları esas alınmak su
retiyle yeniden değerlemenin yaipılacağı hesap dönemini talkiip edeni yılın Şubat ayı sonuna kadar Maliye Bakan
lığı tarafından yılar itibariyle tek bir seri halinde tespit olunur ve Resmî Gazete ile yayınlanır. 

3. Jktis'adî kıymetler ve hu kıymetler içlin geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, iktisadî kıymet
lerin (bilançonun alktiifine dalhlil edildikleri yıla ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. Müteakip 
değerlemelerde, bir önceki değerlemenin yapıldığı hesap döneminden önce aktife girmiş bulunan iktisadî kıy
metler ile 'bu üktisadî kıymetler üzerinden ayrılmış bulunan amortismanlar hesap dönemine ait katsayı ile çar
pılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin bilançolarına bu dönemler içinde dahil ettikleri 
iktisadî kıymetlerin ve Ibu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanların değerlenmesinde, özel 
hesap dönemlerinin kapandığı tatovim yılarına ait katsayılar esas alınır. 

Gayrİmenikullerin yeniden değerlenmesi sonucu bulunacak değer, Emlak Vergisi tarhıma esas alınan vergi de
ğerimden fazla olamaz. 

4. Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artışı, 'bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında gös
terilir. 

Değer artışı, amortismana talbi iktisadı (kıymetlerin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço aktif de
ğerlerinin, 'bu kıymetlere kaltsiayı /tatbikinden sonra bulunacak net bilanço alktif değerlerinden indirilmesi su
retiyle bulunur. 

Ndt bilanço alktif değeri, 'iktisadî kıymetidrin 'bilançonun aktifinde yazılı değerimden, pasifte yazılı amor
tismanın 'tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade eder. 

Bu değerlin tespitinde, Vergi Usul Kanununun 3120 nci maddesiriin son paragrafı, hulkmüne göre ayrılmış 
sayılan amortismanlar da fiilen ayrılmış kabul edilir. 

5.. Yeniden değerlemeye talbi tultuian iktisadî kıymetlerin amortismanları, değerlemenin yapıldığı hesap 
dönemini takip eden hesap dönemimden itibaren yem değerlileri üzerinden ayrılır. 
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MADDE 35. — Tasarının 35 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Aynı Kanuna 290 ncı maddeyi takiben aşağıdaki mükerrer 290 ncı madde eklenmiştir. 

«Amortismana Tabi İktisadî Kıymetleri Yeniden Değerleme : 

MÜKERRER MADDE 290. — Anonim Şirketler (imtiyazlı şirketler hariç) bilançolarına dahil edilmiş 
bulunan amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasi
finde gösterilen amortismanları aşağıda yazılı esaslara göre yeniden değerleyebilirler. 

iktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 
1. Değeri 5 000 lirayı geçmeyen iktisadî kıymetler, iktisadî kıymetlerin maliyet bedellerine eklenmiş 

bulunan kur farkları, sinema filmleri, alameti farika hakları, peştemaUıklar, özel maliyet bedelleri, ilk tesis 
ve taazzuv giderleri, organizasyon, etüt ve arama giderleri ile mahiyetleri ve amortisman süre ve tarzları 
İtibariyle bunlara benzeyen sair aktif kıymetler yeniden değerleme kapsamına girmezler. 

2. Yeniden değerleme katsayıları, yeniden değerlemenin yapıldığı son hesap dönemi başlangıç yılı kabul 
edilmek suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yıllar itibariyle tek bir seri halinde tespit olunur ve Resmî 
Gazete ile yayınlanır. 

3. İktisadî kıymetler ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanlar, iktisadî kıy
metlerin 'bilançonun aktifine dahil edildikleri yıla ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 
Müteakip değerlemelerde, bir önceki değerlemenin yapıldığı hesap döneminden önce aktife girmiş bulunan 
iktisadî kıymetler ile bu iktisadî kıymetler üzerinden ayrılmış bulunan amortismanlar anılan hesap dönemi
ne ait katsayı ile çarpılmak suretiyle yeniden değerlenirler. 

Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükelleflerin bilançolarına 'bu dönemler içinde dahil ettik
leri iktisadî kıymetlerin ve bu kıymetler için geçmiş yıllarda ayrılmış olan amortismanların değerlenmesin
de, özel hesap dönemlerinin kapandığı takvim yıllarına ait katsayılar esas alınır. 

Gayrimenkullerin yeniden değerlenmesi sonucu bulunacak değer, Emlak Vergisi tarhına esas alınan vergi 
değerinden fazla olamaz. 

4. Yeniden değerleme neticesinde doğacak değer artışı, bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında 
gösterilir. 

Değer artışı, amortismana tabi iktisadî kıymetlerin yeniden değerlenmesinden önceki net bilanço aktif 
değerlerinin, bu kıymetlere katsayı tatbikinden sonra bulunacak net bilanço aktif değerlerinden indirilmesi 
suretiyle bulunur. 

Net bilanço aktif değeri, iktisadî kıymetlerin bilançonun aktifinde yazılı değerinden, pasifte yazılı amor
tismanın tenzili suretiyle bulunan miktarı ifade eder. 

Bu değerin tespitinde; Vergi Usul Kanununun 320 nci maddesinin son paragrafı hükmüne göre ayrılmış 
sayılan amortismanlar da fiilen ayrılmış kabul edilir. 

5. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin amortismanları, değerlemenin yapıldığı hesap 
dönemini takip eden hesap döneminden itibaren yeni değerleri üzerinden ayrılır. 
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6i Pasifte gösterilen değer aftıışları sermayeye ilave edildiği, 'teşdbbüs sahibi veya ortaklar tarafından işlet
meden çekildiği veya herhangi ibir suretle başka 'bir hesalba nakledildiği takdirde, Ibu ameliyenin yapıldığı dö
nemin kazancı sayılarak vergiye ta<bi tutulur. Ancak, bu fıkrada zikredilen işlemlere tabi olmayarak fon he
sabında tutulan ıdeğer artışlarından Gelir Vergisi Kanununun 94 ncü maddesi uyarınca vergi tevkiifatı yapılmaz. 

7. Pasifte gösterilen değer artışı (bankalarda bu değerin yarısı), 'bu değerin yanışından az olmamak üze
re, nakit karşılığı hisse senedi ihraç edilmek suretiyle sermaye artırımına gidılmesii ve değerleme gününden 
(Kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler değerleme katsayılarının ilan edildiği tarihten) itiba
ren her yıl iştiraki taahhüt edilen pay bedellerinin en az 1/4 ünün ödenmesi kaydıyla sermayeye eklenebilir. 
Şu ıkadar iki her yıl sermayeye eklenecek değer artışı iştiraki taahhüt edilen pay bedellerinin ödenen kısmına 
isabet eden miktarı aşamaz. 

'Bu suretle sermayeye ekleneni değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilâve edilmiş kıymetler olarak 
kaJbul edilir., 

iBu işlem, ortaklar ibakıımından kâr dağıtımı sayılmaz. Değerleme yapılan kuruma 'iştirak eden işletme
lerin aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar ise, pasifte bir karşılık hesaibında gösterilir ve 'bu karşılık 
sermayenin cüz'ü addolunur. Karşılık hesabında gösterilen değer aırtışı, ıbu benltte belirtilen şartlar dahilinde ser
mayeye ide dkleneibilir. 

Yeniden değerlem© sonucunda 'doğan değer artışının sermayeye eklenmesi amacıyla nakit karşılığı çıkarı
lacak olan hisse senetlerinin, itibarî değerlerinin üstünde satılmasından elde edilecek hâsılat Gelir ve Kurumlar 
Vergisine talbi tutulmaz. Dağıtılması halinde ise, elüe eden ortaklar bakımından gelir addolunmaz. 

8. Yeniden değerlemeye talbi tutulan iktisadî 'kıymetlerin satışı halinde, bunların fon hesabına dahil bulunan 
hisseleri aynen amortismanlar gibi muameleye talbi tutularak ıf on hesabından çıkarılır. 

9. (Bilançonun pasifinde özel ;bir fon hesaibında topluca gösterilen değer artışları yekûnundan, yeniden de
ğerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin her birine isabet eden miktarlar ile 'bunların hesap şekilleri envan
ter defterinin ayrı 'bir sayfasında müfredatlı olarak gösterilir. 

10. Mükellefler değerlemeriin yapılacağı hesap dönemine ilişkin olarak verecekleri Kurumlar Vergisi 'be
yannamelerine, yeniden değerleme sonuçlarına göre düzeltilmiş kâr ve zarar cetvellerini de eklemek zorunda
dırlar. 

Kendilerinle özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler hu cetvelleri, değerleme katsayılarımın ilan edildiği 
tarihten itibaren üç ay içinde verirlers 

l!l. (Maliye Bakanlığı yeniden değerlemenin uygulanacağı zaman ve yeniden değerlemeye ilişkin diğer hu
susları tespite ve yeniden değerleme sonuçlarına göre gerekli kararları almaya yetkilidir. 

MADDE 37. — Aynı Kanunun 2198 ncli maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yetki: 

Madde 298. — Bu bölümde yazdı emsal bedelleri ile alacak ve 'borçların değerleri 72 nci maddede yazılı 
Takdir Komisyonu tarafından tespit edilir.» 

MADDE 38. — Aynı Kanunun 344 ncü (maddesin'in son fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirillmişıtir, 

«Bu maddenin 1 - 7 numıaıralı beratlerinde belirtilen hallerde, 8 numaralı benltte yer alan had ve miktar
lar aranmaz.» 
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6. Pasifte gösterilen değer artışları sermayeye ilave edildiği veya herhangi bir suretle başka bir hesaba 
nakledildiği takdirde, bu ameliyenin yapıldığı dönemin kazancı sayılarak vergiye tabi tutulur. Ancak, bu fık
rada zikredilen işlemlere tabi olmayarak fon hesabında tutulan değer artışlarından Gelir Vergisi Kanunu
nun 94 ncü maddesi uyarınca vergi tevkif atı yapılmaz. 

7. Pasifte gösterilen değer artışı (bankalarda bu değerin yarısı), bu değerin yarısından az olmamak üze
re, nakit karşılığı hisse senedi ihraç edilmek suretiyle sermaye artırımına gidilmesi ve değerleme gününden 
(kendilerine özel hesap dönemi tayin olunan mükellefler değerleme katsayılarının ilan edildiği tarihten) itibaren 
her yıl iştiraki taahhüt edilen pay bedellerinin en az 1/4'ünün ödenmesi kaydıyla sermayeye eklenebilir. Şu 
kadar ki her yıl sermayeye eklenecek değer artışı iştiraki taahhüt edilen pay bedellerinin ödenen kısmına 
isabet eden miktarı aşamaz. 

Bu suretle sermayeye eklenen değer artışları, ortaklar tarafından işletmeye ilave edilmiş kıymetler ola
rak kabul edilir. 

Bu işlem, ortaklar bakımından kâr dağıtımı sayılmaz. Değerleme yapılan kuruma iştirak eden işletmele
rin aktifinde bu nedenle meydana gelen artışlar ise, pasifte bir karşılık hesabında gösterilir ve bu karşılık 
sermayenin cüz'ü addolunur. Karşılık hesabında gösterilen değer artışı, bu bentte belirtilen şartlar dahilinde 
sermayeye de eklenebilir. 

Yeniden değerleme sonucunda doğan değer artışının sermayeye eklenmesi amacıyla nakit karşılığı çıka
rılacak olan hisse senetlerinin, itibari değerlerinin üstünde satılmasından elde edilecek hâsılat Gelir ve Ku
rumlar Vergisine tabi tutulmaz. Dağıtılması halinde ise, elde eden ortaklar bakımından gelir addolunmaz. 

8. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin satışı halinde, bunlara isabet eden değer ar
tışları aynen amortismanlar gibi muameleye tabi tutularak fon hesabından çıkarılır. 

9. Bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında topluca gösterilen değer artışları yekûnünden, yeniden 
değerlemeye tabi tutulan iktisadî kıymetlerin her birine isabet eden miktarlar ile bunların hesap şekilleri 
envanter defterinin ayrı 'bir sayfasında müfredatlı olarak gösterilir. 

10. Yeniden değerlemenin yapılacağı zaman ve değerlemeye ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca 
tespit edilir. 

MADDE 37, — Tasarının 37 noi maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38, — Tasarının 38 -nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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•MADDE 39. — Aynı Kanunun 353 ncü maddesin'in 1 numaralı bendinin ikinci paragrafı ile 2 numara
lı bendi aşağıdaki şöküde değiştirilmiştir. 

«Bir ıtakviim yılı idinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan yukarıda yazıttı usulsüzlükler 
içlin kesilecek cezanın toplamı 500| Q0Q lirayı geçemez.» 

2. İBu Kanunun 233 ncü maddesinde yazılı perakende satış vesikaları ile taşıma irsaliyesi, sevk irsali
yesi, yolcu listesi ve müşteri listesi kullanmak mecburiyetinde olanların bu belgeleri kullanmadıklarının ir
saliye ve yolcu listecini ayrıca taşıtta bulundurmadıklarınım tespiti halinde, kullanmadıkları veya bulundur
madıkları her bir belge için 500 lira özel usulsüzlük cezası kesi'lliır. 

İşletime Vergisi Kanununun 11 nci maddesinde yazılı perakende satış vesikası (232 nci maddenlim son 
fıkrası uyarınca bu vesikalar yenine kullanılan faturalar dahil) veya m'akineli kasa kullanımına 'izin verilen 
hallerde müşteri fişi kullanmak mecburiyetinde olanların bu vesikaları kullanmadıklarının tespilti halinde, 
kullanmadıkları her ıbir muamele için 5Q0 lira özel usulsüzlük cezası kesilir. 

Ancak, bir takvim yılı içlinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek usulsüzlük Cezasının toplamı, 
her bir tespit için 50 QQ0 lirayı aşmamak üzere 500 CO0 lirayı geçarmez.» 

MADDE 4Q. — Aynı Kanunun 366 nci maddesi nün 11 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değişturilrniştlir. 

«11 ^ Vergi mahk'emesıinde dava açma süresi.» 

MADDE 41. — Aynı Kanunun 367 nci maddesinin birindi fıik'rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yaptıktan (inceleme şurasında 344 ncü maddenin 1-6 numaralı bentlerinde yazülı kaçakçılık suçlarını ve-' 

ya kaçakçılığa teşebbüs suçlarını tespit eden Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları ile bunların muavinleri 
ve Gelirler Kontrolörleri tarafından doğrudan doğruya ve vergi incelenmesine yetkili olan diğer memurlar 
tarafından ilgili vergi dairesinin bağlı bulunduğu defterdarlığın mütalaasıyla, keyfiyetin yetkili Cumhuriyet 
Savcılığına bidüDilmesi mecburidir.» 

MADDE 42. — Aynı Kanunun 368 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Cezalarının Ödenme Zamanı : 

Madde 368. — Vergü cezaları: 

1!. Cezaya karşı vergi mahkemesinde dava açılmamışsa dava açma süresinin bittiği tarihten; 
2. Cezaya karşı dava açılmışsa, vergi mahkemesi kararı üzerine vergi dairesince düzenlenecek ihbarna

menin ilgiliye tebliğ tarihinden; 
Başlayarak bir ay içlimde ödenir.» , 

MADDE 43. — Aynı Kanunun 374 ncü maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezalarında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğurduğu takvim 
yılını takip eden yılın birinci gününden, 353 ve mükerrer 355 nci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük ce
zalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takiip eden yılın birinci gününden başlayarak beş yıl (114 ncü maddenin 
ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı içinde geçerlidir.);» 
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MADDE 39, — Tasarının 39 ncu maddesi aynen kabul1 edilmiştir. 

MADDE 40. — Tasarının 40 ncı maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 41 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi aynen kabul edilmiştir,. 

MADDE 43j — Aynı Kanunun 374 ncü maddesinin 1 numaralı bendi aşağıdaki sekide değiştirilmliş-
tİTj 

1. Kusur, ağır kusur ve kaçakçılık cezalarında, cezanın bağlı olduğu verıgi alacağının doğduğu takvim 
yılını takip eden yıllın birinci gününden; 353 ve mükerrer 355 nci maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük 
cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak ıbeş yıl (114 ncü 
maddenin (ikinci fıkrası hükmü ceza zamanaşımı içim de geçerlidir.); 

Milî Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 292'ye 12 nci ek) 
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MADDE 44. — Aynı Kanunun 376 ncı maddesi aşağıdaki şeklide deği#ritaiştir. 

«Kaçakçılık, Ağır Kusur, Kusur ve Usulsüzlük Cezalarında İndirme: 
Madde 376. — Relsien veiya iktoalen tarh edlen vergli veya vergi farkını ve aşağıda gösterilen indirilmler-

den artakalan kaçalkçılık, ağır kusur, kusur ve usulsüzlük (özel usulsüzlükler hariç) cezalarını mükellef veya 
vergi sorumlusu vergi mahkemesiinde dava açma süresi içimde ilgili vergli dairesine müracaatta vadesinde veya 
6183 sayılı Kanunda zikredilen neviden teminalt göstererek vadenin bitlmıesi'nden itibaren üç ay içiinde Ödeye
ceğini biffldliıninse: 

% Kaçakçılık, ağır kusuir veya küsur dolaylısıyla keslillen cezanın bininci defamda üçte ikisi; 
2- Müteakiben kesfen cezaların üçte biriiı; 
3. Usulsüzlük cezasının üçte bM; 
lindMIr. 
Mükellef veya soirulrnllu ödeyeceğinli bildirdiği vergi ve verigi cezası farkını yukarıda yazılı süre içinde 

Ödemez veya dava konusu yaparsa bu madde hükmünden faydalandırılmaz. 
Yukarıdaki hükümler vergli aslına tabii olmaksızın kesilen usulsüzlük cezaları hakkında da uygulanır.» 

MADDE 45. — Aynı Kanunun uzDaşmaya Üşkin ek 1 neti maddesinfin 5 numaralı bendi aşağıdaki şekilde 
değişjtilrillmiştilr. 

«5, Tarhiiyatı veya ceza fcdslmeyi gerektüren sebeplerin; Vergi Mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri 
ille Danışjtay veya Maliye Bakanlığı tarafından, mümasil hadiselerde başkıa yönden mütalaa edillmıiş bulun
ması!,» 

MADDE 46. — Aynı Kanunun Uzlaşmaya ilişkin ek 4 nıoü maddeslinih ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştiritaiş'tir. 

«Uzlaşma talebi, mükellef veya cezaya muhatap olanlar için vergi mahkemesinde dava açma süresi 
içinde yapılur.» 

MADDE 47. — Aynı Kanunun uzlaşmaya ilişkin dk 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekul'de de-
güşitirfillimiişltiir., 

«Mükellef veya adına ceza kesilen; üzerinde uzlaşılan ve tuıtanlakla tespit olunan hususlar hakkımda da
va açamaz ve bJçlbiır mercie şikâyette bulunamaz.» 

MADDE 48. — Aynı Kanunun Uzlaşmiaiya ilişkin ek 7 noi maddesi aşağıdaki sekide değişitMlmilşıtİır. 

«Uzlaşma ve Vergi Mahkemesinde Daya Açma •' 

Ek Madde 7. — Müddeti içinde uzlaşma talebinde bulunan mükellef veya ceza muhatabı uzlaş/mıa talep 
ettüiıği vergli veya ceza idin, ancak uzlaşma vaki otaıadığı takdirde dava açma yoluna gidebilir. 

Mükellef veya ceza muhatabı aynı vergi veya ceza için uzlaşma talebinden önce dava açmışsa dava, uz
laşma işleminlin sonuca bağlammıasımdan önce vergi mahkemelerince incelenmez; herhangi bir sebeple in-
celentîr ve karara bağlanırsa bu karar hükümsüz sayılır. 

Uzlaşmanın vakti olması haltilnde mükellef, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezaya (bunlardan birisi üzerinde 
uzlaşıHmış olsa dahi her ikisine); adına sadece ceza kesıilmliş bulunan, üzerinde uzlaşılan işbu cezaya karşı 
dava açamaz. 

Uzlaşmanın vaki olmaması halinde mükellef veya ceza muhaltalbı; tarfıedilen vergiye veya kesilen cezaya, 
uzlaşmanın vaki olmadığına daliır tutanağın kendisine tabiliğinden itibaren genel hükümler dairesinde ve yet
kili vergi mahkemesi nezdtinde dava açabilir. Bu takdirde, dava açma müddetli biltmıiş veya 15 günden az 
kalmış üse bu müddet tutanağın tebliği tarihinden itibaren 15 gün olarak uzar. 

Uzlaşmanın vaki olmaması haliıude, yukarıdaki iklincü fıkra uyarınca dürıdurullmuş olan davanın göıtültmesi-
ne, keyfiyetin vergıi dairesince işarı üzerine vergli mahkemesiinde devam olunur.» 
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MADDE 44. — Tasarının 44 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 45i — Tasarının 45 noi maddesi aynen ka'bul edilmiştir, 

MADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi ayndn kabul edilmiştir.; 

MADDE 47. — Tasarının 47 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Tasarının 48 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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' MADDE 49. — Aynı Kanunun Uzlaşmaya ilişkin ek 8 ndi miaddesinlin 2 numaralı benldli aşağudafci se
kide degi§/ttiırti(llmıii§ltiiırt, 

,«2. Uzlaşma vaki olm<adığı taktirde, bu kamunun 112 ve 368 nal maddeleri hükümleri ile 2577 sayılı 
îdalri Yiargulaima Usulü Kanutıunun 27 nöi maddesinin 8 numarallı bendi hüklmü dairesinde;» 

MADDE 50, — Aynı Kanunun Beşinci Kitap başlığı asjağııdalkli şekilde değilştiridlrmş, kuuım ve bölüm 
başlıkları (kaldrıHmıştır. 

«BEŞİNGİ KİTAP 

Vergli Davaları» 

MADDE 5(1. — A*ynı Kanunun 377 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Vergi Mahkemesinde Dava Açmaya Yetkili Olanlar : 

Madde 377 <— Mükellefler ve kendilerine vergi ee zası kesilenler, tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara 
karşı vergi mahkemesinde dava açabilirler. 

Vergi dairesi tadilat ve takdir komisyonlarınca tahmin ve takdir olunan matrahlara karşı vergi mahke
mesinde dava açabilir. 

IBelediyelerde dava açma yetkisini Ibelediye adına varidat müdürü, (olmayan yerlerde hesap işleri müdürü 
veya o görevi yapan kullanır, 

Vergi daireleri Maliye Bakanlığının, (ti özel idareleriyle belediyeler valilerin) muvafakatini almadan ver
gi mahkemelerinin kararları aleyhine Danıştayda temyiz davası açamazlar.» 

MADDE 52. — Aynı (Kanunun 378 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Dava Konusu : 

Madde 378. — Vergi mahkemesinde dava açabil'mek için verginin tarh edilmesi, cezanın kesilmesi tadi
lat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihıkak sa
hiplerine ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafın dan verginin kesilmiş olması lazımdır. 

Mükellefler beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarih edilen vergilere karşı dava açamaz
lar. (Bu kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.)» 

MADDE 53. — Vergi Usul Kanununa 414 ncü maddeyi takiben aşağıdaki bir ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — 440 sayılı iktisadi Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve lîştirakler Hakkında Kanunun 
yeniden değerlendirmeye ilişiklin geçidi 2 noi maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeniden Değerlendirme : 

Geçici Madde 2. — İktisadi Devlet Teşekküllerinin ibilançölarının yeniden . değerlenmesinde 213 sayılı 
Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanır.» 

MADDE 54. — Aynı Kanuna 19 4 12 . 1963 gün ive 205 sayılı Kanunun (26 ncı ımaddesiyle eklenen ge
çici ,111 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Yeniden Değerleme : 

«Geçici Madde 11 - 1 . Anonim Şerketler ((imtiyaz h şif ketler hariç) bilançolarına dahıil edilmiş bulunan 
amortismana tabi iktisadi kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasiıfiinde göste
rilen amortismanları 19812 hesap dönemi sonu itibariyle bu Kanunun mükerrer 290 ncı maddesi (hükümlerine 
göre yeniden değerleyebilirler. 
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MADDE 494 — Tasarının 49 ncu maddesi aynen kabul edilmiştir.; 

MADDE 5a — Tasarının 50 nci maddesi aynen kabul edimlimi», 

MADDE 51. — Tasarının 51 nci maddesi aynen kalbul edlmSgtir. 

MADDE 52. — Aym Kanunun 378 nci maddesi aşağıda'kfi şekilde değiştirifaiştıirî 

Dava Konusu : 

Madde 378? — Vergi mahkemesinde dava açabilmek için vergimin tartı edilmesi, cezanın kesilmesi, ta
dîlat ve takdir komisyonları kararlarının tebliğ edilmiş olması; tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sa-
bJiplerinö ödemenin yapılmış ve ödemeyi yapan tarafından verginin kesimiş olması lâzımdır. 

Mükellefler (beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere karşı dava aça
mazlar. (Bu Kanunun vergi hatalarına ait hükümleri mahfuzdur.) 

MADDE 53. — Aynı Kanuna 19.12.1963 gün ve 205 sayılı Kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen geçici 
11 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yeniden Değerlenie : 

Geçici Madde 11. — 1. Anonim Şirketler (imtiyazlı şirketler hariç) bilançolarına dahil edilmiş bu
lunan amortismana tabi iktisadî kıymetleri ve bu kıymetler üzerinden ayrılmış olup bilançolarının pasifin
de gösterilen amortismanları 1982 hesap dönemi sonu itibariyle mükerrer 290 ncı madde hükümlerine göre 
yeniden değerleyebilirler. 

İktisadî Devlet Teşekküllerinin yeniden değerleme yapmaları zorunludur, 
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İktisadi Devlet Teşekküllerindin yeniden değerleme yapmaları zorunludur. 
2< (Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler den {jadi, kollektif ve aidi komandit şirketler dahil) bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde anonim şirket haline dönüşenler de, bu madde hükümle
rine göre yeniden değerleme yapabilirler. 

Yukarıdaki fıkra uyarınca anonim şirket haline dö nüşecek olan Gelir Vergisi mükelleflerinin bilançoları, 
bu dönüşüm nedeniyle Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre değerlemeye tabi tutulmaz ve sermaye sahip
lerine teşebbüsün özsermayesi tutarında hisse senedi verilir. 

IBu mükellefler hakkında, şekil değiştirmeleri nede niyle Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uygulanmaz. 
3< Yeniden değerleme katsayıları 1 . li . 1970 tarihinden 'itibaren Ticaret Bakanlığınca yayınlanan Top

tan Etşya Fiyatları Genel Endeksi yıllık ortalama fiyat artışları esas alınmak suretiyle tespit olunur. Şu kadar 
ki katsayıların tespitine esas alınan başlangıç yılını -daha sonraki bir yıl olarak belirlemeye (Maliye Bakanlığı 
yetkilidir. 

Katsayıların tespitine esas alınan yıldan 'önce işletmelerin aktifine girmiş bulunan iktisadi kıymetler ile 
bu iktisadi kıymetler üzerinden ayrılmış bulunan amortismanlar anılan yıla ait katsayı ile çarpılmak su
retiyle yeniden değerlenirler. 

4* 5 * lıl . 1981 tarihinden bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar sermayelerini artıran bankaların, 
bu kanunun mükerrer 290 ncı maddesinin 7 numaralı bendi hükümlerine göre kalbedebilecekleri değer ar
tışları, bu bent hükümleri dahilinde tekabül ettikleri nakdî sermaye miktarı ödenmiş olmak ve 31.12.1982 
tarihinden itibaren 4 yıl içinde sermayeye kalbedilmek kaydıyla Bankalar Kanunu uygulamasında ihtiyat 
addolunur. 

Bu kanunun yürüdüğe girdiği tarihten sonra sermaye artırımına gitmiş buliulnan kurumların söz konusu 
sarmaye artırımları, mıülkeırrer 2901 ncı maddenin 7 numaralı bendi hülkümflleri uytarınca nakit karşılığı yapılacak 
sermaye artırımına tmıahsup edilir, 

5. Gayri menkullerin yeniden değerlendirilmesinde, Mükerrer 290 ncı maddenin 3 ncü bendinin son parag
rafı uyarıca yapılacak mukayesede 1983 geneli hıeyan dönemlinde bayan edilecek Vergi değerleri esas a t a r . 

MADDE 55. — Aynı Kanuna Ek Geçici 8 noi maddeyi takiben aşağıdaki beş ek geçidi madde eklenmiştir. 

«EK GEÇtOt (MADDE 9. — 1981" takvim yıh peşin Ödeme derecelerine yapılan itirazlar hakkında bu 
Kanunun 56 ncı maddesi ile kaldırılan Mükerrer 86 ncı madefe hükümlerinin uygulanmasına devam ölünür. Şu 
kadar ki, Merkez Öziel Komisyonu tarafından görüşülerek Sonuçlandırılan itirazlardan Resmî Gazetede lan edl-
mermiiş olanlar hakkında sözü ©dilleta, maddenin ilana ilişkin, hükmü uygulanmaz.» 

«EK GEÇlOt MADDE 10. — Bu Kanunun 37 nci maddesi ile değişik Vergi Usul Kanununun 298 nci 
maddesi hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihtdn önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak rayiç bedel tak
dirleri dolaylısıyla anılan Kanunun 257 nci maddesinin bu Kanunun 33 »ncü maddesi ile değiştirilmeden önceki 
hükümlerinin uygulanmasına devam' olunur.» 

'«EK GEÇtOt MADDE 11. — 213 sayıh Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinin 2 numaralı bendi uya
rınca her 'bir belge nevide ilişkin olarak kesilmiş 'bulunan özel usulsüzlük cezalarının, her bir tespit için 
50 000,— lirayı ve bir takvim yılı içinde 500 OOÜı,— İrayı aşan miktarı tahsil ed'ilimemiışse terkin, tahsil edil
mişse ret ve iade edilir. 

«EK GEÇtCÎ MADDE 12. — Gelir VerigM Kanununun 2454 sayılı Kanunun 14 ncü maddesiyle değişik 
mükerrer 117 inci maddesi hükümleri uyarınca, 1981 yıh için tahakkuk eıttirilmıiş bulunan peşin ödemelere iliş
kin taksilerini vadesinde ödemeyen mükellefler hakkında 15.4.1982 tarihine kadar 6183 sayılı Kanunun 2347 
sayılı Kanunla değişik 51 nci maddesi hükmü uygulanmaz^ 
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2. Yeniden değerleme katsayıları 1970 yılından başlamak üzere Maliye Bakanlığınca tespit olunur. Şu 
kadar ki katsayıların tespitine esas alınan başlangıç yılını daha sonraki bir yıl olarak belirlemeye Maliye Ba
kanlığı yetkilidir. 

3. 5.11.1981 tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar sermayelerini artıran bankaların, 
sözkonusu sermaye artırımları, mükerrer 290 ncı maddenin 7 numaralı bendi hükümleri uyarınca nakit kar
şılığı yapılacak sermaye artırımına mahsup edilir. 

Bankaların, mükerrer 290 ncı maddenin 7 numaralı bendi hükümlerine göre sermayeye kalbedebilecekle-
ri değer artışları, bu bent hükümleri dahilinde tekabül ettikleri nakdî sermaye miktarı ödenmiş olmak ve 
31.12.1982 tarihinden itibaren 4 yıl içinde sermayeye kalbedebilmek kaydıyla Bankalar Kanunu uygulama
sında ihtiyat addolunur. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra sermaye artırımına gitmiş bulunan kurumların sözkonusu 
sermaye artırımları, mükerrer 290 ncı maddenin 7 numaralı bendi hükümleri uyarınca nakit karşılığı yapı
lacak sermaye artırımına mahsup edilir. 

4. Gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesinde, mükerrer 290 ncı maddenin 3 numaralı bendinin son 
paragrafı uyarınca yapılacak mukayesede 1983 genel beyan döneminde beyan edilecek vergi değerleri esas 
alınır. 

MADDE 54. — Aynı Kanuna Ek Geçici 8 nci maddeyi takiben aşağıdaki beş ek geçici madde eklen
miştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 9. — 1981 takvim yılı peşin ödeme derecelerine yapılan itirazlar hakkında bu Ka
nunun 55 nci maddesi ile kaldırılan Mükerrer 86 ncı madde hükümlerinin uygulanmasına devam olu
nur. Şu kadar ki, Merkez Özel Komisyonu tarafından görüşülerek sonuçlandırılan itirazlardan Resmî Gaze
tede ilan edilmemiş olanlar hakkında sözü edilen maddenin ilana ilişkin hükmü uygulanmaz. 

EK GEÇİCİ MADDE 10. — Bu Kanunun 37 nci maddesi ile değişik Vergi Usul Kanununun 298 nci 
maddesi hükümlerinin yürürlüğe gireceği tarihten önceki dönemlere ilişlkin olarak yapılacak rayiç bedel tak
dirleri dolayısıyla anılan Kanunun 257 nci maddesinin bu Kanunun 33 ncü maddesi ile değiştirilmeden önce
ki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 

EK GEÇİCİ MADDE 11. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 353 ncü maddesinin 2 numaralı bendi 
uyarınca her bir belge nevine ilişlkin olarak kesilmiş bulunan özel usulsüzlük cezalarının, her bir tespit için 
50.000,— lirayı ve bir takvim yılı içinde 500.000,— lirayı aşan miktarı tahsil edilmemişse terkin, tahsil 
edilmişse red ve iade edilir. 

EK GEÇİCİ MADDE 12. — Gelir Vergisi Kanununun 2454 sayılı kanunun 14 ncü maddesiyle değişik 
mükerrer 117 nci maddesi hükümleri uyarınca, 1981 yılı için tahakkuk ettirilmiş bulunan peşin ödemelere 
ilişkin taksiıtleririi vadesinde ödemeyen mükellefler hakkında 15.4.1982 tarihine kadar 6183 sayılı kanunun 
2347 sayılı kanunla değişik 51 nci maddesi hükmü uygulanmaz. 
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1981 yı!k Gelir Vergisine mahsup ©dilllipte ödtamemıiş bulunan peşin ödeme miktarının, ıbu Kanunun yürürli-
ğe girdiği tarihten üitilbaren ilki ay içinde ödönnua&'i hainde, bu alacaklara da 15.4.1982 tarihinden ödendiği tari
he kadar geçen ısüre için geoikime zammı uygulanmaz. Tahsil edilmiş bulunan (gecikme zamları ise ret ve ialdle 
ediiır. 

«ElK GEÇİCİ MADDE 13. — a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa bu KanıMa eklenen mıülkerrer 49 mou 
maddede yer alan ıbina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî ölçüde birim değer tes
pitlerine ilişkin süreleri Emlak Vergisi 1983 Genel Beyan Dönemi ile ilgli olmak üzere 1982 taklvümı yılında 
gerektiği ölçüde kısaltmaya; 

b) 1983 yılımda yapıilaoalk lolaü Genel Beyan dolaylıyla vergi dairelerine verilecek Emik Vergisi ıbeyan-
namelerini ülkü ay önceden kabul etmeye; 

Maliye Bakanı yetMlidir. 
Kaldırılan Hükümler : 
MADDE 56. — 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 86 noı maddesi yürüdükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 
\ 

MADDE 57. — Bu Kanuln hükümleri: 
a) lö, 3q, 31, 32, 41, 43 ncü maddeleri hükümleri 1.1.1981 tarihiriden; 
b) 33 ve 37 nci maddeleri 'hükümleri 1.1.1983 torihilnıdlenj 
c) 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 nci mad

deleri hükümleri Vergi Mahkemelerinin göreve başladıkları tarihten; 
Geçerli olmalk üzere yayumı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 58. — Bu Kanun hükümlerini Bakalnlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. Yırd. Devlet Bakanı Devlet Bakanı 

Z. Baykara T. Özal Prof. Dr. 1. Öztrak M. Özgüneş 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı V. Millî Savunma Bakanı İçimleri Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdas Ü. H. Bayülken Ü, H. Bayülken S. Çetiner 
Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Prof. Dr. t. Öztrak K. Erdem H. Sağlam Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı Ulaştırma Bakanı V. 
K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp M. R. Güney 

Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek Prof. Dr. T. Esener $. Kocalopçu S, Bingöl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakanı Köy işleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
/ Evliyaoğlu Dr. $. Tüten M. R. Güney V, Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 
5". Side C, Baban 
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1981 yılı Gelir Vergisine mahsup edilipte ödenmemiş bulunan peşin ödeme miktarının, bu kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içinde ödenmesi halinde, bu alacaklara da 15.4.1982 tarihinden öden
diği tarihe kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanmaz. Tahsil edilmiş bulunan gecikme zamları ise 
red ve iade edilir. 

EK GEÇİCt MADDE 13. — a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununa bu Kanunla eklenen mükerrer 49 ncu 
maddede yer alan bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri ile arsalara ait asgarî ölçüde birim değer 
tespitlerine ilişkin süreleri Emlak Vergisi 1983 Genel Beyan Dönemi ile ilgili olmak üzere 1982 takvim yı
lında gerektiği ölçüde kısalltmaya; 

bj 1983 yılında yapılacak olan Genel Beyan dolayısıyla vergi dairelerine verilecek Emlak Vergisi beyan
namelerini iki ay önceden kabul etmeye; 

Maliye Bakanı yetkilidir. 

Kaldırılan hükümler : 

MADDE 55. — a) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 86 ncı maddesi, 
ıb) 440 sayılı iktisadî Devlet Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri Hakkında Ka

nunun Geçidi 1 nci maddesinin (f) işaretli bendi ile Geçici 2 nci maddesi hükümleri, 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük : 

MADDE 56. — Bu Kanunun, 

a) 10, 30, 31, 32, 41 ve 43 ncü maddeleri 1.1.1981 tarihinden; 
b) 33 ve 37 nci maddeleri 1.1.1983 tarihinden; 
c) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 35, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51 ve 52 nci maddeleri Vergi Mahkemelerinin göreve başlayacalkları tarihten; 
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, 

d) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

MADDE 57. — Tasarının 58 nci maddesi 57 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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